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ปการศึกษา สถาบัน ชื่อสถานศึกษา	 หลักสูตร คะแนน ระดับคุณภาพ

2563 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกสและหุนยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 3.3 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 3.86 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 3.38 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 3.28 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 2.91 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 3.24 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดุสิต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 3.35 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 3.86 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 2.2 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการบางนา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 3.45 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 3.14 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 3.33 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร กาญจนาภิเษกวิทยาลัยชางทองหลวง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาชางทองหลวง (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 0

2563 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 3.2 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 2.97 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 2.6 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2559 2.21 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 2.42 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 3.18 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 2.52 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 3.46 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) 3.73 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง (ตอเนื่อง) 3.04 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) 3.85 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) 3.07 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) 3.21 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 2.59 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (ตอเนื่อง) 3.76 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) 3.19 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรตอเนื่อง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 3.44 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา หลักสูตรตอเนื่อง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 2.96 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรตอเนื่อง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) 3.3 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง หลักสูตรตอเนื่อง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 3.45 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรตอเนื่อง  (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) 2.72 ปานกลาง
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ปการศึกษา สถาบัน ชื่อสถานศึกษา	 หลักสูตร คะแนน ระดับคุณภาพ

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรตอเนื่อง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) 2.9 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2561 3.76 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุงป 2563 4.3 ดีมาก

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส หลักสูตรปรับปรุงป 2563 3.29 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา หลักสูตรปรับปรุงป 2563 2.75 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต หลักสูตรปรับปรุงป 2563 4.71 ดีมาก

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง ป 2563 4.17 ดีมาก

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2560 3.91 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคสระแกว เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุงป 2563 3.76 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุงป 2563 4.49 ดีมาก

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุงป 2563 4.06 ดีมาก

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2563 2.96 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง ป 2563 4 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2560 2.74 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2559 3.21 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2563 4 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง ป 2563 3.02 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 4.88 ดีมาก

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลกราฟก (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2563 4.53 ดีมาก

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2562 4.56 ดีมาก

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2563 4.55 ดีมาก

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2562 4.76 ดีมาก

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง 2563 4.62 ดีมาก

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง 2563 4.38 ดีมาก

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 4.49 ดีมาก

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2563 4.23 ดีมาก

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 4.47 ดีมาก

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง 2563 3.97 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2563 4.01 ดีมาก

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 4.07 ดีมาก

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง)  ปรับปรุง พ.ศ. 2562 3.69 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 3.31 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 3.12 ดี
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2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) พ.ศ. 2564 0

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 2.42 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 2.07 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 2.66 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 4.02 ดีมาก

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 3.64 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 3.21 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 2.87 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีปโตรเคมี (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 2.18 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 2.09 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 3.19 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 3.58 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพลังงาน (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 2.36 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 3.39 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร (ชลบุรี) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 3.35 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 4.01 ดีมาก

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 2.45 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 3.4 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 3.22 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 3.43 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 3.06 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 3.02 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 3.59 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 3.24 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 3 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 3.34 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 3.64 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 3.26 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 2.43 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 3.07 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 2.75 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 3.03 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 3.27 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 3.1 ดี
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2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 2.51 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา(ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 2.95 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 2.81 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 3.17 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา(ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 3.24 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 2.82 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 3.12 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา(ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 3.32 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 3.61 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 3.65 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 2.65 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 3 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคบานแพง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ(ตอเนื่อง) 2.88 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา(ตอเนื่อง) 1.8 นอย

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต(ตอเนื่อง) 2.73 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต(ตอเนื่อง) 2.72 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการตลาด(ตอเนื่อง) 0 นอย

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการจัดการสํานักงาน(ตอเนื่อง) 2.17 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  (ตอเนื่อง) 3.76 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) 3.37 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาดิจิทัลกราฟก (ตอเนื่อง) 2.75 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) 2.75 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) 3.51 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) 3.76 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน  (ตอเนื่อง) 3.74 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (ตอเนื่อง) 3.61 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) 3.27 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) 3.65 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) 3.28 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (ตอเนื่อง) 3.84 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ตอเนื่อง) 3.43 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 3.5 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (ตอเนื่อง) 3.09 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) 2.96 ปานกลาง
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2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม (ตอเนื่อง) 3.53 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  (ตอเนื่อง) 3.35 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 3.34 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ตอเนื่อง) 3.55 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) 2.36 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) 3.37 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 3.92 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) 2.73 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) 2.59 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) 3.14 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 3.65 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  (ตอเนื่อง) 3.62 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) 3.36 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) 3.59 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (ตอเนื่อง) 3.82 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ(ตอเนื่อง) 3.68 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) 3.15 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ตอเนื่อง) 3.5 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) 3.24 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) 3.11 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เทคโนโลียีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก (ตอเนื่อง) 3.15 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) 2.26 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) 3.72 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) 2.81 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 2.9 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) 2.68 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) 3.28 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) 4.06 ดีมาก

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 3.06 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) 3.33 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) 3.59 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 3.09 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) 1.22 นอย

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) 3.34 ดี
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2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 2.63 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) 3.74 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) 3.69 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) 3.19 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ตอเนื่อง) 2.53 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) 3.38 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 3.11 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) 3.42 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 4.14 ดีมาก

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) 3.55 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) 3.15 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) 4.26 ดีมาก

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา ( ตอเนื่อง) 3.86 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) 3.88 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 3.33 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 3.66 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) 3.49 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) 2.61 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ตอเนื่อง) 2.36 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) 3.41 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) 3.58 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) 3.18 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) 3.59 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) 3.39 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) 3.56 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคลําพูน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 1.78 นอย

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคลําปาง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 2.69 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก (ตอเนื่อง) 3.21 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคลําพูน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) 2.42 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 2.72 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) 3.64 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 3.74 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) 2.91 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคนาน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 2.02 ปานกลาง
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2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) 3.41 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) 2.53 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) 2 นอย

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) 3.2 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) 2.87 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) 3.8 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) 3.36 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว (ตอเนื่อง) 3.35 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) 2.61 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม (ตอเนื่อง) 2.61 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 3.11 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) 3.98 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) 2.28 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) 2.01 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) 3.54 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 2.61 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) 3.63 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) 1.74 นอย

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ เทคโนโลยีบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) 3.41 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 4.16 ดีมาก

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) 2.59 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม (ตอเนื่อง) 2.14 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) 3.47 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) 3.66 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 3.34 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) 3.68 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) 3.43 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 3.06 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) 2.96 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ตอเนื่อง) 3.43 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) 3.35 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม (ตอเนื่อง) 3.7 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) 3.5 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 3.5 ดี
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2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) 3.54 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) 3.6 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) 3.64 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง (ตอเนื่อง) 2.95 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) 4.04 ดีมาก

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) 3.07 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 2.6 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ (ตอเนื่อง) 2.92 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 3.09 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) 4.56 ดีมาก

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว (ตอเนื่อง) 3.77 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) 4.85 ดีมาก

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) 4.81 ดีมาก

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) 3.77 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) 3.78 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 3.4 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) 4.61 ดีมาก

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคสตูล เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 3.17 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 3.65 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 3.96 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุง 2563 3.98 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 3.41 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคยะลา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 3.8 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคสตูล เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2563 3.2 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคยะลา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)  หลักสูตรใหม 2562 3.36 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2563 4 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2563 3.73 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง (ตอเนื่อง)  หลักสูตรใหม 2562 3.18 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) 3.48 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) 3.48 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) 3.26 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต 3.78 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาค

ั ี ื

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 3.75 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 3.73 ดี
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ปการศึกษา สถาบัน ชื่อสถานศึกษา	 หลักสูตร คะแนน ระดับคุณภาพ

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาค

ั ี ื

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 2.27 ปานกลาง

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 4 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 3.39 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 3.59 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 3.21 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาค

ั ี ื

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 3.69 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาค

ั ี ื

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 3.67 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 3.59 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 3.17 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 3.46 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 3.25 ดี

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต วิทยาลัยประมงติณสูลานนท เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) 4.04 ดีมาก

2563 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) 3.83 ดี
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16



ลําดับ ปการศึกษา สถาบัน คะแนน ระดับคุณภาพ

1 2563 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 3.56 การดําเนินงานระดับดี

2 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 3.75 การดําเนินงานระดับดี

3 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 3.59 การดําเนินงานระดับดี

4 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 4.04 การดําเนินงานระดับดี

5 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 4.39 การดําเนินงานระดับดี

6 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 3.62 การดําเนินงานระดับดี

7 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 3.99 การดําเนินงานระดับดี

8 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 3.6 การดําเนินงานระดับดี

9 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 2.16 การดําเนินงานตองปรับปรุง

10 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 3.63 การดําเนินงานระดับดี

11 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 3.35 การดําเนินงานระดับพอใช

12 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 3.06 การดําเนินงานระดับพอใช

13 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 3.52 การดําเนินงานระดับดี

14 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 3.53 การดําเนินงานระดับดี

15 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 3.52 การดําเนินงานระดับดี

16 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 3.98 การดําเนินงานระดับดี

17 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 3.94 การดําเนินงานระดับดี

18 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 4.34 การดําเนินงานระดับดี

19 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 3.9 การดําเนินงานระดับดี

20 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง 3.17 การดําเนินงานระดับพอใช

รายงานระดับคุณภาพระดับสถาบัน
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ลําดับ ปการศึกษา สถาบัน คะแนน ระดับคุณภาพ

รายงานระดับคุณภาพระดับสถาบัน

21 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.76 การดําเนินงานระดับดี

22 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ 3.55 การดําเนินงานระดับดี

23 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต 3.44 การดําเนินงานระดับพอใช

18



รายงานสรุปอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดุสิต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นายกัมปนาท บุญกัน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นายกายสิทธิ์ เช้ือศิริโรจน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายคณิศร มงคลธนกุล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางจิราภร คุมมณี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2559 นายฉัตรชัย พันธนุรัตน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายชนินทร เนินสุวรรณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายชยุต ชุมเช้ือ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายชาญชัย   แสงโพธิ์ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นางสาวชุติมา ตาเดอิน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางณมล เทพรักษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายณัฐพล ควรสงา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกสและหุนยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 นายณัฐวิชช สุขสง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นายทศพล เอี้ยวเจริญ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการบางนา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นางสาวทุนมา ชินวงศ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการบางนา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นางสาวธนาวดี บานแยม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสาวธัญรดา สาคําไมย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางธิดารัตน ประสารวรรณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นายนพพล พุมพวง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสาวนภัสรัญช รุงสวาง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางนภาภรณ ฤทธิวัชร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางนฤมล ลครราช อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายนายสุริยา    มณีโสภา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสาวนุชนาถ อุตสาหพานิช อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2559 นายบรรเลง   นวลแกว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสาวประคอง หลักคํา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางประภาทิพย พันธิวานนท อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร กาญจนาภิเษกวิทยาลัยชางทองหลวง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาชางทองหลวง (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นางประภาพรรณ ประเสริฐศรี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายปริญญา  ออนสุทธิ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสาวพชร ไชยทองสุก อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายพรชัย รอดเจริญ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายพรชัย รอดเจริญ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางพรรณี พุทธเจริญทอง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายพลวัฒน โชติประดิษฐ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นางสาวพวงแกว นุดนาบี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นางพัชรากาญจน ศุภเกษมพัฒน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางพัฒพิมล ยะปญญา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายพิชเชฏฐ สุคนธ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นางพิศมัย บุญยโสภณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2559 นายพิเชฐ   เขียวสีมวง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสาวภัททชฎา คําพวง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายภาณุเดช ขัดเงางาม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสาวภามาศ ทองอรุณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1

20



สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร กาญจนาภิเษกวิทยาลัยชางทองหลวง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาชางทองหลวง (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นายมงคล สาระพางค อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นางสาวมนัสรี สังขเผ่ือน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางมารยาท ปานเพ็ง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร กาญจนาภิเษกวิทยาลัยชางทองหลวง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาชางทองหลวง (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นางสาวมาลาริน   บุญวันต อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นางสาวรวิษฎา ใจเย็น อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางรัตติยา สุมาลุย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 วาที่ ร.อ.รุงโรจน อุตมาตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสาวลฎาภา พูลโพธิ์ทอง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสาวลัคนา เจตยะคามิน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสาวลัดดาพันธ    อินทรฤทธิ์ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นายวรฐ อัศวลาภสกุล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางวรรณรัตน ลิขิตวรศักดิ์ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นายวศินวุฒิ พุทธศิริรังษี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 นายวสันต ภูรัสมี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2559 นายวัชระ เกิดสิน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 ดร.วารุณี เอี่ยมอารมณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดุสิต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นายวิชัย คุมมณี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดุสิต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นายวิริยะ สารพา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นายวีระยุทธ หอมหวลดี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดุสิต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นายศรยุทธ กิจพจน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางศิริบุญ บุญอนันต อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสาวศิริพร คงเสรีดํารง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสาวศิริพร สังขสุวรรณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสาวศิริพร หลาอินตา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการบางนา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นายสมชาย รัชธร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2559 นายสมชาย ทองมา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 นายสมชาย เกตุพันธุ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกสและหุนยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 นายสมนึก  ดํานุย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบูรณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นายสมพงษ พุทธบุตรทินกุล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสมหมาย เสถียรธรรมวิทย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 นายสมเจตน  ร่ืนเพียร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการบางนา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นางสาวสรญา เปรี้ยวประสิทธิ์ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายสรณะ กองกุลศิริ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสองเมือง        กุดั่น อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 ดร.สาริศา พิชัยฤกษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสาวสุจิตรา เกิดผล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการบางนา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นางสาวสุจิตรา ไวยรัตนา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นางสุธยา หงสศุภางคพันธ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกสและหุนยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 ดร.สุนทร กองสินธุ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นางสาวสุพรรณี สุกใส อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นางสุพิชญา จันทรลอย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นางสุภาภรณ ธีระจันทร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 นายสุรชัย ปรีทอง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกสและหุนยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 นายสุรินทร โกศลสมบัติ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกสและหุนยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 นายอนุชิต สิงหจันทร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร กาญจนาภิเษกวิทยาลัยชางทองหลวง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาชางทองหลวง (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นางสาวอัจฉรา   ตั้งพรประเสริฐ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นายอาทิตย กลีบรัง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นางอุษา ณะบุตรจอม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นางสาวเบญจมาภรณ อินทรพิมาย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 วาที่ ร.ต.เสกศักดิ์ กลสรร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นางสาวเสาวภา เสารีรัมย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นางสาวเสาวลักษณ ลีลาวงศาโรจน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดุสิต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นายเอกอนันต หวังนิเวศนกุล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายแสงอาทิตย เจงวัฒนพงศ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายไพรัตน ไชยวิเศษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายไพโรจน ทองพูล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) นายกิตติ สมัครไทย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นางจงกลรัตน เพิ่มยศ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง (ตอเนื่อง) นายจักรพงษ ศิริชัยราวรรณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายจารุวัฒน มณีศรี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายชัยวัฒน ฟองสินธุ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) ดร.ชูเกียรติ คีรี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางสาวญาณวรรณ เกงถนอมมา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นายณัฐพล สิริพรพิสุทธิ์ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายทศพร   ปญญายิ่ง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส นายทันพงษ ภูรักษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายทิฐินันท ทุมมา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง (ตอเนื่อง) นายธนกฤต ทับเลิก อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายธนดล มวงอ่ํา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายธนานันต ชูแสง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายธฤต ไชยมงคล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) นายธีรพงษ ดวงทองคํา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) นายธีรรัช  จันทรขจร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (ตอเนื่อง) นางสาวนพคุณ ทิวาพัฒน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายบัณฑิต ผองโต อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายปณิตพล พัชโรรส อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายประเสริฐ แสงโป อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) นายพงศกร อุนสุพรรณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส นางสาวพัชรินทร สุวรรณบุตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางสาวรัตนา พูลจันทร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง (ตอเนื่อง) นายวิชาญ ยอดน้ําคํา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายวินัย จันสุข อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส นายวิเชียร ทวีสุข อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายสมชาติ บุญศรี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง (ตอเนื่อง) นายสัญญา บุรา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นายสัมพันธ หลงพิมาย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส นายสิงหชัย ออนพิทักษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส นายสุชาติ สําเภาทอง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (ตอเนื่อง) นางสาวสุทธารัตน นารถสูงเนิน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) นายสุนทร วีระเดชลิกุล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายสุพิชัย แสงสุวรรณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นางสุภาภรณ กระตุฤกษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (ตอเนื่อง) นายหรรษกร รอดศรีสมุทร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายอนันต ขันธทอง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (ตอเนื่อง) นางสาวอัจฉรา ทองไพบูรณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายอิทธิพล หินดี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นางสาวอุษณิษา ตรีสุขี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายเลิศศักดิ์ เพียซุย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง (ตอเนื่อง) นายเอกชัย รัตนโน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (ตอเนื่อง) นายเอกชัย นาคบุรินทร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายโภควินท สําราญมาก อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) นายขวัญชัย โพธิขวัญ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) นางจริยา เครือสินธุ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) นายจักรินทร คงสิบ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรตอเน่ือง  (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) นางสาวจิตติมา เติมแกว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) นายทะยาน จงณรงคชัย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรตอเน่ือง  (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) นางนงเยาว บุญริน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) นายนพดล พิมพะสอน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) นายประภาส พุมพวง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรตอเน่ือง  (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) นางสาวปราณี ชางวงษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) นางพนา จันทรศิริ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรตอเน่ือง  (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) นางสาวลักขณา โอฬาฤกษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) นายวรกร เวชประสิทธิ์ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) นายวิรัตน พานทอง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) นางศรีฟา จางสกุล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) นางศุภานัน กังคะพิลาศ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) นายสมพร บุญริน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) นางสาวสมฤทัย ทรัพยสม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) นายสมศักดิ์ ปาวรรณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) นายสมเกียรติ นุชพงษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) นายสมเกียรติ  ยาประเสริฐ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) นางสลิล ดาวัน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) นางสาวสินีนาฏ กิตติกูล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) นางสุภางค แกวประเสริฐ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรตอเน่ือง  (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) นางสุภาวดี มะลิงาม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) นายสุวัฒ ภูเภา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) นางสาวสุวารี  ยิ่งนอก อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) นายอดิศร เปลี่ยนดิษฐ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) นายอภัย สุดจิตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) นางสาวอัจฉรา ธูปบูชากร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) นางอุศนา ชูชัยมงคล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) นายเชิดชัย เจริญกิจพิสุทธิ์ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) นางเพลินพิศ แจงสวาง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) นางสาวเมธินี  สุภหัสดิ์ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) นายเอกชัย แทนโป อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุงป 2563 นางสาวกนกพร หมอกขุนทด อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง ป 2563 นางกฤษณา เฮ็งฉุน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา หลักสูตรปรับปรุงป 2563 นายกิตติ จันทรา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง ป 2563 นายจักรกฤษณ เบญจมาหา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคสระแกว เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุงป 2563 นายจินตวัฒน กอหงษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง ป 2563 นางจิรวัฒนา แสนขาว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2561 นางชญานุช โอภาษี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุงป 2563 นายชวลิต แกวบุญเรือง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง ป 2563 นายชาตรี สรงประเสริฐ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2563 นายชินวัฒน  ออนนอม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2561 นางฐานิต โภคทรัพย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคสระแกว เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุงป 2563 นายณัฐวัฒน โชคชินภัทร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2563 นายณัฐวุฒิ จินดากุล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง ป 2563 นายณัฐวุฒิ มงคลจริง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2560 นายดนุพร คงบําเพ็ญ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุงป 2563 นางดวงพร ราษฎรเจริญ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง ป 2563 นางสาวดวงใจ สุขขี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2560 นางทิพยสุคนธ คลังเกษม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง ป 2563 นางสาวธนภร เหมือนใจ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคสระแกว เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุงป 2563 นายธีระยุทธ มอญขาม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2563 นายนราวุฒิ ปล้ืมบําเรอ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง ป 2563 นางสาวนลินรัตน จันทรนอย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง ป 2563 นางนัยปภร ยุทธนาวา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2561 นางสาวนิภาพร มีชํานาญ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2563 นายนิสสรณ สุวรรณวิชาเลิศ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุงป 2563 นางสาวบัณฑิตา รอดตุม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2563 นางสาวบุษกร พิชิตกุล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส หลักสูตรปรับปรุงป2563 วาที่ ร.ต.ประสิทธิ์ เมตา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2563 นางสาวปรินดา ปานเพชร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุงป 2563 นางสาวปาลีรัตน แดงดี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา หลักสูตรปรับปรุงป 2563 นายปยะศักดิ์ เวียงคํา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง ป 2563 นางพนิตนาฏ สุภาไชยกิจ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2560 นางสาวพันภพัสสา รัตนรุงเรือง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต หลักสูตรปรับปรุงป 2563 นายพิทยา ศรีเสตกุญชร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2560 นายพิสิษฐ ดํารงคชีพ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2560 นายพีรยุทธ วัจนะเจริญ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุงป 2563 นายภควัชร ใจรุง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุงป 2563 นางมะลิวรรณ ไกรสิงห อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง ป 2563 นายมานะ เจริญชัย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต หลักสูตรปรับปรุงป 2563 นายมานิตย ดุลยเสรี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต หลักสูตรปรับปรุงป 2563 นายยงยุทธ เครือวงษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส หลักสูตรปรับปรุงป2563 นางยุภาพร แหเลิศตระกูล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุงป 2563 นางสาวรพีพรรณ  พันธจึงเจริญ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุงป 2563 นางสาวราตรี เพียสีนุย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2563 นายรุจพงศ ฉลานุวัฒน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2561 นางวรรณรภา พันธุมาส อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุงป 2563 นางสาววัฒนา พลวิชัย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา หลักสูตรปรับปรุงป 2563 นายวิชัย ช่ืนชาติ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2560 นางวิชุดา วงษาราษฎร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2559 นางสาววินฑฎา วิเศษศิริกุล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2560 นายวิศาล สมโภชน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคสระแกว เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุงป 2563 นายวีระชัย พารีวงค อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุงป 2563 นางสาวศรีสุดา ปนกุล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2559 นางสาวศรีโสภา คูประพัทธพงศ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2559 นางสาวศศิราภัคญ วศิรวงศ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง ป 2563 นายศักดิ์วิชิต  มั่นคง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุงป 2563 นางสาวศิริกัลยา คํานนท อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2559 นางศิริญา ตุมศิริ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง ป 2563 นายศุภชัย แกวประดิษฐ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง ป 2563 นายสมศักดิ์ สมบูรณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุงป 2563 นายสมเดช เจริญสุข อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส หลักสูตรปรับปรุงป2563 นางสรอยสุดา ฟกเปย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2560 นายสัญญา พิเคราะห อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2563 นายสัมพันธ  ใกลชิด อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต หลักสูตรปรับปรุงป 2563 นายสายัณห  สายไตย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต หลักสูตรปรับปรุงป 2563 วาที่ ร.ต.สุธี เจตนเจริญ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2561 นางสุพัตร เครือแปน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2560 นายสุมิตร คชวงษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2563 นายสุริยันต รักพวก อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง ป 2563 นางหทัยภัทร อินทรคํา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส หลักสูตรปรับปรุงป2563 วาที่ ร.ต.อขนิษฐ  เครืออนันต อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2560 นางสาวอรนุช จันทรวิจิตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2559 นางสาวอาภาวี คีรี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุงป 2563 นายอุสาห บุตรทา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

25



สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2563 นายเชษฐา เจริญสุข อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส หลักสูตรปรับปรุงป2563 นายเสกสรร ศรีจันทร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุงป 2563 วาที่ ร.ต.โสธร จันทรประมูล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง ป 2563 นายโอฬาร บริสุทธิ์ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคสระแกว เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุงป 2563 นายไพรัช เครือแปน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสาวกนกวรรณ สงสมบูรณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง 2563 นางกรรณิกา  มานพ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายกฤษฏา โพธฺ บุรีพานิช อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายกานนท สมัย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายการุณย ยิ้มเชิง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายกิตติพงษ ตันติศุภชัย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสาวกิตติมา เอี่ยมใหญ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสาวกุสุมา สิบแมแต อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายคมกฤช ขํายัง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายคมสัน กลางแทน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง 2563 นางจันทนา สกูลคง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายจิรัจ ตั้งวิริยพงศ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง 2563 นายชลอ ฤทธิ์ ดี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตร นางสาวชลีพร ศิริฤกษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง 2563 นายชัยวัฒน  ติวสรอย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง 2563 นายฐิติพล  พงวิรัตนสุข อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายดิเรก ใจดี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสาวทัศนีย ชูจันทราภรณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายธนวรรธ วงษาโรจน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลกราฟก (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายธรรมนูญ เศวตสุทธิสิริกุล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายธีระพงศ แสงสุวรรณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสาวนพวรรณ  นิ่มเดช อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง 2563 นายนรังค ตรีธัญญา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสาวนัฐภิรินทร พิพัฒนภานุ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายนายจักรพงษ ครองยุทธ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายนายสมาน  สืบนุช อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสาวนิพาพรรณ มลศิริ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง 2563 นางนิภาภัท ดานปาน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายนิวัทธ วรรณวงศ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสาวนิอร น้ําใจดี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายนิเวศ ยอดมิ่ง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายประดิษฐ คําหอม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายประพนธ สุขสุวรรณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง 2563 นางสาวปติณัช พุกออน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตร นางสาวปยวรรณ เตชะศิรินุกูล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง 2563 นายพรชัย อัคราสรณีย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลกราฟก (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสาวพัชรา เอกสินิทธกุล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายพัฒนศักดิ์ สุวรรณวาทิน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตร นางสาวพิชญาภา สุขสงวน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง 2563 นายพิชิต ชูเกียรติมั่น อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายพินิต แกวพระ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง 2563 นางพิมลพัทธ จันทนหอม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายภัทร ทองสามสี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายภัทรกร ธนภณวรเมธ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง 2563 นางมะลิวรรณ พฤกษชัยกุล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตร นายมารุตร ฮวบจันทร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสาวรัชดาภรณ ตันติกําธน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 ดร.ฤกษชัย ศรีสมบัติ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง 2563 นางสาวลัดดาวัลย  บุญฤทธิ์ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางวันทนา โพธิ์รัง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง 2563 นางสาววาสนา  ภูระหงษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายวิโรจน กิตติวรปรีดา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายวีรยุทธ บุญนิธิไพสิฐ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายศราวุธ เหมือนเผาพงษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตร นางศรีพัตรา ยิ้มเจริญ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสาวศิริขวัญ ศรีทับทิม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสาวศิริภา จิตผอง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลกราฟก (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสาวสุมณฑมาศ บุตรรัก อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางอรทัยภ ทํามา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายอานนท เกตุมอญ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางอารยา เจริญพร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายอํานวย งามเกตุสุข อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางเบญจมาศ ดีเจริญ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลกราฟก (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายเมธัญ เทียมถนอม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง 2563 นางเยาวภา นาคพันธ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลกราฟก (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายเอกชน โพธินาม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายโสภณ สมเขียวหวาน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายไกรสร สิถินวัน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางกรรณิการ  อมรวาทิน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางสาวกัญญภัคญา อินนุรักษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางจุไรรัตน  เตชะสัตยา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายฉัตรชัย มวงประเสริฐ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางฐิราพร เย็นใจ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางสาวธัญญารัตน โรจนชนะพล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายธํารงศักดิ์ หมินกาหรีม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายนายอินทนิล ดาวดวงนอย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายนิโรจน พันธุนัน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายนิ่มอนันต  เสริมศรี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง)  ปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางบัวทิพย   ชิตรัตน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง)  ปรับปรุง พ.ศ. 2562 ดร.บุญสืบ โพธิ์ศรี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายปรรณวัฒน ทองสวัสดิ์ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายปรีชา สวนมะลิ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางสาวปรียาวรรณ ฉายอรุณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง)  ปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายปติกร   ขําออน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายพิพัฒน ทุกขสูญ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางสาวมณีวัน ฤทธิ์อุดมพล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางสาวมนทิรา อภิรัตนโยธิน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายมาโนชญ เผ่ือนโภคา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายรักชาติ เถ่ือนบุญ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 วาที่ ร.ต.วันชัย  รัชตะสมบูรณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายวิระศักดิ์ วัตถุ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายศรศักดิ์   บุญคํา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 ดร.ศรายุทธ  ทองอุทัย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางสงกรานต ศิรินาวี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง)  ปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายสมคิด  มีมะจํา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายสมชาย สูญสิ้นภัย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายสมพงษ เกตุอินทร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายสัมฤทธิ์  ชิณวงษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางสาวสุจิตรา ชางพิมพ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางสาวสุมาลี อาภรณพินิจเลิศ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง)  ปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายสุเทพ  จั่นเพชร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายอดิศักดิ์ ภูระยา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายอธิพงศ วงศกวีวิทย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางสาวอนัฐศร สงบจิต อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายอภิชาติ สรอยระยา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) พ.ศ. 2564 นายอภิชานน เอี่ยมแกว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายอภิวัฒน  วงศแปน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายอุดม หิรัญพันธุ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางสาวอุดมลักษณ สุวรรณัง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายอโนชา ลองสกุล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางสาวเกศินี มรนนท อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางเบญจมาศ โพธิกําพล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางเพ็ญศรี   ติฐิโต อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายเอกชัย   จันลาด อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางกรุณาพร รัตนภูผา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีปโตรเคมี (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 ดร.จงกล กระจางแจง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร (ชลบุร)ี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นายจักรกริช แกววิจิตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร (ชลบุร)ี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นายจักรกฤษณ มะณี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีปโตรเคมี (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 ดร.จักรพงษ แสงอรุณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นางจันทนา ลัยวรรณา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายจิระพงษ คุณานิติธาดา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร (ชลบุร)ี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นายจุน ทิพยาวงศ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายชัยฉลอง เดชบุรัมย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายชาญชัย เจริญร่ืน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นางสาวชูศรี เกลียวสกุลโกวิท อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายดํารง  จินตศิริกูล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพลังงาน (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นายตุลา จันทรคํา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายทนง ทองมาก อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีปโตรเคมี (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นายธนันวัฒน จิตรวิโรจน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายธัญญพัฒน กิตติโพธิกลาง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร (ชลบุร)ี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นายธีรศักดิ์ ศรีสมบัติ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพลังงาน (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นายธีระยุทธ นุยนุน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางนงรักษ ปญสุภารักษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางสาวนภาภรณ ศรีขวัญใจ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายนายภาสกร ลดเลี้ยว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นางนิตยา เสาหงษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางนิพร จุทัยรัตน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพลังงาน (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นางนิรมล วิริยวุฒิวงศ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายบรรจง มะลาไสย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายบรรเจิด แยมกลิ่น อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 นายประทีป ผลจันทรงาม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายประภาส พวงช่ืน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางปราณทิพย ชนวีรจารุณัฐ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 นายปริญญา จําเนียรพล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางพรรณวดี กาศอุดม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 นายพัณณชิตา คํามะฤทธิ์ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นางพัทธนันท ภูแกว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางพิชชกานต ลีลาสุวณิชย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นางพีรญา ดุนขุนทด อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีปโตรเคมี (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นางรัตนา ลานทอง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพลังงาน (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นายวิชัย สถาปตานนท อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพลังงาน (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นายวิทยา ชัชวาลชาญชนกิจ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายวิเชียร เดชะผล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายศรัณย นิลธิเสน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 นางศลิษา หนูเสมียน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายศักดิ์สิทธิ์ แกลวกลา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีปโตรเคมี (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นายสมคิด อาจเอ้ือ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายสยาม ปนธรรม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายหนู ปนแกว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 นายอนิรุตต บัวระพา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายอภิภช เจริญกิจ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร (ชลบุร)ี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 วาที่ ร.ต.อวิภัณฑ ปรารถนาแสง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายเฉลิมพล ชุมน้ําคาง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางสาวเสาวนีย เพชรนาค อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นาย ทวีศักดิ์  โคตรโสภา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส(ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายกมล มาสุข อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางกรรณิกา สายสิญจน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายกฤษณะ  เสาะสาย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสาวกัญญศรินทร ขมิ้นเขียว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 นายกัมปนาท บุญคง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางกัลยา วิชาโคตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสาวกีรติ หลมศรี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางขวัญฤดี   สอนศรี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 นางขวัญฤทัย นาคดี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 ดร.คชา โกศิลา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา(ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายคธายุทธ  เหลาสะพาน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายคําปน สิงหปน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายจรัญ ทวยจันทร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสาวจารุวรรณ พรหมศิริ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางจินตนา เขงหุง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส(ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายจิระพจน ประพิน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายจิระเดช ลครรํา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 นางสาวจุฬา ดอกคํา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสาวชลธิดา โพธิสา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 นายชัชพันธ ชาดี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 วาที่ ร.ท.ชินภัทร แกวโกมินทวงษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสาวชุติภัทร  ชวาลไชย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางณัฐกานต สุทธิแพทย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางดวงนภา  ปดตาทานัง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 นางสาวดวงเดือน คําออน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายถาวร ราชรองเมือง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายทนงศักดิ์  มงคลสวัสดิ์ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายทรงศักดิ์ ลือจันดา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายทวัณ เสนามงคล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 นายทวีศักดิ์ พนมเริงศักดิ์ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายทวีศักดิ์ คัมภบุญยอ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 นายทศธชัย บุญเลิศ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายทศพล เปรมประสพโชค อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา(ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายทศพล   บุญเลิศ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางทัศนีย  ธนอนันตตระกูล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 นายธนพล แกวคําแจง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 นายธนภัทร เจริญ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 นางธัญญนรี บุรีเพีย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 นายธีรพงษ จันตะเสน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายธีรพัฒน พิมพสาลี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 นางสาวนงคเยาว ประสารทอง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 นายนพดล ไชยประเสริฐ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายนพพร เบ็ญพาด อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางนพวรรณ แกวโกมินทวงษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางนภลดา อินภูษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางนิรินดา ดงแสนสุข อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางสาวนิโลบล พุมผะกา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสาวนุจรี ภูมิพันธ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายบุญชัย ไชยอาจ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายบุญมี จันปญญา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางปภาภัทร แสงแกว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายประพันธ ยะคําปอ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางประภาพร   ชั้นงาม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ส.อ.ประสานพันธ สายสิญจน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายประเสริฐ แสงเดือน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายปราโมช รูปสม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา(ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายปยะ บรรพลา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา(ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายพนม แสงแกว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายพรชัย แยมบาน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสาวพรทิพย เทือกประเสริฐ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางพรเพ็ญ วังพิมูล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ดร.พัชร ออนพรม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 นางสาวพิมพใจ จันทาคํา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสาวพิมโศภิษฐ   สดเอี่ยม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ดร.พุทธ ธรรมสุนา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสาวพุทธรัตน ถาบุญเรือง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายภาคภูมิ กลั่นไพรี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 นายภาคภูมิ ประทุมวัน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายภาคิน อัศวภูมิ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 นายภานุวัฒน   ทนงธนะสิทธิ์ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 วาที่ ร.ท.มงคล ชาปะ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายมณเทียร พลศรีลาภ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายมนตรี สุทธิเมธากุล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายมนตชัย  ราชกิจ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายมนัส  ดิลกลาภ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 นายมาโนชญ แกวกา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา(ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายยุทธนา นารายนะคามิน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา(ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายยุทธนา จันทศิลา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 นางสาวยุพิน ปองศิริ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ดร.ระวี พรมเรียน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสาวรัตนัย จันทรสําราญ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางรัตนาภรณ ตรีภพ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางรัตนรวี  ชัยพัฒนเสรี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส(ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายรุงเรือง เพ็ญกุลกิจ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 นายวกร สีสัมฤทธิ์ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 นางสาววรัท วรรณเกษมสุข อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายวสันต บุญภา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายวิฑูรย ปนวนิชยกุล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 วาที่ ร.ต.วิทยากร  ยาบุษดี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายวินัย ชัยเพชร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายวิเชียร สุวรรณพล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 นายวุฒิภัทร บุตรธนู อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา(ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายศราวุธ วงศพงา คํา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางศิริธร พิมพฝด อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายศุกล สุริยงค อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายสมชัย นวนศรี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา(ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายสมพงษ ปาภา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายสมศักดิ์ แกวไสย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 นางสาวสลิลรัตน พงสเผาทอง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายสัตยา กําแพงศิริชัย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายสันติ ศรีตระกูล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายสาคร ขาวกา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส(ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายสิทธิไชย สิงหมหาไชย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสุกัลยา ตอเงิน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางสาวสุขภิรมย กุณรักษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายสุขสันต สุทธิเสน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 วาที่ ร.ต.สุขสันต คิดคํานวน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา(ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายสุทธิรักษ สิงหวงศ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสุทธิสา ประดิษฐ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสาวสุภา นาแซง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางสุภาพร ศรีสุระ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา(ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายสุภาษิต จิตรไทย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายสุรพงษ ชัยจันทร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ดร.สุรศักดิ์ ราษี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายสุระพล ใจขาน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายสุริยา มาตยแสง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 วาที่ ร.ต.สุริยา สาวะรีพล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 นางสุรีย อวนโพิ์กลาง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสุวรรณา พรมทอง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายอดิศักดิ์ ศรีแสงรัตน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายอนันตชัย โคตรแสนลี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายอนุชิต อนุศรี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา(ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายอนุพงษ  เทานางาม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายอนุสรณ ตวงกระสินธุ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายอภิเดช ศิริตัง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา(ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายอรุณ เลิศอุดมโชค อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส(ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสาวอังคณา อัตถาพร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายอาทิตย เจริญเพ็ง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสาวอารียรัตน จันทรวิเศษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา(ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายอิศราวุธ ศรีบุญเรือง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 นางสาวอุสาห ทัศไนยเมธากุล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางอุไรวรรณ จันทรนนท อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายเดชวิชัย พิมพโคตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสาวเทพธิดา  สัมมา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางเนตรนภา เชตุใจ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสาวเพทาย เพียรทอง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา(ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 วาที่ ร.ต.เรวัตร อินถา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา(ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายแคลว ทองแยม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางแสงอรุณ สิงหมหาไชย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางโคมทอง ไชยสิทธิ์ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายโชคทวี ธรรมศร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายไกรทอง ชาวดร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายไกรวุธ จันทะคําแพง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการตลาด(ตอเนื่อง) นางสาวกมลพัฒน ทองธิราช อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการตลาด(ตอเนื่อง) นางกมลวรรณ กิ่งโก อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการตลาด(ตอเนื่อง) ดร.กิตติ รัตนร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต(ตอเนื่อง) นายจักรี ตนเชื้อ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการตลาด(ตอเนื่อง) นางจันทพร วรแสน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต(ตอเนื่อง) นายชกร พลหาญ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต(ตอเนื่อง) นายทวีศิลป จันทรังษี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคบานแพง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ(ตอเนื่อง) นางธนภรณ  เกิดแกว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต(ตอเนื่อง) นายนภวัต (อําไพร) ผาสีดา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคบานแพง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ(ตอเนื่อง) นายนายวีนธรรม เทศประสิทธิ์ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา(ตอเนื่อง) นางสาวนิศารัตน พอบาล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการตลาด(ตอเนื่อง) นางสาวบุญสง ศรีอนุตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต(ตอเนื่อง) นายประมวล รอนยุทธ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคบานแพง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ(ตอเนื่อง) นางปาริชาติ  โอชโร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา(ตอเนื่อง) นายปยะ ศิริขันธ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการจัดการสํานักงาน(ตอเนื่อง) นางภัททิยา พิพัธนัมพร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา(ตอเนื่อง) นายมนทรวัจน หนูสวัสดิ์ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต(ตอเนื่อง) นายรณศักดิ์ วิวัฒนปรีชานนท อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการจัดการสํานักงาน(ตอเนื่อง) นางรัชดา  ชวพันธุ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต(ตอเนื่อง) นายฤทธิศักดิ์ ฮังกาสี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคบานแพง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ(ตอเนื่อง) นางสาววราภรณ นิลสาขา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคบานแพง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ(ตอเนื่อง) นางสาววิจิตรา ผาผึ้ง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการจัดการสํานักงาน(ตอเนื่อง) นางวิภาพรรณ  ธีรศักดิ์สุวรรณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต(ตอเนื่อง) นายสดใส อินธิแสง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการจัดการสํานักงาน(ตอเนื่อง) นางสุภาพร แดนกาไสย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา(ตอเนื่อง) นายหาญโชค บุตรเวียงพันธ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต(ตอเนื่อง) นายอดุล ขันแกว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา(ตอเนื่อง) นายอนุชา บุราณฤทธิ์ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการจัดการสํานักงาน(ตอเนื่อง) นางเกศิณี ซ่ือสัตย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต(ตอเนื่อง) นายเมืองมนต เนตรหาญ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นางกนกกาญจน แสนสุวรรณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (ตอเนื่อง) นางกาญจนา สุขแสงรัตน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายการณกฤตย อินทรวิเชียร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาดิจิทัลกราฟก (ตอเนื่อง) นายกิตติ ศิริต้ืนลี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายขจรเดช มิตรอุดม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นางขนิษฐา จิณรักษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ตอเนื่อง) นางจริญยา พุทธสอน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายจรูญ ปะวะโข อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายจักรพงศ ภูวพันธสกุล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายจักรพันธ สิงหเสนา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นางจารุณี แกวหาดี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (ตอเนื่อง) นางจารุมน ศรีสันต อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (ตอเนื่อง) นางจินตนา คําทอง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) นางสาวจีราภา บุญจิราพัชร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (ตอเนื่อง) นางฉลวยสิริ สิริรัตนากุล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ(ตอเนื่อง) นางชญานิตย ภาสวาง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ตอเนื่อง) นางชฎารัตน สุขศีล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ(ตอเนื่อง) นางชนเมศ มีทองหลาง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นางสาวชลิตา รุจิณรงค อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) นายชวฤทธิ์ ศิริทาน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายชัชชัย จันทะสีลา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายชูชาติ  ทองจันทรฮาด อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน  (ตอเนื่อง) นางสาวฐานิดา สิงหจันลา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) นายฐิติรัตน ลีชีทวน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายณรงค  ปานสวัสดิ์ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาดิจิทัลกราฟก (ตอเนื่อง) นางสาวณัฐชานันท ศรีสมบัติ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ตอเนื่อง) นายณัฐธัญ สุวรรณทา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ(ตอเนื่อง) นางสาวณุกานดา คุณสุทธ   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (ตอเนื่อง) นางดวงจิตร กั้วศรี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (ตอเนื่อง) นางสาวดวงพร สาขา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นางสาวดวงเนตร ยศคําลือ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นางดวงใจ สมภักดี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (ตอเนื่อง) นางดารุณี ธรรมประวัติ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) ดร.ตวงทรัพย จงใจภักดิ์ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายถวิล บุปผาทาโน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นายถาวร วงคคําแกว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) ดร.ถาวร อูทรัพย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายทองสุก ชินกร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) นายทองหลอ พามนตรี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  (ตอเนื่อง) นางทิพยสุคนธ พลวิบูลย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นางสาวธณวรรณ กิริยะ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายธนกร สมอฝาก อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายธนศักดิ์ ยอดศิริ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายธนานุวัช   ถาวิเศษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายธรรศกร เกตุวงศ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  (ตอเนื่อง) นางธัญญลักษณ   ตุมอญ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายธาตรี   สุภาระโยธิน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายธีรภัทท วงศแสน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  (ตอเนื่อง) นางสาวนชนก ชุปวา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายนพพร กอผจญ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) นางนพมาตร วาดเมือง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  (ตอเนื่อง) นางนภาพร  กอนมณี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายนฤมิตร  ตรีเดช อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (ตอเนื่อง) นางนันทิยา อังกุรวัฒนานุกุล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน  (ตอเนื่อง) นางสาวนัยนา เจริญพล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) นายนายชาญชัย คําธิ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) นายนายโสวัตร ประพันธมิตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายนิตินัย   จรรยายงค อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายนิติศักดิ์  ศรีวัฒนา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  (ตอเนื่อง) นางบันดาร เชยชะนันท อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) นายประจักษ ประเสริฐชาติ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) วาที่ ร.ต.ประดิษฐ จิตจักร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  (ตอเนื่อง) นางประทุมวรรณ คันยุไร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายประภาส   กํามหาวงษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายประสิทธิ์    สุพรรณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายปรีชา หงสผาแกว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  (ตอเนื่อง) นางสาวปาริชาต เรืองฤทธิ์ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) นางปยะนันท ประครอง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางปนฤดี วิเศษสุวรรณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (ตอเนื่อง) นางสาวผาณิต ไชยศิวามงคล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) นางสาวผองศรี บัวบุตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายพงษพิชญ  จันทรโชติ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม (ตอเนื่อง) นายพนม ทิพยเหลือง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  (ตอเนื่อง) นางพนาวัลย ชูศรีพัฒน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (ตอเนื่อง) นางพนาวัลย ชูศรีพัฒน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ(ตอเนื่อง) นางสาวพยอม เหลาชุมพล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ตอเนื่อง) นายพรชัย ทองอินทร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (ตอเนื่อง) นางพรทิพย ไชยสมศรี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางพรพิมล ปาปะเก อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (ตอเนื่อง) นางสาวพรรทิพย ฤทธิ์เต็ม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายพิทักษ อุทสาร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายพิสิษฐ คชสาร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายพีระพงษ สาสิมมา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายพุฒิพงศ ไชยราช อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม (ตอเนื่อง) นายภักดี ดําเนินผล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายภัทรศักดิ์ ประสงสันต อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นายมงคล แสงอรุณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) วาที่ ร.อ.มนวิไชย วันโพนทอง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) นายมนัส ปกเขมะยา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (ตอเนื่อง) นางมลิวรรณ ศรีมงคล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (ตอเนื่อง) นางสาวรจนา วิ่งเดช อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายรณชัย    มรกตศรีวรรณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายรุงเรือง ธรรมโร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายวงศกร ชิณโย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายวชิรปญญา   ปญญาวอง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) นายวทัญุ เชาวพานิช อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายวัฒนา ขันธะ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายวาทยุทธ   ไชยสิงห อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน  (ตอเนื่อง) นางสาววาสนา คูสกุล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  (ตอเนื่อง) นางสาววิภาวดี   โพธิ์ละเดา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (ตอเนื่อง) นางวิสาขรัตน ภวภูตานนท ณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (ตอเนื่อง) นางวิไลลักษณฺ เทพหัสดิน ณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายวีรพัฒน  นามปญญา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายวีรศักดิ์ หวานใจ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางศรัญญา ภาษี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายศราวุธ ไหลหาโคตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาดิจิทัลกราฟก (ตอเนื่อง) นางสาวศริญญา วรจันทร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นายศิริชัย    เลิศอมตะสกุล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายศิวดล บุดทะสุ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  (ตอเนื่อง) นางสาวศิษฎานุช อุทธา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายศุภชัย เหลาสมบัติ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางศุภวรรณ เขตเจริญ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  (ตอเนื่อง) นายสมชาติ สุขแสน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นางสาวสมปรารถนา ศรีรมย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  (ตอเนื่อง) นางสมปอง นันดี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) ส.อ.สมพร หอมอินทร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) วาที่ ร.ต.สมรรถชัย บุญโพธิ์ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายสมหมาย วูวงศ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นายสมัย สีลาดเลา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) นายสมาน วันโพนทอง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายสาคร แถวโนนงิ้ว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม (ตอเนื่อง) นายสายชล ปญจมาตย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  (ตอเนื่อง) นางสิรินทร เขียนสีออน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (ตอเนื่อง) นางสิริรัฐ กิจชู อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายสืบสกุล โสรัจจ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นางสาวสุกัญญา จําปาวงศ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายสุนทร ดวงแกว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (ตอเนื่อง) นางสุพรรณี จันทะเกิด อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  (ตอเนื่อง) นางสุภัสสร อุนศิริ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม (ตอเนื่อง) นายสุรชาติ ปะวะละ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวสุรวดี เอ็มรัตน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) นายสุระพงษ แสนบุญรัตน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายสุระเดช พิมประชาไชย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม (ตอเนื่อง) นายอดิศร อุทัยแพน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาดิจิทัลกราฟก (ตอเนื่อง) นายอธิปไตย สุวรรณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (ตอเนื่อง) นางอภิญญา เปาอินทร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายอภินันท   กอนมณี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน  (ตอเนื่อง) นางอมรรัตน สมบัติคีรีไพบูลย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ตอเนื่อง) นางอรนันท เชาวพานิช อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (ตอเนื่อง) นางอรอุมา บุตรแสง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  (ตอเนื่อง) นางอัธยา พามนตรี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาดิจิทัลกราฟก (ตอเนื่อง) นายอาณัติ  เหล่ือมศรี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน  (ตอเนื่อง) นางอาทิตยา เย็นอวม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายอาทิตย กลีบรัง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายอเหนก ดัสกรณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายเจริญ   บุญใบ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายเฉลิม พิเมย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายเฉลิมราช ชัยเดช อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายเชิดชัย เฉิดจินดา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายเทพวสุ วงศปอง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ(ตอเนื่อง) นายเผด็จ อ่ํานาเพียง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายเลิศสุวัฒน โยมะบุตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายเอกชัย ดีสุข อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) วาที่ ร.อ.เอกวิทย หนูหวง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายโสภา พันธะลี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายไชยวัฒน วงศสมศรี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายกฤษฎา ทั่งทอง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายกิตติพจนเดช สําโรงธนารัตน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) นายกิตติศักดิ์ แนวบุตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายคุณากร ผานสําแดง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายจิรโรจน   เลิศธนเปยมสุข อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายจุมพล ชุมสงค อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นางจุฬาพรรณ คณารักษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ตอเนื่อง) นายชนินทร พบลาภ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ตอเนื่อง) นายชวินทร พลหาญ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายชัยสมร ทนทาน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายชิงชัย ศรีสุรัตน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เทคโนโลียีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก (ตอเนื่อง) นายชิตณรงค อักษรศรี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวฐานิดา อุทธา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายณัฏฐ สุวรรณกูฏ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางณัฐิกา สิมชมภู อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ตอเนื่อง) นายทรงวุฒิ วิมลพัชร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายทวี มณีสาย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายทวี ละลอกน้ํา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) นางสาวทักษิณา ชมจันทร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวทารินทร วิเวกวินย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) นายธนกฤต สมคะเนย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นายธนชน อินทจักทร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) นายธนัท ทวีวัฒน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายธีรพงษ ตาทอง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายนครินทร คําผุย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นางสาวนลินี เดชวัน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายนายจิรศักดิ์ ดุษฎี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายนายพยนต สืบเสน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางบังอร พันธโสภา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายบัญชา ปญญามงคล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นางสาวบุณณดา คําเสียง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายประศาสน ลูกอินทร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายประศาสน  คําตา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวปริยากร ปริโยทัย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นางปริษา ปนดี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายปญจพร พฤกษชาติ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวปยธิดา สายสุทธิ์ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) วาที่ ร.ต.ปยะ ภูมิภักดิ์ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นายพรธิวา วงษพิทักษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวพัชนี ตันติเศรษฐ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวพิชชาพิมพ ศรีเสมอ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เทคโนโลียีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก (ตอเนื่อง) นายพิศิษฐ อูศิริกุลพาณิชย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายพิสิฐพงศ  จันทรหอม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายพูนพงศ  สวาสดิพันธ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางมลีทอง จารุ พงษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นางมัลลิกา สิทธิโชค อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางยุภาพรรณ กานเหลือง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เทคโนโลียีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก (ตอเนื่อง) นางรติภัทร จันทรสอง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายรังสรรค ศรีเสมอ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางราณี ศรีสุรนารี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายฤทธิเดช บุญตา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาววรรณภา แคนไธสง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายวสันต สุดหา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายวัชระ ดียะตาม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นายวิวัฒน นัสสาสาร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายวีระวัฒน  ภูสมหมาย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายวีระศักดิ์ สุวรรณเพชร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายศรัณย ฤกษใหญ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายศักนรินทร ผิวเหลือง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายศักรินทร ไชยปญญา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายศุภฤกษ   ศรีดาว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายสถิระ กาญจันดา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายสนองศิลป ศิริโสม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายสนั่น คําบุดดา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายสมชาย แววศรี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ตอเนื่อง) นายสวัสดิ์ ธงไชย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) วาที่ ร.ท.สาคร ศรีสุวรรณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายสุนทร ดอนชัย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายสุพงศสิทธิ์ สมัครสมาน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายสุพัฒน แนวจําปา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสุพัตรา วงศวิศาลพร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายสุภาษิต ดวนใหญ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายสุรศักดิ์ บุญเอก อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เทคโนโลียีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก (ตอเนื่อง) นายสุระชาติ พละศักดิ์ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เทคโนโลียีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก (ตอเนื่อง) นายสุริยา จันทรสอง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายสุรเดช จันทรสา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายอธิวัฒน สารโพคา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายอภิชล แสวงดี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายอรุณ ทองกลม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายอักษรทัย งามแสง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายอาคม  ปาสีโล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ตอเนื่อง) นายอิทธิพล สุขเติม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวอิสราภรณ พบลาภ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายอุดมศักดิ์ นามมนตรี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายอุทัย พลเขตต อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายเชวงศักดิ์ แกวเนตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายเพิ่มพูน อนันตา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางเมตตา บรรลือหาญ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) นายเรืองชัย เขียวสด อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายเลิศ กานเหลือง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางสาวแสงเดือน เพชรผดุง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายกฤษณชนม คําศรีสุข อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) นายกฤษณะ แกวมณี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นางสาวกฤษณา แนววิเศษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายกวิน พุทธรวี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายกิตติ  แผนเงิน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายกุศล อินทรทองหลาง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางขนิษฐา วิเศษชู อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) นายคงฤทธิ์ สีชํานิ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) นายคม เจกนอก อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายจรูญ นิพรรัมย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวชลลดา จันทรแดง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายชัยธัชคร พงษสาครสวัส อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายชัยรัตน วงศฮาดจันทร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายชัยวัฒน ณ ระนอง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายชินวัฒน สุขแสวง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวชุติมา ขลิบทอง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายฐากูร ไชยโคตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา ( ตอเนื่อง) นายณรงค โปวณิชชากร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายณรงคชัย ดีสม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางดอกแกว ลีโนนอด อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวดอกไม โสงขุนทด อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายดํารัส คําเมืองใหม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายทวี ไชยคตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายทองมวน ธีระวงศ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายทิพยา  สุวรรณชัย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นางธันยภรณ พูนเกิดมะเริง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นางนันทนภัส คําวชิรพิทักษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายนายมนูญ  นาจวง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางนารีรัตน เทศสูงเนิน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายนิพนธ สุขพงษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) นางนิภาภัทร แตเช้ือสาย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางนุชนารถ อินทรโคกสูง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายบรรจง ประนาโส อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายบรรพต มหาคาม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) นายบุญมี โคตรประทุม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายบุตรดี มะลัยทอง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายบุรี สุขใส อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายประชิต  สุวรรณกาญจน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นางสาวประทุมทิพย กึ่งกลาง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

40



สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายประสิทธิ์ ภูมิภาค อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายปรัชญา ประยงคหอม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางปทมา ไชยวงษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) นางผกามาศ สกุลวงศสาลี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวพนิดา งามขุนทด อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางพรดา โพธิ์เกตุ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายพรรุง ดวงแกว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา ( ตอเนื่อง) วาที่ ร.อ.พลวิรัฐ  รัชอนันทพงษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางพัฒนีย  พรหมสุทธิ์ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) นายพิชญา พลพงษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายพิทักษ สุธรรม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายพิทักษ ดวงดี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายพิสิฐ   พางาม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายพิเศษ ซอนกลิ่น อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายมนตรี สุขเศรษฐ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) นายมารวย อินทรแปนพะเนาว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายยุทธนา บรรเทิงใจ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) นางรัศมี โชติไธสง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นางสาวรําไพ อมรเจริญกุล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) นายวรศักดิ์ มาศรักษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นางสาววรัญญา ช่ืนเมือง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายวัฒนา  แพงคําดี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) นายวาป ศรีปญญา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายวิชัย บุญโกง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) ดร.วิทยา อินทรสอน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายวิสุทธิ์   บุญเสริม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายวีรชาติ จัตวากุล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายวีรศักดิ์ จันทรละมุนมา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายศราวุฒิ สุระวิทย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางศิริพร ปรมะ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นางศิริรักษ  เปลี่ยนสันเทียะ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) นางศุตานันท คุขุนทด อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา ( ตอเนื่อง) นายศุภกร พิมพภู อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายศุภชัย อ่ําเอี่ยม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายศุภรินทร เสงี่ยมทรัพย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวศุภศิริ นาคคํา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายสมชาย ซ่ือตรง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา ( ตอเนื่อง) นายสมบูรณ สาลํา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายสมภพ จันทรา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายสยาม โพธิ์เพ็ชร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายสุขสรรค  พรธิอั้ว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) นายสุประยูรราษฎร สะปะสิริ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายสุพจน วรธิพรหมมา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสุภาพร แจมศรี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) นางสุมาลี วานิชยกร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายสงเสริม สายบุตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) นายอภิชาติ โคตรทัศน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา ( ตอเนื่อง) ดร.อลงกรณ เลิศปญญา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางอังคณา เบ็ญจศิล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายอาจอง เขมพงษภัทร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายอุดม บุญเฮา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายอุทัย  คตภูธร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายอเนก ทอนสูงเนิน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายเกษม เกลียวทอง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายเกียรติศักดิ์ สมนึก อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวเขมวดี คงหม่ืนไวย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายเดน  สติภา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) นายไพศาล พรนฤชิตพงศ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายกฤษณะ มีสุข อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคลําพูน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นางสาวกันยา นันตะกาศ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นางสาวขวัญดารินทร จิตหาญ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก (ตอเนื่อง) นางสาวณัฐนรี วงศธิมา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) นางสาวดารณี เกียรติกุล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายธณิตพงษ สุภาชาติ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายธวัช นนทธรรม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก (ตอเนื่อง) นางธิวาวรรณ ฟูเต็มวงค อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นางสาวนพรรณพ ดวงแกวกูล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายนรินทร ศรีธิการ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) นางสาวนางสาวปยะฉัตร ศรีสัตต อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) นางนางสุพัตร มูลเมือง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางนิตยา หลวงจันทร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายนิยม  ฉินตระกูล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางบุษบา ครอบครอง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางปภัสสร อินทโสตถิ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวประคอง เจนคุณาวัฒน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายประยุทธ ภาคบุญ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคลําพูน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายประสาณ พฤกษาพิทักษกุล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) ดร.ปริศนา อัครพงษสวัสดิ์ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคลําพูน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายพงษประพันธ ตันพงษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) นางพิมพประไพ สุขใส อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคลําพูน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายพิเชษฐ ชุมใจ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) นายภาดา ศรีแพนบาล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคลําพูน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายยุทธนา ศรีบุญปวน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคลําพูน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายรัตนะ รัตนพรหม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นางวนิดา มานะ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางวรรณา  เทพฉิม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคลําปาง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายวิทยา ปญญากาศ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) นายศราวุฒิ นามวงษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นางสาวศิริลักษณ พรหมเสน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นางศิริเนตร สิงหชางชัย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคลําปาง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายสถาพร ศรีใจวงศ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายสมศักดิ์ แข็งแรง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) นายสรสิชฐ   โลจนภีระพงศ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคลําพูน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายสาคร จําปาอิ่ม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นางสาวสาวิตรี ฤทธา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) นางสุธา ทองขาว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคลําปาง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายสุเทพ คลายชม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคลําพูน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายหงษคํา อินใจ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายอนุชิต สรางสกุล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายอพิเชษฐ อุดมผล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคลําพูน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายอภิสิทธิ์ แสนยากุล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางอรนุช ชูพงศพันธ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางอัญชนา เหมวงศกุล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) ดร.อัปสร คอนราด อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคลําปาง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายอํามาตย ประเทืองสุข อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคลําพูน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายเจษฎา จินาติ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางเสาวนีย บุญเฉลิม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก (ตอเนื่อง) นางโฉมจิตรา ศรีอนุรักษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) นายโชติ นุชมวง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคลําปาง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางสาวโสภาพรรณ ใฝนันตา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก (ตอเนื่อง) นายโอภาส ชมช่ืน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) นายโอภาส  เพียรวัชวงศ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก (ตอเนื่อง) นางสาวไผสีทอง หินสวน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายกฤตนัย ใหมคามิ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายกฤษณ พรมวัง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายกิตติศักดิ์ คําผัด อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายคมกริช แสงสุรินทร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายคํานึง ทองเกตุ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นายจรัญ ตันมา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) วาที่ ร.ต.จีรวัฒน   ยืนมั่น อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายชัชวัลย วัฒนพันธ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคนาน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายชัชวาล แสงแกว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคนาน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายชัยอดุลย เรียนสอน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายชาตรี  ชัยลอม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายชิโนรส สุทธิตานนท อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางณธษา หุนานนทศักดิ์ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายดํารงค สุพล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายทวีศักดิ์   เมืองมูล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายธนิด ภัคธนาเดชาวงศ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคนาน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายธีรวัฒน ติ๊บอาย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายนพดล คําเขียว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายนพรัตน งามพอง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) นางสาวนิภาพร กุลณา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายบัญญัติ พรมเลข อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) นางสาวปนัดดา พึ่งศิลป อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางประภาภรณ ธะนะวงศ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายประสาน ภัทรประสงค อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายประโยชน พูนกลา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางปรารถนา เชียงสง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายปรีชา เรืองฉิม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายพงษเดช เรียนละหงษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายพรต ใจฉลาด อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) นางพิมณดา  นนประสาท อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว (ตอเนื่อง) นายพีระพงษ ดวงสนิท อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคนาน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายมนตรี ธีรตระกูล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางมัสรัตน แสงแกว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางระเบียบ ศุขวิทย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว (ตอเนื่อง) นางฤทัยชนก นาคะ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว (ตอเนื่อง) นางวชิราภรณ โลหะชาละ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางวนิดา กุลสุ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายวิชัย กงพลนันท อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) นายวิบูลย เชี่ยวพานิช อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายวิวัฒน อินทรมุสิก อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายวีระเดช จองสุรียภาส อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางศศิธร ชิณะวงศ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) นายศักดา สิมเสมอ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) นายศุภกร จริงแลว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว (ตอเนื่อง) นายศุภศานต รักสกุล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายสมนึก วันละ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายสมยศ สุวรรณรัตน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสมาพร คิดศรี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายสิงหคราน จินะเขียว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวสิริกร พรหมปงกา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) นางสิริรัตน  มุขขุนทศ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวสุนิสา รัตนประยูร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) นางสุรีย ทองกร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) นายสุวัจน หอธิวงศ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) นางสาวอมรรัตน  แซโคว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางอรวรรณ ฉัตรจันทร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางอรวรรณ ปนโน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายเกรียงศักดิ์ ดอนชัย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวเกสร จงปญญาวัฒน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) วาที่ ร.ต.เรวัธ จิตจง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว (ตอเนื่อง) นางเสาวคนธ อาทนิตย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายเอกชัย ไกแกว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายเอกภพ ศรีรมย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นายโพธิ์ตะวัน ทีโยตระกูล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคนาน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายไชยรัตน สุวรรณอําไพ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นายกัณฑฏภัทร ศุภะกุลสวัสดิ์ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) ดร.กําไร จันทรพรม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ เทคโนโลยีบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายกิตติ กุตนันท อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายกิรติ พลหาญ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) นายกองเกียรติ พรรณวดี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) นางขนิษฐา ยอดทอง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม (ตอเนื่อง) นายคมสันต จันตา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายคมสิน อยูบุรี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางจันทรเพ็ญ บุญหม่ืน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายชนะ แตงคง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายชยพล บุตรทองดี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นายชวพล  ชมภูนุกูลรัตน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ เทคโนโลยีบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายชวลิต ขานอยู อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม (ตอเนื่อง) นายชาญชัย วิเศษสุมน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นายชินกฤต ประสารยา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายณรงค หม่ืนเจริญ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) นางสาวดวงรัตน ดวงวิลัย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม (ตอเนื่อง) ดร.ดิเรก สุวรรณฤทธิ์ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายธงชัย ทรงกลิ่น อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นางธนมญพฤทธ สุขธนานิภาสิริ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายธนวัฒน ดานพิษณุพันธ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) นายธนเดช แปนโพธิ์กลาง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นางสาวธมกร จันทรโยธา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายธัชชัย อมรปติโชติ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ เทคโนโลยีบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นางสาวธัญญพิชชา ทวมทับ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายธเนศ ภูกัน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายนวภัทร อุทัยรัตน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) นางนันทนา พุมอรัญ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายบุญลอ ประสานศรี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางบุศรา คงศักดิ์ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) นางปนัดดา ลิ่มภูษิตเจริญ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายประกาศิต ภัทรรังษี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) นายประจิม มูลแสน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายประยุทธ ทิมทอง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายปรีชา สรอยสาย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางผกามาศ พุกอินทร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายพงษวิทย จันทรพุฒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายพล งอกออน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นางสาวพวงมาลัย  จันทรเสนา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม (ตอเนื่อง) นายพิทักษ อินทับ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) นางพิมพสุรี พงษเสือ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นางมะลิวรรณ พลาวุฑฒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) นางสาวมาลี กลวยตระกูล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นางมาลี แผงดี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายมาโนชย พวงคํา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายรัตนะ พาขุนทด อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม (ตอเนื่อง) นางรัมภา ภัทรรังษี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายวชิรบดินทร ศุภธีรารักษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม (ตอเนื่อง) นายวชิระ วงศอารินทร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม (ตอเนื่อง) นางวรนุช พรเสนาะ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) นางสาววิดาพร ตันติวัฒนกูล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายวิทยา บุตรดา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายศิริพงษ กุลฉิม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายสงกรานต ณ วิเชียร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายสมควร เทียมมล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) นายสมชาย คงหนู อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายสมพงษ แคสา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม (ตอเนื่อง) นายสมภพ ดีปญญา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายสมยศ เพ็ญศรีสิริกุล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) นายสมศักดิ์ ฤทธิ์ภักดี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นายสมเกียรติ มั่นดี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ เทคโนโลยีบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายสมเกียรติ์ เกตุวงศ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นายสิงหคม วุฒิชาติ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายสิทธิชัย จันทพิมพะ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นางสุกัญญา ชูติกาญจน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายสุธี สุกิจธรรมภาณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) นายสุรชัย  คุรุภัณฑ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นายสุรพงษ สกุลพันธ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ เทคโนโลยีบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายสุริยา กอบแกว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) นายสุวัฐชัย วัชรถาวรศักดิ์ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม (ตอเนื่อง) นายอดิเรก มากโภคา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม (ตอเนื่อง) นางสาวอาภาพร ปานนุน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) ดร.อําพล สีดาดี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายอิทธิพล ไชยมงคล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายอุดมศักดิ์ พยัคฆเดช อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นางอุบลวรรณา ยินดี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายอุเทน โปยขุนทด อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นางอุนจิต ศรีนาราง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายเจต ถาวร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายเจริญ ทองหาญ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายเชาวฤทธิ์ พัวงามประเสริฐ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) นายเผด็จ พูนไพบูลยโรจน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) วาที่ ร.ต.เผด็จ ปญญาศุภโชติ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นาย ดําเนิน สุขขี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายกมล รักกสิกรรณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายคงศักดิ์  มากซุง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายคมกริช เสนานุช อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายคมสันต เงินอยู อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นางสาวจงรักษ เนียมสวรรค อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางสาวจันทนี เสือกอน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม (ตอเนื่อง) นางจิตติมา   บุญรอด อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายจิตรกร มะเมียเมือง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายจิรโรจน  วิเชียรเพริศ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายฉัตรชัย โกสุม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายฉัตรชัย งาหอม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายชัยพร คลายกมล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายชิษณุชา ดวงอภินันท อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายฒนิจ ดวงอ่ํา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายณรงค ตระกูล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายณัฐดนัย เรือนคํา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) นายทศพล ชัยตันตระกูล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายธวัช พรมมาศ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม (ตอเนื่อง) นางสาวธัญญาภรณ บุญยืน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายธานี นาคเลี้ยง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายนายพรชัย ทองฤทธิ์ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายบุญธรรม อุดมศิลป อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายพิสุทธิศักดิ์  กลอมนาค อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายพิเชษฐ นิลเนตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) นายภานุวัฒน พงษอนันต อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) นายมงคล ถนอมสุข อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายมนตชัย มูระวงษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นางรัตนา ลีลาชัย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม (ตอเนื่อง) นางรุงฤดี   ยุทธศาสตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายวสุศักดิ์ ชุรินทร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายวัชรธน ขอพรกลาง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายวันชัย กอบกิจ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) นายศราวุธ สงลา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายสถาปนิก คุมสะอาด อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายสมคิด สมนักพงษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายสมบัติ ชิวหา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายสมศักดิ์ หมอแสง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) นายสมศักดิ์ พุฒตาลดง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายสิทธิพร ไกรยวงศ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นางสาวสุทิน นกพุม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม (ตอเนื่อง) นางสุนันท พรหมประกอบ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายสุรชัย ภักดีจันทร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางสาวอังคณา สิทธิเกษร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม (ตอเนื่อง) นางอุมาพร แขดอน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) วาที่ ร.ต.เกชา อยูแกว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายเกษตร เมืองทอง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายเปรม เพ็งยอด อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายแทน เจริญประชา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) วาที่ ร.ต.ไพศาล สินธุพูล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายAdmin (ผูดูแลระบบ) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายกฤษณ โชติพันธ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวกัณฐิกา แสงสุวรรณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายควรรบ อูมาลา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายจรัส จุนเด็น อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายจรุวัตร คชรินทร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายจาตุรนต เจริญรักษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายจิรพล บุญยัง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายจิระพงศ ออนหนู อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายชัยรงค รัตนะ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายชูแมน เผือกเดช อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายณรงคฤทธิ์ เมืองดวง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายทัศพร สมเช้ือ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายธนาวุฒิ เดี่ยววนิช อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง (ตอเนื่อง) นางสาวนุชจรี สุกใส อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายบัญชา แกวซัง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกลเรือ (ตอเนื่อง) นายบุญเลิศ เจยาคม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายบุญโชติ ชํานาญ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกลเรือ (ตอเนื่อง) นายประเสริฐ คงสง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายพจนาฎ สุวรรณมณี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายพรรัฐ ทองมี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายพิระ วิจะสิกะ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายภัทร พงศกิตติคุณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวรัชนีวรรณ ศรีทองเพิง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายวรพงษ ภาราทอง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง (ตอเนื่อง) นายวัชรินทร รัศมี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาววัชรี ฮั่นวิวัฒน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายวิมล ชูขันธ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายสราวุธ สมบูรณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง (ตอเนื่อง) นายสัตยา หัตถิยา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง (ตอเนื่อง) นางสาวสายฝน แกวสม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายสิทธิพงษ จีนหมั้น อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายสุธีร กอบุญขวัญ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสุนิสา พละศึก อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายสุรพล ชวยดํารงค อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกลเรือ (ตอเนื่อง) นายสุรินทร  บุญสนอง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายสุเนตร พรหมขุนทอง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายอนุชิต รอดตัว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวอรอุมา สงบําเพ็ญ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายอํานาจ เสมอวงศ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายเกียรติศักดิ์ เสงพัฒน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกลเรือ (ตอเนื่อง) นายเจริญกิจ สังสิทธิเสถียร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายเดน ตันยุชน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง (ตอเนื่อง) นางโกศล อินนวล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกลเรือ (ตอเนื่อง) นายโพธิรัตน เพชรรัตน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นางสาวกันตพิชญ  ใยเสถียร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว (ตอเนื่อง) นางสาวกันยารัตน เหลาตระกูล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายกิจปราการ วังหีน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายกิติพงศ เสตพรรณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นางสาวขนิษฐา  เลา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) นางสาวจันจิรา   พรามณี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) นางสาวจุรีรัตน  นาครมณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายณรงค ฤทธิเดช	 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นางสาวณัชปุณยา  ศิลาทอง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายณัฐพัฒน แสนสุข อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นางทิพยวดี   พัฒนา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายธวัช เดชทับ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) นายธีระชัย ไพฑูรยรังสฤษดิ์ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายปฐมพงศ พรนราดล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นางสาวปยธิดา     หงษศรี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายพัฒนา  หมื่นศรี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายยศภฤศ   ศรีธนวุฒิ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นางสาวรัชดาภรณ    ชูเพชร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว (ตอเนื่อง) นางสาวรัชตวรรณ อุศมา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นางสาววชิราภรณ   รัตนรัตน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) นางวรรณรัตน  เพชรถาวร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายวุฒิวงศ เอียดศรีชาย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายศราวุธ  เจียวกก อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายศักดิ์ดา กิ้มบัวทอง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายสมบัติ ชวยนวล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายสรวิศ ทรงคุณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายสรายุทธ มาลา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายสิฐวิชญ แตมประสิทธิ์ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) นางสิริบูรณ ไรใหญ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางสุดารัตน แสนสุข อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายสุเมธ สุธีรพาณิชย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายอภิชาติ พยุงศุขศรี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายอัสนัย วรรณพรหม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว (ตอเนื่อง) นางสาวเกศสุณีย สุขพลอย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายเฉลิมศักดิ์ มีไพบูลยสกุล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายเธียรศักดิ์ ศรีขํา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว (ตอเนื่อง) นางเมธาวี วงศไวโรจน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายเศรษฐาพันธ สุกใส อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว (ตอเนื่อง) นายเอกรัฐ ภูครองจิตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นางสาวแสงเดือน ชูทอง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุง 2563 นายกฤษณะ ชูจร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคยะลา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นายขนบ เพชรซอน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคยะลา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)  หลักสูตรใหม 2562 นายจตุพล   นวลอนงค อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นางสาวจันทรเพ็ญ ไชยนุย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคสตูล เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นายชรินทร นวลละออง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุง 2563 นายชวลิตร หนูเก้ือ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคสตูล เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2563 นางสาวณัชสญา  อุไรรัตน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นางณัฐนันท  ชูแกว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นางสาวดีลา เถาะ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2563 นายตูแวดิง โตะกูมาโละ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคยะลา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)  หลักสูตรใหม 2562 วาที่ ร.ต.ถวิล มาทัง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคสตูล เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2563 นางทรงศรี สิทธิชัย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคสตูล เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นายทวีสิน ฉิมเก้ือ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคยะลา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)  หลักสูตรใหม 2562 นายทศพงศ  ประไพอักษร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุง 2563 นายธงชัย เธียรประสิทธิ์ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคยะลา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)  หลักสูตรใหม 2562 ดร.ธรรมนูญ สุขไชยะ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2563 นายธวัชชัย  สุขสันติดิลก อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2563 นางนาตยา แสงวันลอย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2563 นายนิอับดุลเลาะ ปานาวา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นายบอรอเฮง มาปะ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นายบัญชา พุทธวาศรี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง (ตอเนื่อง)  หลักสูตรใหม 2562 นายบุญชวย ทองรักษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคยะลา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นายปฏิพัทธ มีทอง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นางประกายแกว ศุภอักษร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุง 2563 นายประยุทธิ์ แดงขาว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2563 นางสาวปณฑณภัส ทองนุน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นางสาวปารีนะ บาและ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคยะลา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นายพช แกวเขียว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นายมะสุกรี โตะบู อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นางสาวรุสมียา  อาลี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง (ตอเนื่อง)  หลักสูตรใหม 2562 นางวรรณรัชต  คชศิลา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นางสาวศลิษา ศรีสุข อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคสตูล เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2563 นางสาวสถาพร คิญชกวัฒน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นายสมพร จวบบุญ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นายสวิง ชุมละออง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2563 นายสารทูล เพ็ชรคมขํา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคยะลา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)  หลักสูตรใหม 2562 ดร.สิทธิชัย กุลศรี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นายสุทธิศักดิ์ อิกะศิริ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคสตูล เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2563 นางสาวสุภัคคณิศร  รุงเรือง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2563 นางสุภาทิพย บุญภิรมย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นายสุภาพ  ใสสุข อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2563 นางสาวสุภาวดี เสนาะกรรณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคสตูล เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2563 นางสาวสุมาลี บุญรังษี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นางสาวสูรยานี บาราเฮง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคสตูล เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นายอนันต โปดํา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง (ตอเนื่อง)  หลักสูตรใหม 2562 นายอภิชา หนูพันธ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคยะลา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นายอรรถพล ชูมณี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง (ตอเนื่อง)  หลักสูตรใหม 2562 นายอรุณ สุวรรณสุนทร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุง 2563 นายอัฏฐพล กาญจนเทพ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคสตูล เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นายอํานวย   หอมขาว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2563 นายฮาซัน  มะยีแต อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคยะลา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นายเฉลิม เดิมหมวก อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2563 นางสาวเนตรดาว แซหลาย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง (ตอเนื่อง)  หลักสูตรใหม 2562 นายไชยยา ขุนวิเศษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคสตูล เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นายไพโรจน สุกขาว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) นางกนกอร นนทศิริ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) นายนพนันฏฐ รังสะกินนิน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) นายนวนน จันทประสาน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) ดร.นุกูล แสงพันธุ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต นายบุญชอบ เฟองจันทร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต นายบุญเลิศ ดีเดน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) นายปยะพัชร สถิตปรีชาโรจน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) นางสาวพิศมัย เฉลยศักดิ์ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) นายภูริพงศ จิตรมะโน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) นางมณีรัตน รัตนผล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) นายมนูญ ชํานาญเกษกรณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

51



สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต วาที่ ร.ต.หญิงระพีพร แพงไพรี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต ผูชวยศาสตราจารยศิริพงศ เกียรติ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) นายสมชาติ เปรี่ยมสูงเนิน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) นายสมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) นายสัมฤทธิ์ อินทรเฉลียว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) นางสุขุมาลย สุพันธนา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) นายหนูไกร พลเวียง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต นายเกษม รัตนภิญโญพิทักษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) นางสาวเอ้ืออารี สุขสมนิตย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 วาที่ ร.ต.กิตติทัต ไทยสันเทียะ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายกิตติศักดิ์   แทนแกว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางจริชาติ โยธะพล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางชุติมา แกวประชุม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ดร.ธนพนธ   ธิสง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายธีระ แสงรัตน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางนวลฉวี มัชฌิมา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายนิวัตร แพงยา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางบรรเจิดโสม ขันแข็ง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายบุญนําพา ดางเหลา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายบุญเยี่ยม   ประยูรชาญ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายบุญเริ่ม บุญนิธิ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางปราณี หวังมั่น อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางสาวปราณี สิโรดมสกุล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายปริญญา หวังมั่น อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายปริทรรศน รบกลา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายพงศเทพ พลแสง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายพอใจ ฤกษใหญ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางสาวภุมริน รักพุดซา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางมลิวรรณ    แสนโคตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางยาใจ สิงหคํา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายรังสรรค วนิจจิวพันธ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ดร.รังสรรค ปญญาคม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางรัชดา   หมอยาดี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายวรวุธ   รัตนวัน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางวสันต คําเพราะ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายวิชาญ สินชยกุล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางศิวพร อินทรประสิทธิ์ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายสมยงค จันทรงาม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายสมยศ สถิรพงศกุล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายสมหมาย ขาวผิว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางสินีนาฎ พลแสง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายสุนทร ทองดี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายสุพัฒชัย กาบุญค้ํา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางสุมาลี  มูลทองนอย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายสุรศักดิ์   โนราช อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายอภิวิชญ ทิพโชติ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายอัครภัทร  อภิภัทรธนาภาชัย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายอําพล ชาญชัยวัฒนา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางอุษา พรพงษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางสาวเจตนา หนูพันธ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางเพ็ญนภา โสใหญ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายเลิศฤทธิ์    เอ้ือสามาลย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายเอกสิทธิ์ สมคุณา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายไพฑูรย ศรีโพนทัน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นางกนกกาญจน เวชศิลป อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นางสาวกมลวรรณ จันทรแกว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นางสาวกฤษณา บุญศิริ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นางสาวจิตรลดา ไชยเลิศ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นางสาวธิภารัตน สําลีเติมสิริ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นางนงนุช ธรรมพิทักษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นายนริศ ปาณพิมลวัฒน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ดร.ประเทศ ดวงพัตรา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นายปราสาท จุลพวก อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นายวรพงศ วิมลพันธุ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นายวัชระพล สิงหากัน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นายวันชัย ศิริวัฒนากุล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นางสาวศิวลักษ  คําแสงดี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นางสุภาพร อวรัญ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นายสุรชัย โควสุวรรณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นายสุรสิทธิ์     แจมใส อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นางสาวอนุสรา จบศรี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นางอุษา บุญยะกาพิมพ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นายอโนชา ปทุมวัน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นายเสกศึก ธรรมพิทักษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต วิทยาลัยประมงติณสูลานนท เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) นางกฤษณี วงศวุฒิวัฒน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) นางจินารัตน สายแกว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต วิทยาลัยประมงติณสูลานนท เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) นางพัชริดา ขําขจร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต วิทยาลัยประมงติณสูลานนท เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) นายพิมาน เหลาะเหม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) นายสมพร ดํายศ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต วิทยาลัยประมงติณสูลานนท เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) นายอภิรักษ จันทวงศ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) นางเปรมฤดี ดํายศ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต วิทยาลัยประมงติณสูลานนท เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) นายเปรมศักดิ์ วนัชสุนทร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) นายเมฆา ชาติกุล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) นายเอกราช แกวนางโอ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสาวกมลนิตย ทองสม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสาวกรรณิการ  กุลยะณี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นายกายสิทธิ์ เช้ือศิริโรจน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 ดร.จักรพันธ พงษเภตรา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นางจินตภา พุทธศิริรังษี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายชยพล การนา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 วาที่ ร.ต.ชัชนันท อดุลนิรัตน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายชาญชัย   แสงโพธิ์ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นางสาวชุติมา ตาเดอิน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นายชูพงศ ปนพุทธิกุล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางณมล เทพรักษา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายณัฐพล ควรสงา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกสและหุนยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 นายณัฐวิชช สุขสง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกสและหุนยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 นางดารุวรรณ  วงศนิคม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นายทัณฑวัต ปานพุม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายทัณฑวัต ปานพุม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร กาญจนาภิเษกวิทยาลัยชางทองหลวง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาชางทองหลวง (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นายทัณฑวัต ปานพุม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการบางนา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นางสาวทุนมา ชินวงศ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายธนาคาร คุมภัย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการบางนา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นางสาวธนาวดี บานแยม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นางสาวธัญญลักษณ จีระ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการบางนา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นางสาวธัญณิช ทองสีออน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสาวธัญรดา สาคําไมย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 นางธัณยสิตา รัชโลธร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางธิดารัตน ประสารวรรณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นายนพพล พุมพวง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางนฤมล ลครราช อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายนายสุริยา    มณีโสภา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายนิมิตร อมฤทธิ์วาจา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายนิสิต พลภักดี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสาวนุชนาถ อุตสาห อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางปภาวี จรูญรัตน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสาวประภัสสร ถูกตอง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสาวประภัสสร ถูกตอง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกสและหุนยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 นางสาวประภัสสร ถูกตอง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางประภาทิพย พันธิวา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นางสาวปติพร อนันตาภรณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางปยลักษณ   รัตนวิทย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางปยลักษณ   รัตนวิทย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกสและหุนยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 นางปยลักษณ   รัตนวิทย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 นางปยลักษณ   รัตนวิทย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสาวพชร ไชยทองสุก อาจารยผูสอน

รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1 
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1 

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นายพนมพร แฉลมเขตต อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายพลวัฒน โชติประดิษฐ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นางพัชรากาญจน ศุภ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นางพิศมัย บุญยโสภณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 นายยงยุทธ แกวธรรมชัย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นางสาวรวิษฎา ใจเย็น อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นางสาวรัตนา ศาลิกร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 วาที่ ร.อ.รุงโรจน อุตมาตร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสาวลัคนา เจตยะคามิน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นางลาวัลย เกาสุรัตน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นายวรฐ อัศวลาภสกุล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสาววรรณภรณ สุขแจม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางวรรณรัตน ลิขิตวรศักดิ์ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นายวศินวุฒิ พุทธศิริรังษี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 นายวสันต ภูรัสมี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 ดร.วารุณี เอี่ยมอารมณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดุสิต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นายวิชัย คุมมณี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นายวีระพันธ เอี่ยมสอาด อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นายวีระยุทธ หอมหวลดี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดุสิต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นายศรยุทธ กิจพจน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางศศิธร แพรัตกุล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายศักดา มยูขโชติ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางศิริบุญ บุญอนันต อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2559 นายสมชาย ทองมา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 นายสมชาย เกตุพันธุ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกสและหุนยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 นายสมนึก  ดํานุย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นายสมพงษ พุทธบุตรทินกุล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสมหมาย เสถียรธรรม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการบางนา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นางสาวสรญา เปรี้ยว อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายสฤษดิ์ เกิดสันเทียะ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสองเมือง        กุดั่น อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 ดร.สาริศา พิชัยฤกษ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสิรินาฏ เลือดนักรบ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการบางนา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นางสาวสุจิตรา ไวยรัตนา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นางสุธยา หงสศุภางคพันธ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกสและหุนยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 ดร.สุนทร กองสินธุ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นางสุพิชญา จันทรลอย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสุพิศา  เขียวสีมวง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสุพิศา  เขียวสีมวง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกสและหุนยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 นางสุพิศา  เขียวสีมวง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นายสุรพล จิรวรเดช อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายสุรพล จิรวรเดช อาจารยผูสอน
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1 

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกสและหุนยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 นายสุรินทร โกศลสมบัติ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกสและหุนยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 นายอนุชิต สิงหจันทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสาวอังศุวี หาญประโคน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสาวอัญชลี จันทรมา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นางอานุชรา ใจปญญา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นางอุษา ณะบุตรจอม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นางสาวอุไรวรรณ หม่ืนจร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นางสาวเบญจมาภรณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางเยาวเรศ จินดารมย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดุสิต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 นายเอกอนันต หวังนิเวศน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 นางไทรแกว กลิ่นคํา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายกมล สมภักดี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นางสาวกอบกาจน ปานแกว อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นางสาวกาลัญุตา ศักดิ์ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) นายกิตติ สมัครไทย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นางสาวขวัญดาว ศิริแพทย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นางสาวขวัญดาว ศิริแพทย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง (ตอเนื่อง) นายจักรพงษ ศิริชัยราวรรณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายจารุวัฒน มณีศรี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) ดร.จีรศักดิ์ หมุนขํา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง (ตอเนื่อง) นางสาวฉัตรตรา ชลวิถี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายชัยวัฒน ฟองสินธุ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) ดร.ชูเกียรติ คีรี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางสาวญาณวรรณ เกง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นางณัฐกาญจน  การสมสิษฐ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางสาวดวงใจ สุภาพึ่ง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายทิฐินันท ทุมมา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นางธชณัฐ ผองโต อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง (ตอเนื่อง) นายธนกฤต ทับเลิก อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายธนดล มวงอ่ํา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายธนานันต ชูแสง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) นายธีรพงษ ดวงทองคํา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) นายธีรรัช  จันทรขจร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (ตอเนื่อง) นางสาวนพคุณ ทิวาพัฒน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นางสาวนวลปรางค  ภาค อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นางสาวบุญเรือน  เอกสนธิ์ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางสาวบุญเรือน  เอกสนธิ์ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นางบุษดี วีเซ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายประเสริฐ แสงโป อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง (ตอเนื่อง) นางปราณีต วรรณทอง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นางสาวปริญา มิศิริ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางสาวปริญา มิศิริ อาจารยผูสอน
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) นายพงศกร อุนสุพรรณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส นายยงยุทธ จันทรัตน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางสาวรัตนา พูลจันทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นางสาวลออง วัจนะสาริกา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นางสาวลออง วัจนะสาริกา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง (ตอเนื่อง) นายวรดร ทิพยศรี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง (ตอเนื่อง) นายวิชาญ ยอดน้ําคํา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายวินัย จันสุข อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายสมมาตร แกวจินดา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง (ตอเนื่อง) นายสัญญา บุรา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นายสัมพันธ หลงพิมาย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายสานิตย ทองพูล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายสิทธิชัย ชํานาญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นางสาวสุทธาทิพย เหมือน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (ตอเนื่อง) นางสาวสุทธารัตน นารถสูง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) นายสุนทร วีระเดชลิกุล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นางสุภาภรณ กระตุฤกษ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (ตอเนื่อง) นายหรรษกร รอดศรีสมุทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นางอมราภรณ คลายพงษ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส นางอรทัย พรสุขเจริญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางสาวอลิษา ธีราลาภ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (ตอเนื่อง) นางสาวอัจฉรา ทองไพบูรณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นางสาวอุษณิษา ตรีสุขี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นางสาวเบญจวรรณ  ขวัญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นางสาวเปรมปรี ยังคุมญาติ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายเลิศศักดิ์ เพียซุย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง (ตอเนื่อง) นายเอกชัย รัตนโน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (ตอเนื่อง) นายเอกชัย นาคบุรินทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายโภควินท สําราญมาก อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) นายกชธนณัฐ  คําอินทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) นายขวัญชัย โพธิขวัญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) นางสาวจงใจ วงษพรหม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรตอเน่ือง  (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) นางสาวจงใจ วงษพรหม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) นางสาวจงใจ วงษพรหม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) นางสาวจงใจ วงษพรหม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) นางจริยา เครือสินธุ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) นายจักรินทร คงสิบ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) นายชยพล เสริมปรุงสุข อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) นางฑิพากร ทรงตระกุล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรตอเน่ือง  (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) นางสาวณีรนุช กลมออน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) นางสาวณีรนุช กลมออน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) นางสาวณีรนุช กลมออน อาจารยผูสอน
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) นายทะยาน จงณรงคชัย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) นายนพดล พิมพะสอน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) นายนรินทร บําเพ็ญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) นายประภาส พุมพวง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) นายปราโมทย โรจนรักษ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) นางพนา จันทรศิริ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) นางสาวมุจรินทร  บันชัย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) นางยุพดี หินเธาว อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) นางยุพดี หินเธาว อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) นางยุพดี หินเธาว อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) นายวรกร เวชประสิทธิ์ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) นายวิรัตน พานทอง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) นายวีระยุทธ  ชุมยิ้ม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) นางศรีฟา จางสกุล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) นายศักดา ปาลวัฒน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) นายสมพร บุญริน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) นางสาวสมฤทัย ทรัพยสม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) นายสมศักดิ์ ปาวรรณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) นายสมเกียรติ นุชพงษ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) นายสมเกียรติ  ยาประเสริฐ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) นายสําเริง เอี่ยมสะอาด อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) นางสาวสินีนาฏ กิตติกูล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) นางสิริวรรณ วินัยพานิช อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) นางสาวสุพรพรรณ  อาจ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) นางสาวสุพัตรา ทิพโรจน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) นายสุวัฒ ภูเภา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) นายอดิศร เปลี่ยนดิษฐ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) นายอภัย สุดจิตร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) นางสาวอรพรรณ สาติยะ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรตอเน่ือง  (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) นางสาวอรพรรณ สาติยะ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) นางสาวอรพรรณ สาติยะ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) นางสาวอัจฉรา ธูปบูชากร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) นางอุศนา ชูชัยมงคล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) นายเชิดชัย เจริญกิจพิสุทธิ์ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) นางเนวรัตน ขวัญนาค อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) นางเนาวรัตน ทองโสภา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรตอเน่ือง  (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) นางเนาวรัตน ทองโสภา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) นางเนาวรัตน ทองโสภา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) นางเนาวรัตน ทองโสภา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) นางเบญจทิพย เชษฐพันธ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) นางสาวเมธินี  สุภหัสดิ์ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา หลักสูตรตอเน่ือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) นายเอกชัย แทนโป อาจารยผูสอน
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุงป 2563 นางสาวกนกพร หมอกขุน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง ป 2563 นางกฤษณา เฮ็งฉุน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2563 ดร.กิจจา บานช่ืน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2559 นางคัลลียา โคนพันธ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2563 นางสาวจริยาวรรณ ศรีสวัสดิ์ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง ป 2563 นายจักรกฤษณ เบญจมาหา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2560 นายจักรพงษ ถาวรโชติ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2563 นายจักรพงษ ถาวรโชติ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคสระแกว เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุงป 2563 นายจินตวัฒน กอหงษ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง ป 2563 นางจิรวัฒนา แสนขาว อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2561 นางชญานุช โอภาษี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุงป 2563 นายชวลิต แกวบุญเรือง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง ป 2563 นายชาตรี สรงประเสริฐ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2561 นางฐานิต โภคทรัพย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2563 นายณชัย วัฒนจําเริญกิจ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2563 ดร.ณัฐยา สลับสม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคสระแกว เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุงป 2563 นายณัฐวัฒน โชคชินภัทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง ป 2563 นายณัฐวุฒิ มงคลจริง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2560 นายดนุพร คงบําเพ็ญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุงป 2563 นางดวงพร ราษฎรเจริญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง ป 2563 นางสาวธนภร เหมือนใจ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคสระแกว เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุงป 2563 นายธีระยุทธ มอญขาม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2559 นางสาวนพณัช เปสุริยะ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง ป 2563 นายนรัท พูนเพิ่มสุขสมบัติ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง ป 2563 นางสาวนลินรัตน จันทรนอย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง ป 2563 นางนัยปภร ยุทธนาวา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2559 นายนาวี ศรีหะทัย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2563 นายนาวี ศรีหะทัย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2560 นายนิคม คนงาม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2563 นายนิคม คนงาม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2561 นางสาวนิภาพร มีชํานาญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุงป 2563 นางสาวบัณฑิตา รอดตุม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2563 ดร.บุญฤทธิ โชติถาวรรัตน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2563 นางสาวบุษกร พิชิตกุล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2563 นางปฐมารัตน มาระโภชน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส หลักสูตรปรับปรุงป2563 วาที่ ร.ต.ประสิทธิ์ เมตา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2563 นางสาวปรินดา ปานเพชร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุงป 2563 นางสาวปาลีรัตน แดงดี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง ป 2563 นางพนิตนาฏ สุภาไชยกิจ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต หลักสูตรปรับปรุงป 2563 นายพิทยา ศรีเสตกุญชร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2560 นายพีรยุทธ วัจนะเจริญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุงป 2563 นายภควัชร ใจรุง อาจารยผูสอน
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2563 นายภคิณ มัญชุภาวรันธร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง ป 2563 นายมานะ เจริญชัย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต หลักสูตรปรับปรุงป 2563 นายมานิตย ดุลยเสรี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต หลักสูตรปรับปรุงป 2563 นายยงยุทธ เครือวงษา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส หลักสูตรปรับปรุงป2563 นางยุภาพร แหเลิศตระกูล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุงป 2563 นางสาวรพีพรรณ  พันธจึง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2563 นางสาวรัชดา  ประณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2560 นายราชวัลลภ ลําพูน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุงป 2563 นางสาวราตรี เพียสีนุย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2563 นายรุจพงศ ฉลานุวัฒน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2561 นางวรรณรภา พันธุมาส อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2559 นางวลัยพร เนรมิตร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุงป 2563 นางสาววัฒนา พลวิชัย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2560 นายวิศาล สมโภชน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคสระแกว เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุงป 2563 นายวีระชัย พารีวงค อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง ป 2563 นายศักดิ์วิชิต  มั่นคง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุงป 2563 นางสาวศิริกัลยา คํานนท อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2560 นางสาวศิลารัตน ยงศิริชัย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง ป 2563 นายศุภชัย แกวประดิษฐ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2560 นางศุภาภัส หาวหาญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2563 นางสาวสมจิตต อุระงาม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2563 ดร.สมพร ชูทอง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง ป 2563 นายสมศักดิ์ สมบูรณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุงป 2563 นายสมเดช เจริญสุข อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2559 นางสาวสริดา บุญประคอง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส หลักสูตรปรับปรุงป2563 นางสรอยสุดา ฟกเปย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2560 นายสัญญา พิเคราะห อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต หลักสูตรปรับปรุงป 2563 นายสายัณห  สายไตย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2563 นางสาวสิรินดา แสงกําพลี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2563 นายสุขัณ กุลละวณิชย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต หลักสูตรปรับปรุงป 2563 วาที่ ร.ต.สุธี เจตนเจริญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2561 นางสุพัตร เครือแปน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2560 นางสุมรา คงภิรมยช่ืน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2560 นายสุมิตร คชวงษ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2563 นายสุรพันธ เหมือนสิงห อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2563 นายสุริยันต รักพวก อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2563 นายสุริยา แสนสุขไสย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง ป 2563 นางหทัยภัทร อินทรคํา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส หลักสูตรปรับปรุงป2563 วาที่ ร.ต.อขนิษฐ  เครือ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2560 นายอรรณพ  เรืองยศ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุงป 2563 นายอุสาห บุตรทา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2563 นายเชษฐา เจริญสุข อาจารยผูสอน

61



สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส หลักสูตรปรับปรุงป2563 นายเสกสรร ศรีจันทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุงป 2563 วาที่ ร.ต.โสธร จันทรประมูล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง ป 2563 นายโอฬาร บริสุทธิ์ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคสระแกว เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุงป 2563 นายไพรัช เครือแปน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นาง วันดี ชนะบูรณาศักดิ์ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นาง วันดี ชนะบูรณาศักดิ์ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางกรณิการ พุทธทิพย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสาวกรธนา โพธิ์เต็ง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง 2563 นางกรรณิกา  มานพ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายกฤษฏา โพธฺ บุรีพานิช อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายกฤษณุนันท มีสงา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสาวกัลยาณี ภมรดล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางกานตสิรี อูอรุณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายกิตติพงษ ตันติศุภชัย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายกิติพงศ โกวิทวณิชชา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางกุลธิดา นาคีสินธุ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสาวกุสุมา สิบแมแต อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายคมสัน กลางแทน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายจักรกฤษณ  มะโหฬาร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสาวจันทรกานต ทรงเดช อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 ดร.จินตนา รวมชมรัตน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง 2563 นายชัยวัฒน  ติวสรอย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 ดร.ฐิติธนา   ไตรสิทธิ์ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง 2563 นายฐิติพล  พงวิรัตนสุข อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางณัฐญา  อัมรินทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสาวณัฐธิดา   กิจเนตร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายณัฐวรรธน ศิริเตชภัทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายดิเรก ใจดี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลกราฟก (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายธรรมนูญ เศวตสุทธิสิริ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง 2563 นายธวัช ปราณพานิชกิจ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายธีระพงศ แสงสุวรรณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง 2563 นางสาวนัฐภิรินทร พิพัฒน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสาวนิพาพรรณ มลศิริ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง 2563 นางนิภาภัท ดานปาน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายนิวัทธ วรรณวงศ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง 2563 นางนุจสรา โพธิ์เงิน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง 2563 นายบรรพต ดลวิทยากุล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายประดิษฐ คําหอม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายประพนธ สุขสุวรรณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางปานจิตร มังกโรทัย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสาวปยวรรณ เตชะศิริ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสาวปยะนุช ชัยพฤติตา อาจารยผูสอน
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสาวพชรพร รุงสวาง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสาวพรทิพย อัยวรรณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางพรสวรรค ผลวงษ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลกราฟก (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสาวพัชรา เอกสินิทธกุล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางพัชรา ใจดี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายพินิต แกวพระ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางมณทิชา รัมมะนพ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง 2563 นางมะลิวรรณ พฤกษชัยกุล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสาวรัชดาภรณ ตันติกํา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสาวรัชนี สุขก่ํา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายรัชศักดิ์  สระทองออน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 ดร.ฤกษชัย ศรีสมบัติ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางวนิดา กลอมจิต อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 ดร.วราภรณ นาคใหม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 วาที่ ร.ต.หญิงวราภรณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายวิสิษฏ พึ่งเจริญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายวิโรจน แกวเรือง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางศรีพัตรา ยิ้มเจริญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสาวศิริขวัญ ศรีทับทิม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางศิริวรรณ บุญมีเลี้ยง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลกราฟก (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายสิบเเสน สุขสุชะโน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลกราฟก (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสาวสุมณฑมาศ บุตรรัก อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางอรทัยภ ทํามา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางอารยา เจริญพร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายอํานวย งามเกตุสุข อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายเกล็ดนที ไชยชนะ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง 2563 นางเพียงสุรีย เสาวนิช อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลกราฟก (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายเมธัญ เทียมถนอม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลกราฟก (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางสาวเสาวรส โพธินาม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นางเสาวลักษณ เมฆแดง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลกราฟก (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายเอกชน โพธินาม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายโชติมันต คมไสย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 นายโสภณ สมเขียวหวาน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง 2563 นายโอภาส แกวตาย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางกรรณิการ  อมรวาทิน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางสาวกัญญภัคญา อินนุ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางจิตรลดา รามพันธุ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางจุไรรัตน  เตชะสัตยา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายฉัตรชัย มวงประเสริฐ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางชัฎฎาพร ศักดิ์จิรพาพงษ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางฐิราพร เย็นใจ อาจารยผูสอน
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางสาวธัญญารัตน โรจน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายธํารงศักดิ์ หมินกาหรีม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายนายอินทนิล ดาวดวง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายนิโรจน พันธุนัน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายนิ่มอนันต  เสริมศรี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายปรรณวัฒน ทองสวัสดิ์ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายปรีชา สวนมะลิ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางสาวปรียาวรรณ ฉาย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายพิพัฒน ทุกขสูญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางสาวมณีวัน ฤทธิ์อุดมพล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางสาวมนทิรา อภิรัตน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายมาโนชญ เผ่ือนโภคา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายรักชาติ เถ่ือนบุญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายวรกฤต อยูเย็น อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 วาที่ ร.ต.วันชัย  รัชตะ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายวิระศักดิ์ วัตถุ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายศรศักดิ์   บุญคํา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 ดร.ศรายุทธ  ทองอุทัย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายศิริพงษ รอดลอย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายสมชาย สูญสิ้นภัย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายสัมฤทธิ์  ชิณวงษ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายสัมฤทธิ์ เปลงรัตน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางสาวสุจิตรา ชางพิมพ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางสุนิสา อินทนิน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางสาวสุมาลี อาภรณพินิจ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายอดิศักดิ์ ภูระยา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายอธิพงศ วงศกวีวิทย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายอภิชาติ สรอยระยา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายอภิวัฒน  วงศแปน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายอุดม หิรัญพันธุ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายอโนชา ลองสกุล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางสาวเกศินี มรนนท อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางเบญจมาศ โพธิกําพล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายเอกชัย   จันลาด อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางกมลภัสสร มั่นศิลป อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางสาวกานตธิดา โพธิมา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 นายกิตติศักดิ์  หวงมิตร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายกิตติศักดิ์  หวงมิตร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีปโตรเคมี (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 ดร.จรุงกิจ ใจแกว อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีปโตรเคมี (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 ดร.จักรพงษ แสงอรุณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางจารุวรรณ กะวิเศษ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางจิรวรรณ มะลาไสย อาจารยผูสอน
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 นายฉลาด สมพงษ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายฉลาด สมพงษ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายฉลาด สมพงษ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพลังงาน (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นางสาวชนินาฎ วัฒนา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายชาญชัย เจริญร่ืน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีปโตรเคมี (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นางสาวญาธิดา แสงรัตน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพลังงาน (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นางสาวญาธิดา แสงรัตน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 นางสาวญาธิดา แสงรัตน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางสาวญาธิดา แสงรัตน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางสาวญาธิดา แสงรัตน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย ดร.ฐิต อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพลังงาน (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นายณรงค พรหมศร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายดํารง  จินตศิริกูล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายดํารง  จินตศิริกูล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายทนง ทองมาก อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นายธนภัทร พงษอุบล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีปโตรเคมี (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นายธนันวัฒน จิตรวิโรจน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางสาวธัญรัตน ธัญญานุกูล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นางสาวธัญรัตน ธัญญานุกูล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางสาวธันยาภรณ พิมพ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางสาวธันยาภรณ พิมพ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพลังงาน (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นายธีรยุทธ นิ่มนุย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพลังงาน (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นายธีระยุทธ นุยนุน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายนพดล เฉลิมพงษ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายนายภาสกร ลดเลี้ยว อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นายนิติพงษ วงศสวรรค อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นางสาวนิภา วิรเศรษฐ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีปโตรเคมี (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นายนิมิตร กันธิยะวงค อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีปโตรเคมี (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นางนิรมล วิริยวุฒิวงศ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพลังงาน (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นางนิรมล วิริยวุฒิวงศ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายบรรเจิด แยมกลิ่น อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 ผูชวยศาสตราจารยบุญกอง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีปโตรเคมี (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นายปฏิภาณ บุญรวม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีปโตรเคมี (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 ดร.ประกิต ปอคูสุวรรณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีปโตรเคมี (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นายประทีป ผลจันทรงาม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพลังงาน (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นายประทีป ผลจันทรงาม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 นายประทีป ผลจันทรงาม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายประทีป ผลจันทรงาม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายประภาส พวงช่ืน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพลังงาน (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นายปรัชญา  สุขนิ่ม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 นายปริญญา จําเนียรพล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางสาวปญจาภา สงเสริม อาจารยผูสอน
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นางสาวปญจาภา สงเสริม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีปโตรเคมี (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นางสาวปาริชาต ธนาภรณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 นางสาวปาริชาต ธนาภรณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางสาวปาริชาต ธนาภรณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีปโตรเคมี (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย ดร.ปย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีปโตรเคมี (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นางพนิดา ดอนเมฆ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพลังงาน (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นางพนิดา ดอนเมฆ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 นางพิมพิศ คชเวช อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายยรรยงค ประกอบเก้ือ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีปโตรเคมี (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นางรัตนา ลานทอง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีปโตรเคมี (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นายรุงนิรัญ เที่ยงธรรม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพลังงาน (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นายรุงนิรัญ เที่ยงธรรม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีปโตรเคมี (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นางฤชวี ฉัตรวิริยาวงศ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 นางฤชวี ฉัตรวิริยาวงศ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางฤชวี ฉัตรวิริยาวงศ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางฤชวี ฉัตรวิริยาวงศ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางวัชรี เอ้ือเฟอ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นางวัชรี เอ้ือเฟอ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพลังงาน (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นายวิชัย สถาปตานนท อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายวิรัตน เศรษฐสถาพร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นายวีระศักดิ์ เดือนแจม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นายศรันยวิทย  แกวสังหาร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางสาวศิริวัตร ลวดทอง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นางสาวศิริวัตร ลวดทอง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีปโตรเคมี (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นางสาวศุภพร พัวพัน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพลังงาน (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นางสาวศุภพร พัวพัน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีปโตรเคมี (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นายสมคิด อาจเอ้ือ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพลังงาน (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นายสมคิด อาจเอ้ือ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีปโตรเคมี (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย ดร. อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางสาวสาวิตรี ศรีประ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพลังงาน (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นายสิรวิชณ เหลาเจริญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีปโตรเคมี (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นางสาวสุกัญญา แกวแสง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางสุพัฒนา รวมโพธิ์รี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางสุพัฒนา รวมโพธิ์รี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายหนู ปนแกว อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายอภิภช เจริญกิจ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางสาวอาทิมา สุทธาวาส อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางสาวอาทิมา สุทธาวาส อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 นายอุทัย ศรีษะนอก อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีปโตรเคมี (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นางอุษณีย อนจร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายเฉลิมพล ชุมน้ําคาง อาจารยผูสอน
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ดร.เชาวนวัฒน เอ้ือเฟอ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางสาวเนติมา ชาญชัยศักดิ์ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 นางสาวเนติมา ชาญชัยศักดิ์ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายเมธา โยธาฤทธิ์ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายเมธา โยธาฤทธิ์ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายเวชยันต ปนธรรม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีปโตรเคมี (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายไพฑูรย สุขผลานันท อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายไพฑูรย สุขผลานันท อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางกตัญู คําทา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส(ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายกมล มาสุข อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางกรรณิกา สายสิญจน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางกรรณิกา สายสิญจน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 นางกรรณิกา สายสิญจน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางกรรณิกา สายสิญจน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางกรรณิกา สายสิญจน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางกรรณิกา สายสิญจน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางกรรณิกา สายสิญจน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางกรรณิกา สายสิญจน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางกรรณิกา สายสิญจน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางกรรณิกา สายสิญจน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา(ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางกรรณิกา สายสิญจน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส(ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางกรรณิกา สายสิญจน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายกฤษณะ  เสาะสาย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางขวัญตา แดงประวัติ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางขวัญตา แดงประวัติ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ดร.คชา โกศิลา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายคณิต พิมพคําไหล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายคําปน สิงหปน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสาวจารุวรรณ พรหมศิริ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางจิตมนัส ทอเเกว อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 นางจิตมนัส ทอเเกว อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา(ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางจิตมนัส ทอเเกว อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส(ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายจิระพจน ประพิน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางชฏาธาร สาวะรีพล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ดร.ชยพัทธ ภูสําเภา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางณิชาภา ขําสมบัติ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางณิชาภา ขําสมบัติ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางณิชาภา ขําสมบัติ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางณิชาภา ขําสมบัติ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายทวีศักดิ์ คัมภบุญยอ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสาวทองทิพย พรเพียร อาจารยผูสอน
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายธนพล  ธนอนันตตระกูล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายธนาวิทย สีหาราช อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 นางสาวนวพร ยาเพชร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสาวนวพร ยาเพชร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางนิภาพรรณ พิศออน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางนิภาพรรณ พิศออน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 นางสาวนุชนาฎ สระกาศ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางสาวน้ําฝน ตั้งประเสริฐ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางสาวน้ําฝน ตั้งประเสริฐ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางสาวน้ําฝน ตั้งประเสริฐ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 วาที่ ร.ต.ประสาน จันทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 วาที่ ร.ต.ประสาน จันทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 วาที่ ร.ต.ประสาน จันทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 วาที่ ร.ต.ประสาน จันทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายประเสริฐ แสงเดือน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางปวีณา สมบูรณเรศ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางปวีณา สมบูรณเรศ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางปวีณา สมบูรณเรศ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายพิชญะ พรมลา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา(ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายพิชญะ พรมลา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางพิสมัย วีรยาพร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางพิสมัย วีรยาพร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางพิสมัย วีรยาพร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางพิสมัย วีรยาพร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางพเยา สุระเสียง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 นางพเยา สุระเสียง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา(ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางพเยา สุระเสียง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายมงคล แกวรอด อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายมงคล แกวรอด อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ดร.ระวี พรมเรียน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 นางรักชนก คิดคํานวน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางรักชนก คิดคํานวน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสาวรัชนี เเสนเหวิม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 นางสาวรัชนี เเสนเหวิม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา(ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสาวรัชนี เเสนเหวิม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส(ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายรุงเรือง เพ็ญกุลกิจ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายวงศนิรัน ชั้นงาม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ดร.วัฒนา โอทาตะวงษ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ดร.วัฒนา โอทาตะวงษ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ดร.วัฒนา โอทาตะวงษ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ดร.วัฒนา โอทาตะวงษ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 ดร.วัฒนา โอทาตะวงษ อาจารยผูสอน
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ดร.วัฒนา โอทาตะวงษ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ดร.วัฒนา โอทาตะวงษ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ดร.วัฒนา โอทาตะวงษ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ดร.วัฒนา โอทาตะวงษ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 นางสาววิญาณี พลเยี่ยม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสาววิญาณี พลเยี่ยม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายวิเชียรชัย ทองไสย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสาววิไลลักษณ บุญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสาววิไลลักษณ บุญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายสมชาย ทิพรักษ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายสะอาด รอดคง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายสะอาด รอดคง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายสะอาด รอดคง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายสะอาด รอดคง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายสะอาด รอดคง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายสะอาด รอดคง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายสะอาด รอดคง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายสะอาด รอดคง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายสะอาด รอดคง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายสะอาด รอดคง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายสาคร ขาวกา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส(ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายสิทธิไชย สิงหมหาไชย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 นายสุขสันต สุทธิเสน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายสุขสันต สุทธิเสน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 วาที่ ร.ต.สุขสันต คิดคํานวน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสุธิดา อินตะวัย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสุธิดา อินตะวัย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสุภมาส ไลเมือง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสุภมาส ไลเมือง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 นางสาวสุภาพ ถําวาป อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 นางสาวสุภาพ ถําวาป อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสาวสุภาพ ถําวาป อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสุภาพร ศรีสุระ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายสุรพงษ ชัยจันทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายสุรศักดิ์ จิตประเสริฐ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ดร.สุรศักดิ์ ราษี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายสุระพล  ใจขาน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสุรีย อวนโพิ์กลาง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 นายสุรเดช พรหมรักษา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายสุรเดช พรหมรักษา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายสุรเดช พรหมรักษา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายสุรเดช พรหมรักษา อาจารยผูสอน
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายอดิศักดิ์ ศรีแสงรัตน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 นายอนันต ไชยภักดี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นายอภิเดช ศิริตัง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสาวอรพรรณ  แกวกัน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 นายอรุณ เลิศอุดมโชค อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส(ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสาวอังคณา อัตถาพร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ดร.อัชฌพร   อังกินันทน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสาวอินทิรา นะรินทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสาวอินทิรา นะรินทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสาวอินทิรา นะรินทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา(ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางสาวอินทิรา นะรินทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางอิสราภา พิลาไชย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางอิสราภา พิลาไชย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางอิสราภา พิลาไชย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางอุไรวรรณ จันทรนนท อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 รองศาสตราจารย ดร. อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 นายเดชวิชัย พิมพโคตร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 นายเดชวิชัย พิมพโคตร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 นางสาวเทพธิดา  สัมมา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายเทพสถิตย ตะรุวรรณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 นายเทพสถิตย ตะรุวรรณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา(ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นายเทพสถิตย ตะรุวรรณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางสาวเยาวรินทร ศรีอุท อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางสาวเยาวรินทร ศรีอุท อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางสาวเยาวรินทร ศรีอุท อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 นางแสงอรุณ สิงหมหาไชย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต(ตอเนื่อง) นางสาวกนกอร ศรีปญญา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการตลาด(ตอเนื่อง) นางสาวกมลพัฒน ทองธิราช อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการตลาด(ตอเนื่อง) นางกมลวรรณ กิ่งโก อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา(ตอเนื่อง) นายกฤษดา จักรเสน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการตลาด(ตอเนื่อง) นางจันทพร วรแสน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต(ตอเนื่อง) นายชกร พลหาญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา(ตอเนื่อง) วาที่ ร.ท.ชิตวัน ราชภักดี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต(ตอเนื่อง) นายณัฐวุฒิ ประทุมชาติ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา(ตอเนื่อง) นายณัฐวุฒิ ประทุมชาติ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา(ตอเนื่อง) วาที่ ร.อ.ดร.คม แรงสูงเนิน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคบานแพง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ(ตอเนื่อง) นางธนภรณ  เกิดแกว อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต(ตอเนื่อง) นายนภวัต (อําไพร) ผาสีดา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคบานแพง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ(ตอเนื่อง) นายนายวีนธรรม เทศ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต(ตอเนื่อง) นางสาวนิศา การุญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา(ตอเนื่อง) นางสาวนิศา การุญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา(ตอเนื่อง) นางสาวนิศารัตน พอบาล อาจารยผูสอน
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต(ตอเนื่อง) นายประมวล รอนยุทธ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคบานแพง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ(ตอเนื่อง) นางปาริชาติ  โอชโร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา(ตอเนื่อง) นายปยะ ศิริขันธ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา(ตอเนื่อง) นายมนทรวัจน หนูสวัสดิ์ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต(ตอเนื่อง) นายรณศักดิ์ วิวัฒนปรีชา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคบานแพง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ(ตอเนื่อง) นางสาววราภรณ นิลสาขา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคบานแพง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ(ตอเนื่อง) นางสาววิจิตรา ผาผึ้ง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต(ตอเนื่อง) นายวีระศักดิ์ โชติกานตกุล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา(ตอเนื่อง) นายสิทธิพงษ ไตรยขันธ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต(ตอเนื่อง) นายสุพรรณ ภูสนิท อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต(ตอเนื่อง) นายสุพล แนวตัน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา(ตอเนื่อง) นายหาญโชค บุตรเวียงพันธ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต(ตอเนื่อง) นายอดุล ขันแกว อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา(ตอเนื่อง) นายอนุชา บุราณฤทธิ์ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต(ตอเนื่อง) นางสาวอรอนงค ดอกจันรี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต(ตอเนื่อง) นายเชิดชู  เจริญสุข อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต(ตอเนื่อง) นายเมืองมนต เนตรหาญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต(ตอเนื่อง) นางสาวแววตา โพธิงาม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา(ตอเนื่อง) นางสาวแววตา โพธิงาม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (ตอเนื่อง) นางกาญจนา สุขแสงรัตน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายการณกฤตย อินทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาดิจิทัลกราฟก (ตอเนื่อง) นายกิตติ ศิริต้ืนลี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นางขนิษฐา จิณรักษ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ตอเนื่อง) นางจริญยา พุทธสอน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายจรูญ ปะวะโข อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายจักรพงศ ภูวพันธสกุล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายจักรพันธ สิงหเสนา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นางจารุณี แกวหาดี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (ตอเนื่อง) นางจารุมน ศรีสันต อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (ตอเนื่อง) นางจินตนา คําทอง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) นางสาวจีราภา บุญจิราพัชร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (ตอเนื่อง) นางฉลวยสิริ สิริรัตนากุล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ(ตอเนื่อง) นางชญานิตย ภาสวาง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ตอเนื่อง) นางชฎารัตน สุขศีล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ(ตอเนื่อง) นางชนเมศ มีทองหลาง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นางสาวชลิตา รุจิณรงค อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) นายชวฤทธิ์ ศิริทาน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายชัชชัย จันทะสีลา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายชัยวุฒิ สุวรรณเรือง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายชูชาติ  ทองจันทรฮาด อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน  (ตอเนื่อง) นางสาวฐานิดา สิงหจันลา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายณรงค  ปานสวัสดิ์ อาจารยผูสอน
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาดิจิทัลกราฟก (ตอเนื่อง) นางสาวณัฐชานันท ศรี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ตอเนื่อง) นายณัฐธัญ สุวรรณทา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ(ตอเนื่อง) นางสาวณุกานดา คุณสุทธ   อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (ตอเนื่อง) นางดวงจิตร กั้วศรี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นางสาวดวงเนตร ยศคําลือ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (ตอเนื่อง) นางดารุณี ธรรมประวัติ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) ดร.ตวงทรัพย จงใจภักดิ์ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายถวิล บุปผาทาโน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) ดร.ถาวร อูทรัพย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายทองสุก ชินกร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  (ตอเนื่อง) นางทิพยสุคนธ พลวิบูลย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายธนกร สมอฝาก อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายธนศักดิ์ ยอดศิริ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายธรรศกร เกตุวงศ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  (ตอเนื่อง) นางธัญญลักษณ   ตุมอญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายธาตรี   สุภาระโยธิน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายธีรภัทท วงศแสน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  (ตอเนื่อง) นางสาวนชนก ชุปวา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายนพพร กอผจญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) นางนพมาตร วาดเมือง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  (ตอเนื่อง) นางนภาพร  กอนมณี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายนฤมิตร  ตรีเดช อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (ตอเนื่อง) นางนันทิยา อังกุรวัฒนานุกุล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน  (ตอเนื่อง) นางสาวนัยนา เจริญพล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายนิติศักดิ์  ศรีวัฒนา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  (ตอเนื่อง) นางบันดาร เชยชะนันท อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายประจักษ ขุนทอง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) นายประจักษ ประเสริฐชาติ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) วาที่ ร.ต.ประดิษฐ จิตจักร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  (ตอเนื่อง) นางประทุมวรรณ คันยุไร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายประภาส   กํามหาวงษ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายประสิทธิ์    สุพรรณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  (ตอเนื่อง) นางสาวปาริชาต เรืองฤทธิ์ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) นางปยะนันท ประครอง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางปนฤดี วิเศษสุวรรณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (ตอเนื่อง) นางสาวผาณิต ไชยศิวามงคล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) นางสาวผองศรี บัวบุตร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายพงษพิชญ  จันทรโชติ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม (ตอเนื่อง) นายพนม ทิพยเหลือง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  (ตอเนื่อง) นางพนาวัลย ชูศรีพัฒน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (ตอเนื่อง) นางพนาวัลย ชูศรีพัฒน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ(ตอเนื่อง) นางสาวพยอม เหลาชุมพล อาจารยผูสอน
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ตอเนื่อง) นายพรชัย ทองอินทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (ตอเนื่อง) นางพรทิพย ไชยสมศรี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางพรพิมล ปาปะเก อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (ตอเนื่อง) นางสาวพรรทิพย ฤทธิ์เต็ม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายพิทักษ อุทสาร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายพิสิษฐ คชสาร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายพีระพงษ สาสิมมา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายพุฒิพงศ ไชยราช อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม (ตอเนื่อง) นายภักดี ดําเนินผล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายภัทรศักดิ์ ประสงสันต อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นายมงคล แสงอรุณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) วาที่ ร.อ.มนวิไชย วันโพน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) นายมนัส ปกเขมะยา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (ตอเนื่อง) นางมลิวรรณ ศรีมงคล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (ตอเนื่อง) นางสาวรจนา วิ่งเดช อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายรณชัย    มรกตศรีวรรณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายรุงเรือง ธรรมโร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายวงศกร ชิณโย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายวชิรปญญา   ปญญาวอง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) นายวทัญุ เชาวพานิช อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายวรวุฒิ โชติญาโน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายวัฒนา ขันธะ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน  (ตอเนื่อง) นางสาววาสนา คูสกุล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  (ตอเนื่อง) นางสาววิภาวดี   โพธิ์ละเดา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายวิศาสตร ปุญญา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (ตอเนื่อง) นางวิสาขรัตน ภวภูตานนท อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (ตอเนื่อง) นางวิไลลักษณฺ เทพหัสดิน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายวีรพัฒน  นามปญญา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายวีรศักดิ์ หวานใจ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางศรัญญา ภาษี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายศราวุธ ไหลหาโคตร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาดิจิทัลกราฟก (ตอเนื่อง) นางสาวศริญญา วรจันทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายศิวดล บุดทะสุ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  (ตอเนื่อง) นางสาวศิษฎานุช อุทธา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายศุภชัย เหลาสมบัติ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางศุภวรรณ เขตเจริญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  (ตอเนื่อง) นายสมชาติ สุขแสน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นางสาวสมปรารถนา ศรี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  (ตอเนื่อง) นางสมปอง นันดี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) ส.อ.สมพร หอมอินทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายสมหมาย วูวงศ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นายสมัย สีลาดเลา อาจารยผูสอน
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) นายสมาน วันโพนทอง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายสาคร แถวโนนงิ้ว อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม (ตอเนื่อง) นายสายชล ปญจมาตย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  (ตอเนื่อง) นางสิรินทร เขียนสีออน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (ตอเนื่อง) นางสิริรัฐ กิจชู อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายสืบสกุล โสรัจจ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นางสาวสุกัญญา จําปาวงศ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นายสุธี เกินกลาง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายสุนทร ดวงแกว อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (ตอเนื่อง) นางสุพรรณี จันทะเกิด อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  (ตอเนื่อง) นางสุภัสสร อุนศิริ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม (ตอเนื่อง) นายสุรชาติ ปะวะละ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวสุรวดี เอ็มรัตน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) นายสุระพงษ แสนบุญรัตน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายสุระเดช พิมประชาไชย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม (ตอเนื่อง) นายอดิศร อุทัยแพน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาดิจิทัลกราฟก (ตอเนื่อง) นายอธิปไตย สุวรรณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (ตอเนื่อง) นางอภิญญา เปาอินทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายอภินันท   กอนมณี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน  (ตอเนื่อง) นางอมรรัตน สมบัติคีรี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ตอเนื่อง) นางอรนันท เชาวพานิช อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  (ตอเนื่อง) นางอัธยา พามนตรี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาดิจิทัลกราฟก (ตอเนื่อง) นายอาณัติ  เหล่ือมศรี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน  (ตอเนื่อง) นางอาทิตยา เย็นอวม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายอาทิตย กลีบรัง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายอเหนก ดัสกรณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายเจริญ   บุญใบ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายเฉลิม พิเมย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายเฉลิมราช ชัยเดช อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายเชิดชัย เฉิดจินดา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายเทพวสุ วงศปอง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (ตอเนื่อง) นางสาวเบญจวรรณ เพชร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ(ตอเนื่อง) นายเผด็จ อ่ํานาเพียง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายเลิศสุวัฒน โยมะบุตร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายเอกชัย ดีสุข อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) วาที่ ร.อ.เอกวิทย หนูหวง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายโสภา พันธะลี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายไชยวัฒน วงศสมศรี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายกรณัฏฐ มาลัย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายกรีฑาวุธ ทนงจิตร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายกฤษฎา ทั่งทอง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เทคโนโลียีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก (ตอเนื่อง) นายกฤษณ กนิษฐพยาฆร อาจารยผูสอน
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) นางสาวกานตจิรารัตน เต อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายกิตติพจนเดช สําโรงธ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางกิ่งกมล สังขทอง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางกิ่งกมล สังขทอง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เทคโนโลียีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก (ตอเนื่อง) นายคมกริช จุกหอม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นายคําพา ขันตี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายคุณากร ผานสําแดง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายจักรพงษ แกนแกว อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางจันทรักษ ธนาคุณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เทคโนโลียีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก (ตอเนื่อง) นางจันทรักษ ธนาคุณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายจําเริญ ศรีวะโสภา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) นายจิรานุวัฒน ทะนสุข อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายจุมพล ชุมสงค อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นางจุฬาพรรณ คณารักษ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ตอเนื่อง) นายชนินทร พบลาภ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ตอเนื่อง) นายชวินทร พลหาญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายชัยสมร ทนทาน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายชิงชัย ศรีสุรัตน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เทคโนโลียีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก (ตอเนื่อง) นายชิตณรงค อักษรศรี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวฐานิดา อุทธา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นายณราวิตญ  มีดี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ตอเนื่อง) นายณราวิตญ  มีดี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายณราวิตญ  มีดี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เทคโนโลียีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก (ตอเนื่อง) นายณราวิตญ  มีดี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางณัฐฐยา งามช่ืน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) นายณัฐพัชร วรพิมรัฐ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นายณัฐวุฒิ มาตยเหลือง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางณัฐิกา สิมชมภู อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ตอเนื่อง) นายทรงวุฒิ วิมลพัชร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายทวี มณีสาย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายทวี ละลอกน้ํา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวทารินทร วิเวกวินย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) นายธนกฤต สมคะเนย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) นายธนัท ทวีวัฒน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายธิติชนม สุมา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายธีรพงษ ตาทอง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางนฤมล ดวงแสง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ตอเนื่อง) นางสาวนฤมล ดวงชาทม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางสาวนฤมล ดวงชาทม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เทคโนโลียีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก (ตอเนื่อง) นางนฤมล ดวงแสง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นางสาวนลินี เดชวัน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นางสาวนางสาวสาพิตา   อาจารยผูสอน
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวนางสาวสาพิตา   อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นางสาวนางสาวสาพิตา   อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นางสาวนางสาวสาพิตา   อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางสาวนางสาวสาพิตา   อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวนิดถา นครราช อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นางสาวนิดถา นครราช อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางสาวนิดถา นครราช อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางบังอร พันธโสภา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวบังอร จันโทวงษ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางบังอร ไตรศรี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เทคโนโลียีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก (ตอเนื่อง) นางสาวบังอร จันโทวงษ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายบัญชา ปญญามงคล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายประศาสน ลูกอินทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายประศาสน  คําตา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ตอเนื่อง) นางสาวปรานี ศรีมันตะ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) นางปรานี เขียวสด อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ตอเนื่อง) นายปราโมทย  สายภา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายปราโมทย  สายภา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายปริวัชร คําศรีสุข อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายปญจพร พฤกษชาติ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวปยธิดา สายสุทธิ์ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นายปยะพงษ  ยอดอินทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นายปยะพงษ  ยอดอินทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายปยะพงษ  ยอดอินทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายปยะพงษ  ยอดอินทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายปยะพงษ  ยอดอินทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ตอเนื่อง) นางพนิดา องคสวัสดิ์ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) นายพยุงศักดิ์ สบายใจ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวพัชนี ตันติเศรษฐ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวพิชชาพิมพ ศรีเสมอ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เทคโนโลียีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก (ตอเนื่อง) นายพิศิษฐ อูศิริกุลพาณิชย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายพิสิฐพงศ  จันทรหอม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ตอเนื่อง) นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นายภูมิกมล พลอํานวย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นายมนวรรธณ  นกอิ่ม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายมนวรรธณ  นกอิ่ม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายมนวรรธณ  นกอิ่ม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายมนวรรธณ  นกอิ่ม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ตอเนื่อง) นางมนัสนันท ไทยแท อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางมนัสนันท ไทยแท อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นางมัลลิกา สิทธิโชค อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางยุภาพรรณ กานเหลือง อาจารยผูสอน
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เทคโนโลียีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก (ตอเนื่อง) นางรติภัทร จันทรสอง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายรังสรรค ศรีเสมอ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางรังสิยา ณุวงษศรี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางราณี ศรีสุรนารี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายรุงศักดิ์ ตั้งวงษ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาววรรณภา แคนไธสง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายวสันต สุดหา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายวัชระ ดียะตาม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นายวิวัฒน นัสสาสาร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายวีระวัฒน  ภูสมหมาย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายวีระศักดิ์ สุวรรณเพชร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายศรัณย ฤกษใหญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายศศิเดชา จิตตะยโศธร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายศักนรินทร ผิวเหลือง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายศักรินทร ไชยปญญา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางศิรินณา  ดอนชัย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายศุภฤกษ   ศรีดาว อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นายสกล หุนงาม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นายสกล หุนงาม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายสกล หุนงาม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายสกล หุนงาม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายสกล หุนงาม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายสถิระ กาญจันดา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายสนองศิลป ศิริโสม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายสนั่น คําบุดดา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) นางสาวสมภาน เจตนา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ตอเนื่อง) นายสวัสดิ์ ธงไชย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) วาที่ ร.ท.สาคร ศรีสุวรรณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นางสาวสุจีรา วิชาชาติ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวสุธารัตน ศรีทอง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เทคโนโลียีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก (ตอเนื่อง) นางสาวสุธารัตน ศรีทอง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายสุนทร ดอนชัย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายสุพงศสิทธิ์ สมัครสมาน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสุพัตรา วงศวิศาลพร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นายสุภาพ สัจจสมภาร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นายสุภาพ สัจจสมภาร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายสุภาพ สัจจสมภาร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายสุภาพ สัจจสมภาร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายสุภาษิต ดวนใหญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายสุรศักดิ์ บุญเอก อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เทคโนโลียีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก (ตอเนื่อง) นายสุระชาติ พละศักดิ์ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เทคโนโลียีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก (ตอเนื่อง) นายสุริยา จันทรสอง อาจารยผูสอน
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายสุรเดช จันทรสา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางหนูพัด ปกเขมะยา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นางหนูพัด ปกเขมะยา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นางหนูพัด ปกเขมะยา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายอภิชล แสวงดี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายอภิสิทธิ์ โคนพันธ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายอรุณ ทองกลม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางอรุณรัตน ดวงมาลา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายอักษรทัย งามแสง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นางสาวอัจฉราวดี สันตพันธ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นายอานนท พัสดร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ตอเนื่อง) นายอิทธิพล สุขเติม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวอิสราภรณ พบลาภ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายอุดมศักดิ์ นามมนตรี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวอุไล ปองเพชร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เทคโนโลียีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก (ตอเนื่อง) นางสาวอุไล ปองเพชร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายเชวงศักดิ์ แกวเนตร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) นางสาวเพชรชรัตน โพธิ์ศรี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายเพิ่มพูน อนันตา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางเมตตา บรรลือหาญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) นายเรืองชัย เขียวสด อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายเลิศ กานเหลือง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางเสาวณี แสนทวีสุข อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวแสงจันทร แหลง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เทคโนโลียีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก (ตอเนื่อง) นางสาวแสงจันทร แหลง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางสาวแสงเดือน เพชรผดุง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายไพทูรย สุทธิสน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางกนกเพิ่ม  ขันโคกกรวด อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นางสาวกมลลักษณ บุตรโส อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นางสาวกมลลักษณ บุตรโส อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางสาวกมลลักษณ บุตรโส อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นายกิตติพงษ เขิมขันธ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายกิตติภาส นั่งสูงเนิน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายจรูญ นิพรรัมย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นางจุฑามาศ วอนแดง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นางจุฑามาศ วอนแดง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางจุฑามาศ วอนแดง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายฉัตรทอง ใสแสง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายชัยรัตน วงศฮาดจันทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายฐากูร ไชยโคตร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา ( ตอเนื่อง) นายณรงค โปวณิชชากร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางนารีรัตน เทศสูงเนิน อาจารยผูสอน
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นางนิติดา นิมิตรบรรณสาร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางนิติดา นิมิตรบรรณสาร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นางนิติดา นิมิตรบรรณสาร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นางนิติดา นิมิตรบรรณสาร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) นางนิติดา นิมิตรบรรณสาร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายนิวัติ พรหมทอง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายนิวัติ พรหมทอง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายนิวัติ พรหมทอง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางนุชนารถ อินทรโคกสูง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายบรรจง ประนาโส อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายบุรี สุขใส อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายประชิต  สุวรรณกาญจน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นายปรีชา อารีวงษ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นายปรีชา สิทธิสาร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายปรีชา สิทธิสาร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายปรีชา อารีวงษ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) นายปรีชา สิทธิสาร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) นางผกากรอง ใจเอ้ือ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นางสาวพชรวรรณ ศรีพันธุ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางพรดา โพธิ์เกตุ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา ( ตอเนื่อง) วาที่ ร.อ.พลวิรัฐ  รัชอนันท อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางพัฒนีย  พรหมสุทธิ์ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นางพิมพยุภา  ชนะอัยยรัชต อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา ( ตอเนื่อง) นางพิมพยุภา  ชนะอัยยรัชต อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) นางพิมพยุภา  ชนะอัยยรัชต อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายพิสิฐ   พางาม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายมงคลวิทย ไชยรินทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางมาลี หวยสูงเนิน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นายยุทธนา บรรเทิงใจ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นายยุทธพงษ   จําปาแกว อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) ดร.รวิกร แสงชํานิ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายวัฒนา มีรสล้ํา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) ดร.วิทยา อินทรสอน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) นายวิรัช ขันตยานุกูลกิจ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายวิวัฒน การะเกษ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายวีรศักดิ์ จันทรละมุนมา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา ( ตอเนื่อง) นายศุภกร พิมพภู อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายศุภรินทร เสงี่ยมทรัพย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นางสาวศุภศิริ นาคคํา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา ( ตอเนื่อง) นายสมบูรณ สาลํา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสายพิณ ธนพงศภากรณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) นางสุกัญญา บํารุง อาจารยผูสอน
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นางสาวสุพรรษา เกษรบัว อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นางสาวสุพรรษา เกษรบัว อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางสาวสุพรรษา เกษรบัว อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นายสุพิน ปานะสุนทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นายสุพิน ปานะสุนทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายสุพิน ปานะสุนทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายสุพิน ปานะสุนทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) นายสุพิน ปานะสุนทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสุภาพร แจมศรี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา ( ตอเนื่อง) ดร.อลงกรณ เลิศปญญา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางอังกาบ ฤกษดี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นางสาวอัมพร จงดี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นางสาวอัมพร จงดี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางสาวอัมพร จงดี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายอาจอง เขมพงษภัทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นางสาวอโณทัย  นาอน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวอโณทัย  นาอน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นางสาวอโณทัย  นาอน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นางสาวอโณทัย  นาอน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) นางสาวอโณทัย  นาอน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวเขมวดี คงหม่ืนไวย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) นางกรรณิการณ ไชยคุณา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายกฤษณะ มีสุข อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางกัญญณัช โทะนาบุตร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคลําพูน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นางสาวกันยา นันตะกาศ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) ดร.กาญจนา    ภาสุรพันธุ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นางสาวขวัญดารินทร จิต อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) ดร.คมคาย พันธเพ็ง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) นางจงประนอม ศรีพรหมมา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวจีราภรณ พงศพันธุ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นางสาวชมนาด พรมมิจิตร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) นายชากรณ ขันแกว อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นายชินโชติ  ภูสุวรรณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) นางฐิติมน  ทองพิมพ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นางสาวณัฏธยานภรณ เริ่ม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก (ตอเนื่อง) นางสาวณัฏธยานภรณ เริ่ม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก (ตอเนื่อง) นางสาวณัฐนรี วงศธิมา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นางสาวณัฐนรี วงศธิมา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) นางณิชารีย เผาพงศวนา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) นางสาวดารณี เกียรติกุล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นายทศพล วิจารณกรณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นางทิฆัมพร  วาสิทธิ อาจารยผูสอน
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายธณิตพงษ สุภาชาติ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นางธมลวรรณ ปรมาธิกุล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นางธมลวรรณ ปรมาธิกุล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายธวัช นนทธรรม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) นายธวัชชัย แถวถาทํา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นางธิวาวรรณ ฟูเต็มวงค อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก (ตอเนื่อง) นางธิวาวรรณ ฟูเต็มวงค อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวนภษร จุยอินทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) นายนรินทร ทองวิทยา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายนรินทร ศรีธิการ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นางนฤมล อัคคพงศพันธุ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก (ตอเนื่อง) นางนฤมล สีดาคํา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) นางนฤมล สีดาคํา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) นางสาวนางสาวปยะฉัตร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) นางนางสุพัตร มูลเมือง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางนิตยา หลวงจันทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายนิยม  ฉินตระกูล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคลําพูน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายบุญล้ํา ศักดิภัทรนนท อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางบุษบา ครอบครอง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางปภัสสร อินทโสตถิ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวประคอง เจน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นางประณัตกานต ลังการ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคลําพูน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายประสาณ พฤกษา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) นายประสิทธิ์ ธารีจิตต อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) ดร.ปริศนา อัครพงษสวัสดิ์ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคลําพูน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายปญญชาติ วงษปญญา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคลําพูน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายพงษประพันธ ตันพงษ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคลําพูน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายพิชิต คําบุรี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) นางพิมพประไพ สุขใส อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคลําพูน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางสาวพิศาพิมพ จันทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคลําพูน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายพิศาล ดวงดึง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคลําพูน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายพิเชษฐ ชุมใจ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก (ตอเนื่อง) นายพีรพงษ วงควิชัย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก (ตอเนื่อง) นายภัควัต บุตรศรี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) นายภาดา ศรีแพนบาล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นางภุมรี กํามะหยี่ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคลําพูน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายมงคล ธุระ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นางสาวมนัสติยา เจาดูรี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคลําพูน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายยุทธนา ศรีบุญปวน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางรจนา เฉลิมชัย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคลําพูน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายรัตนะ รัตนพรหม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) นางสาวลาวัณย แหวนเพชร อาจารยผูสอน
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางวรรณา  เทพฉิม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นายวศิน  คําดี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก (ตอเนื่อง) นายวศิน  คําดี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายวัชรพงศ ฝนติ๊บ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายวัชรพงศ ฝนติ๊บ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคลําพูน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายวัชรพงศ ฝนติ๊บ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายวันชัย วิเศษวงษา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคลําปาง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายวิทยา ปญญากาศ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคลําพูน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายศยานันท ยารังฝน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก (ตอเนื่อง) นางศรัญญา กิจเจริญสิน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) นางศรัญญา กิจเจริญศิลป อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) นางศรัญญา กิจเจริญสิน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) นายศราวุฒิ นามวงษ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นางศุภมาส เรืองลักษณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคลําปาง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายสถาพร ศรีใจวงศ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายสมศักดิ์ แข็งแรง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) นายสรสิชฐ   โลจนภีระพงศ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคลําพูน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายสาคร จําปาอิ่ม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) นายสายันห คํามงคล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) นางสุธา ทองขาว อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสุปราณี เจียไพบูลย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) ดร.สุภารัตน ชางลอ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) ดร.สุรพงษ ภักดี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) นายสุริยา นิ่มตระกูล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคลําปาง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายสุเทพ คลายชม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก (ตอเนื่อง) นายสุเมธ จันทรเพ็ญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคลําพูน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายหงษคํา อินใจ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) นายหัสดิน อัครพงษสวัสดิ์ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายอนุชิต สรางสกุล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายอพิเชษฐ อุดมผล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคลําพูน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายอภิสิทธิ์ แสนยากุล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางอรนุช ชูพงศพันธ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางอัญชนา เหมวงศกุล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคลําปาง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายอํามาตย ประเทืองสุข อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคลําพูน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายเจษฎา จินาติ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) นางเพ็ญศรี ไชยวรรณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางเสาวนีย บุญเฉลิม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก (ตอเนื่อง) นางโฉมจิตรา ศรีอนุรักษ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) นายโชติ นุชมวง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคลําปาง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางสาวโสภาพรรณ ใฝนัน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) นายโอภาส  เพียรวัชวงศ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายกฤตนัย ใหมคามิ อาจารยผูสอน
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นายกิตติพงศ มงคลกุล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายกิตติศักดิ์ คําผัด อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) นางกิตติ์ชญาห เมืองอินทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายคณาธิป ทะจันทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายคํานึง ทองเกตุ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นายจรัญ ตันมา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) ดร.จินดาภา ลีนิวา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายชัชวัลย วัฒนพันธ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคนาน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายชัชวาล แสงแกว อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคนาน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายชัยอดุลย เรียนสอน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายชาตรี  ชัยลอม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวณัฐนรี ตั้งตระกูล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายณัฐวิทย มุงเมือง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายดํารงค สุพล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายทวี ไพกุมภัณฑ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวทิพวรรณ ลาภยศ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายธนรักษ วิชัยสืบ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายธนิด ภัคธนาเดชาวงศ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคนาน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายธีรวัฒน ติ๊บอาย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางนงลักษณ สวางใจธรรม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายนปตรี อินเรือง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายนพดล คําเขียว อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางนัยรัตน กลาวิเศษ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) นางสาวนิภาพร กุลณา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) ดร.บรรจง ไชยริน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) นางสาวปนัดดา พึ่งศิลป อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวปภาดา เหมืองศรี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางประภาภรณ ธะนะวงศ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางปรารถนา เชียงสง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) นางสาวปรินดา แกวนํา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายปรีชา เรืองฉิม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายพงษเดช เรียนละหงษ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายพรต ใจฉลาด อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวพรรณลักษณ มหา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) ดร.พรหทัย พุทธวัน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว (ตอเนื่อง) นางพิมณดา  นนประสาท อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) นางพิมณดา  นนประสาท อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว (ตอเนื่อง) นางสาวพิศมัย ตะวิโล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว (ตอเนื่อง) นายพีระพงษ ดวงสนิท อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคนาน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายมนตรี ธีรตระกูล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางมนทิรา สุวรรณไตร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) ดร.มนสิชา ซาวคํา อาจารยผูสอน
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางมัสรัตน แสงแกว อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางระเบียบ ศุขวิทย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางรุงนภา วงศวามูล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) ดร.รุงโรจน ตนประดิษฐ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว (ตอเนื่อง) นางฤทัยชนก นาคะ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางลัดดาวัลย ไชยะรินทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว (ตอเนื่อง) นางวชิราภรณ โลหะชาละ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางวนิดา กุลสุ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นางวราภรณ อริวรรณา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นางวราภรณ อริวรรณา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นางวันเฉลิม ตนพฤทธิอนันต อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางวาสนา พรมทา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางวาสนา พรมทา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายวิชัย กงพลนันท อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางสาวศรีเพ็ญ มะโน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวศรีเพ็ญ มะโน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางศิริรัตน เล็กอิ่ม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว (ตอเนื่อง) นางสาวศุภณิชา โยปญเตี้ย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) นางสาวศุภณิชา โยปญเตี้ย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว (ตอเนื่อง) นายศุภศานต รักสกุล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายสมนึก วันละ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นางสาวสมพร มหแสงสิริ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสมาพร คิดศรี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายสิงหคราน จินะเขียว อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวสิริกร พรหมปงกา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) นางสิริรัตน  มุขขุนทศ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวสิริลักษณ หนอแกว อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นางสุชัญญา กาทองทุง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายสุทธิพันธ สุวรรณรัตน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวสุนิสา รัตนประยูร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว (ตอเนื่อง) ดร.สุพัตรา พรหมพิชัย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) ดร.สุพัตรา พรหมพิชัย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นางสาวสุภาณี มานพกวี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) นางสุรีย ทองกร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางสุวรรณา พูนกลา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสุวรรณา พูนกลา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางอภิญญา กลัดสําเนียง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) นางสาวอมรรัตน  แซโคว อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางอรวรรณ ฉัตรจันทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) ดร.อัจฉราภัทร เขมอัครเจตต อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) นางอุไรวรรณ คําดี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวเกสร จงปญญาวัฒน อาจารยผูสอน
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) นางสาวเครือฟา อุทริยา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางเพ็ญนภา แสนทวีสุข อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) วาที่ ร.ต.เรวัธ จิตจง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว (ตอเนื่อง) นางเสาวคนธ อาทนิตย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นางเสาวลักษณ เนืองพืช อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นางเสาวลักษณ เนืองพืช อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) นางเสาวลักษณ เนืองพืช อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายเอกชัย ไกแกว อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวแกวใจ ดวงมณี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นางสาวแสงเดือน วัง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นายโพธิ์ตะวัน ทีโยตระกูล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคนาน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายไชยรัตน สุวรรณอําไพ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) MissMeera Pradhan อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) นายกัณฑฏภัทร ศุภะกุล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นายกัณฑฏภัทร ศุภะกุล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) นายกัณฑฏภัทร ศุภะกุล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) ดร.กําไร จันทรพรม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายกิรติ พลหาญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม (ตอเนื่อง) นางสาวกุสิมา เกล็บจุ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) นางขนิษฐา ยอดทอง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม (ตอเนื่อง) นายคมสันต จันตา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ เทคโนโลยีบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นางจงรักษ เทียบรัตน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายจรินทร เจนจิตต อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) นางสาวจันทรจิรา ภมร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวจันทรจิรา ภมร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางจันทรเพ็ญ บุญหมื่น อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายชนะ แตงคง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายชยพล บุตรทองดี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นายชวพล  ชมภูนุกูลรัตน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายชัชชัย สีหนู อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายชาญ ผลวงษ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายชาญ ผลวงษ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม (ตอเนื่อง) นายชาญชัย วิเศษสุมน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางชูเกษม ถิรพงศพันธ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) นางสาวดวงรัตน ดวงวิลัย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายธงชัย ทรงกลิ่น อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) นายธนเดช แปนโพธิ์กลาง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นายธนเดช แปนโพธิ์กลาง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นายธีระพงษ กระการดี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายธเนศ ภูกัน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นางนฤมล สายกอน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางนฤมล สายกอน อาจารยผูสอน
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายนวภัทร อุทัยรัตน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) นางนันทนา พุมอรัญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ เทคโนโลยีบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นางนันทิกา ตัลพัฒน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นางน้ําทิพย ออนละออ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางน้ําทิพย ออนละออ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) นายบรรจบ จันทรสงคราม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) นายบุญลือ ชุมศรี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายบุญหลง ขําบางโพธิ์ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางบุศรา คงศักดิ์ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นางบุษรา รักษาสวัสดิ์กุล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม (ตอเนื่อง) นายประพจน เฉลิมวัฒนชัย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายประยุทธ ทิมทอง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นางประไพรสาร สุชาติธรรม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นายปรีชา ตั้งสุขขียศิริ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางผกามาศ พุกอินทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายพยัคฆ แซลิ้ม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นางพรพิมล วรรณะ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางพรพิมล วรรณะ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นางพรวิวาห กึกกอง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายพล งอกออน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นางสาวพวงมาลัย  จันทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นายพิทักษ อุปญญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) นางพิมพสุรี พงษเสือ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นายพุฒิพัฒน เสือมั่นทรงยศ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) นายภัทรพล โพธิหิรัญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) นายมานพ เกงพานิช อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) นางมาลัยวัลย		 วงศใหญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางมาลัยวัลย		 วงศใหญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) นางสาวมาลี กลวยตระกูล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายมาโนชย พวงคํา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ เทคโนโลยีบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายรังสิมันต  นอยเจริญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายรัตนะ พาขุนทด อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) นางสาวรัตนา จันมา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวรัตนา จันมา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นางสาววลี ศรีเบญจมาศ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายวิทยา บุตรดา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายวิทย อนจร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นางศนิชล เนียมกลั่น อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายศิริพงษ กุลฉิม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายสมควร เทียมมล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) นายสมชาย คงหนู อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ เทคโนโลยีบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นางสาวสมทรง สุทธิประภา อาจารยผูสอน
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายสมพงษ แคสา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายสมยศ เพ็ญศรีสิริกุล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นายสมเกียรติ มั่นดี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ เทคโนโลยีบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายสมโชค ศรีขํามี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นายสิงหคม วุฒิชาติ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายสิทธิชัย จันทพิมพะ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) นายสินทบ ตุมสุข อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวสิริลักษณ ศรีธิธง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นางสุกัญญา ชูติกาญจน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายสุธี สุกิจธรรมภาณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นางสุธีรัตน คลายสมบูรณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) นางสาวสุภาภรณ โตโสภณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นางสุภารัตน ติรพจนกุล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายสุรศักดิ์ ชัยพรรคพานิช อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) นายสุวัฐชัย วัชรถาวรศักดิ์ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ เทคโนโลยีบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นางหรรษา เขตตบรรพต อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม (ตอเนื่อง) นายอดิเรก มากโภคา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) ผูชวยศาสตราจารยอดุลย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) นางอรพิน เกตุจันทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) ดร.อําพล สีดาดี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นายอิษวัต รัตนสมบัติ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายอุดมศักดิ์ พยัคฆเดช อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นางอุบลวรรณา ยินดี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายอุเทน โปยขุนทด อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นางอุนจิต ศรีนาราง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายเจต ถาวร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายเจริญ ทองหาญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายเชาวฤทธิ์ พัวงาม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) ดร.เดชณรงค รอดซุง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ เทคโนโลยีบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายเทิดศักดิ์ ผาสีกาย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นางเปรมจิต   ลิมปะพันธุ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางเปรมจิต   ลิมปะพันธุ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) นางสาวเพ็ญศิริ ทองทวี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ เทคโนโลยีบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นางเมทินี สีแกว อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) นางเสมอ เวชสถล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายเอกชัย ชูเที่ยง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นาย ดําเนิน สุขขี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายกมล รักกสิกรรณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายคงศักดิ์  มากซุง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายคมกริช เสนานุช อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายคมสันต เงินอยู อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นางจารุณี นุสติ อาจารยผูสอน

87



สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางจารุณี นุสติ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายจิรโรจน  วิเชียรเพริศ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายฉัตรชัย โกสุม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) ดร.ชัด อินทะสี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) ดร.ชัด อินทะสี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) ดร.ชัด อินทะสี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายชัยพร คลายกมล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายชูโชค อิ่มเหวา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายฒนิจ ดวงอ่ํา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายณรงค ตระกูล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายณัฐดนัย เรือนคํา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางสาวณัฐนันท  ตั้งสุจริต อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายธวัช พรมมาศ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นางพชรกมล อินทรสูต อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางพชรกมล อินทรสูต อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นางสาวฤชุตา เศรษฐี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายวัชรธน ขอพรกลาง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายวันชัย กอบกิจ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายวิจิตร พิรารัมย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นางศิวรักษ บุญประเสริฐ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางศิวรักษ บุญประเสริฐ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นางสาวศิวาพร สอาดละออ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นางสาวศิวาพร สอาดละออ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายสถาปนิก คุมสะอาด อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายสมบัติ ชิวหา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) ดร.สราวุธ พัชรชมพู อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นางสาวสุทิน นกพุม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นายสุพล จันปอภาร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายสุพล จันปอภาร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) นายสุพล จันปอภาร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายสุริยา คําอุดม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายสุเมธ เฉลิมพันธ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางสาวอังคณา สิทธิเกษร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) นางสาวอาชัญญา ศรี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางสาวอาชัญญา ศรี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ตอเนื่อง) นางสาวอาชัญญา ศรี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) ดร.อุดม เสือดอนกลอย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) วาที่ ร.ต.เกชา อยูแกว อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม (ตอเนื่อง) นางสาวเกตนสิรี นิธาพร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายเจษฎา คําตา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายเทอดพล เพชรจันทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายเปรม เพ็งยอด อาจารยผูสอน
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายแทน เจริญประชา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) วาที่ ร.ต.ไพศาล สินธุพูล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายAdmin (ผูดูแลระบบ) อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางกชมน เอียดแกว อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายกฤษณ โชติพันธ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายควรรบ อูมาลา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายจรัญ ไชยเหล็ก อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายจรัส จุนเด็น อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายจรุวัตร คชรินทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายจาตุรนต เจริญรักษ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายจิรพล บุญยัง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายจิระพงศ ออนหนู อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นางสาวจุฑามาศ โสม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกลเรือ (ตอเนื่อง) นายฉัตรชัย อนุวัฒน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายชัยรงค รัตนะ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกลเรือ (ตอเนื่อง) นายชาญวิทย พรหมเสน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายชูแมน เผือกเดช อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางฐิษนิตา บางวิจิตร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายณรงคฤทธิ์ เมืองดวง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายทัศพร สมเช้ือ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกลเรือ (ตอเนื่อง) นายธนพงศ มูสิกะ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายธนาวุฒิ เดี่ยววนิช อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายธรรมสิงห  เทพเลื่อน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นางธัญนันท พรหมบัลลังก อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกลเรือ (ตอเนื่อง) นายธานินทร ภูนฤมิต อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวนฤมล ตรีตรง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวนิภารัตน นักตรีพงศ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง (ตอเนื่อง) นางสาวนุชจรี สุกใส อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางนุชนาถ หนุมาศ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายบัญชา แกวซัง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายบุญลือ ยิ่งคํานึง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกลเรือ (ตอเนื่อง) นายบุญเลิศ เจยาคม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายบุญโชติ ชํานาญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกลเรือ (ตอเนื่อง) นายประเสริฐ คงสง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกลเรือ (ตอเนื่อง) นายปรเมษฐ จิรักษา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายพจนาฎ สุวรรณมณี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายพรรัฐ ทองมี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นางพัศณีญา สีหาพัด อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายพิระ วิจะสิกะ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายภัทร พงศกิตติคุณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกลเรือ (ตอเนื่อง) นายรัชชานนท เอมเอก อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวรัชนีวรรณ ศรีทอง อาจารยผูสอน
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายวรพงษ ภาราทอง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายวรวุฒิ ตั้งนรกุล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาววริยา อาหลี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง (ตอเนื่อง) นายวัชรินทร รัศมี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาววัชรี ฮั่นวิวัฒน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายวิมล ชูขันธ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกลเรือ (ตอเนื่อง) นายวิสุทธิ์ สักกุณา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางศศินา บัวสุข อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นางศศิวิมล แยมเพ็ง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวศันศนีย บุญชัย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นายสมมาต บรรจงรัตน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) ดร.สมหวัง ศุภพล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายสราวุธ สมบูรณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายสังเวียน นาคะ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง (ตอเนื่อง) นางสาวสายฝน แกวสม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายสิทธิพงษ จีนหมั้น อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายสุธรรม อเนกศุภพล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายสุธีร กอบุญขวัญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกลเรือ (ตอเนื่อง) นายสุรพงศ มาถนอม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายสุรพล ชวยดํารงค อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายสุเนตร พรหมขุนทอง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายอนุชิต รอดตัว อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) นางสาวอรอุมา สงบําเพ็ญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) วาที่ ร.อ.อัมรินทร ทองรัตน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายเกียรติศักดิ์ เสงพัฒน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกลเรือ (ตอเนื่อง) นายเจริญกิจ สังสิทธิเสถียร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) นายเฉลิมศักดิ์ ตันติเจริญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายเดน ตันยุชน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นางเพ็ญพิชยา อัครธนารักษ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายเศวต พันธศรีโรจน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง (ตอเนื่อง) นางโกศล อินนวล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกลเรือ (ตอเนื่อง) นายโพธิรัตน เพชรรัตน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายกฤตนัน น้ําเจ็ด อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นางสาวกันตพิชญ  ใยเสถียร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว (ตอเนื่อง) นางสาวกันยารัตน เหลา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายกิจปราการ วังหีน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นางสาวขนิษฐา  เลา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) ดร.ขวัญใจ โชติสุวรรณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นางสาวจรรจิรา ดาราชาติ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) นางสาวจารุวรรณ  มหารัช อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางสาวจารุวรรณ เรืองมาก อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) นางสาวจิรนันท เสนี อาจารยผูสอน
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายชัยวัฒน ศรี เจริญโชติ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นายชาตรี คงแปน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว (ตอเนื่อง) นายชาตโยดม มาตยเมือง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นายชาตโยดม มาตยเมือง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว (ตอเนื่อง) นางสาวณนิษรา ชูมณี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายณรงค ฤทธิเดช	 อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายณรงค ฤทธิเดช	 อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายณรงค ฤทธิเดช	 อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นางสาวณัชปุณยา  ศิลาทอง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นางทิพยวดี   พัฒนา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นางสาวทิพยวิมล ทิพยรักษา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นางสาวทิพวรรณ บัวอินทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายธวัชชัย ไชยจิตต อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) นายธีระชัย ไพฑูรยรังสฤษดิ์ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายปฐมพงศ พรนราดล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายปรีด	ี เกตุทอง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายปรีด	ี เกตุทอง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายปรีด	ี เกตุทอง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นางสาวปยธิดา     หงษศรี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว (ตอเนื่อง) นางพรชนก เฮงประเสริฐ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายพัฒนา  หมื่นศรี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายพัฒนา  หมื่นศรี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายภาณุพันธุ ไทยนกเทศ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว (ตอเนื่อง) นางสาวมานวิกา บุณย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นางสาวมานวิกา บุณย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายยศภฤศ   ศรีธนวุฒิ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นางสาวรัชดาภรณ    ชูเพชร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว (ตอเนื่อง) นางสาวรัชตวรรณ อุศมา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) นางสาววชิราภรณ   รัตน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) นางวรรณรัตน  เพชรถาวร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว (ตอเนื่อง) นางสาววิยะดา คาวิจิตร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายวุฒิวงศ เอียดศรีชาย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายศราวุธ  เจียวกก อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายศักดิ์ดา กิ้มบัวทอง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) นางสาวศุภนิตย สงาบุตร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายสมบัติ ชวยนวล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายสรวิศ ทรงคุณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายสรายุทธ มาลา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายสรายุทธ มาลา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายสิฐวิชญ แตมประสิทธิ์ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) นางสิริบูรณ ไรใหญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นางสาวสุชานุช พิศุทธางกูร อาจารยผูสอน
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นางสาวสุชานุช พิศุทธางกูร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นางสาวสุชานุช พิศุทธางกูร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายอัสนัย วรรณพรหม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นางสาวอาธิญา คีรีพันธ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นางสาวอาธิญา คีรีพันธ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) นางสาวอําพาภรณ    เกิด อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว (ตอเนื่อง) นางสาวเกศสุณีย สุขพลอย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายเจษฎา อนันทวรรณ	 อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) นายเจษฎา อนันทวรรณ	 อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว (ตอเนื่อง) นางเจียมรัตน บัณรส อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายเฉลิมศักดิ์ มีไพบูลยสกุล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายเธียรศักดิ์ ศรีขํา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว (ตอเนื่อง) นางเมธาวี วงศไวโรจน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นายเศรษฐาพันธ สุกใส อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว (ตอเนื่อง) นายเอกรัฐ ภูครองจิตร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) นางสาวแสงเดือน ชูทอง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) นายโสภณ วงศบุญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคยะลา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นายกระจาง ชัยสินธุ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคยะลา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)  หลักสูตรใหม 2562 นางกฤตยา  ประจง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุง 2563 นายกฤษณะ ชูจร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2563 นางสาวกิตฎิการ ชวยหนู อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2563 นางสาวจันทรจิรา   ธนะ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นางสาวจันทรเพ็ญ ไชยนุย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคสตูล เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2563 ดร.จํารูญ วงศกระจาง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุง 2563 ดร.จํารูญ วงศกระจาง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2563 นางสาวจุไรรัตน   ทองบุญชู อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุง 2563 นายชวลิตร หนูเก้ือ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคสตูล เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2563 นางสาวชุติมณฑน นุมดี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นางชุติมา ศิลามณีเวช อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2563 นางสาวณทรัตนจุฑา ไชย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคสตูล เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2563 นางสาวณัชสญา  อุไรรัตน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นางณัฐนันท  ชูแกว อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นางณิชชา ดวงโสน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นางสาวดีลา เถาะ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคยะลา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)  หลักสูตรใหม 2562 วาที่ ร.ต.ถวิล มาทัง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคสตูล เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นายทวีสิน ฉิมเก้ือ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคยะลา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นางทัศนีย เรียงวิวัฒน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุง 2563 นายธงชัย เธียรประสิทธิ์ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุง 2563 นายธนาธรณ ศรีหะรัญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคยะลา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)  หลักสูตรใหม 2562 ดร.ธรรมนูญ สุขไชยะ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นางสาวธิรรัตน  บุญหา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นายธีระ บินกาเซ็ม อาจารยผูสอน
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นายธีระ บินกาเซ็ม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2563 นายธีระ บินกาเซ็ม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคยะลา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นางสาวนันทา จันทรมณี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคสตูล เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2563 นางสาวนัศรีน ดลระหมาน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นางสาวนารนี ดอเลาะ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นางสาวนารนี ดอเลาะ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุง 2563 นายนิพนธ บุญสกันต อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคยะลา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นายนิพล พินิจวัจนะวงศ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคยะลา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)  หลักสูตรใหม 2562 นายนิพล พินิจวัจนะวงศ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง (ตอเนื่อง)  หลักสูตรใหม 2562 นายบุญชวย ทองรักษา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นางประกายแกว ศุภอักษร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุง 2563 นายประยุทธิ์ แดงขาว อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นายประวิทย  อองสุวรรณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นางสาวปาวีณา หลีหมัด อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นายผจญ สิงหจินดา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2563 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นายพันธุทิพย  อินทยอด อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นางสาวฟาตีเมาะห  เจะอา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคสตูล เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นางสาวภูญดา เพชรรัตน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคสตูล เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นางสาวมนัสรินทร บุญญคง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นางสาวรุสมียา  อาลี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นายรุงโรจน ชอบหวาน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2563 นายรุงโรจน ชอบหวาน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคยะลา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)  หลักสูตรใหม 2562 นางสาววรรณดี แซฟู อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง (ตอเนื่อง)  หลักสูตรใหม 2562 นางวรรณรัชต  คชศิลา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุง 2563 นางสาววลัยลักษณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุง 2563 นางวัชราภรณ นิยม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นายวันพิชิต  ศรีสุข อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นายวันพิชิต  ศรีสุข อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นายวิทยา ตั่นยืนยง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นางวิมล ภคธีรเธียร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2563 นางวิมล ภคธีรเธียร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2563 นายศราวุฒิ   นาสิทธิ์ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นางสาวศลิษา ศรีสุข อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุง 2563 นางศศิวิมล ศุกลรัตน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุง 2563 นายศิลป เสงวั่น อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคสตูล เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2563 นางสาวสถาพร คิญชกวัฒน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุง 2563 ดร.สมพงค จตุทอง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคสตูล เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นางสมใจ   เทพรินทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคสตูล เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2563 นางสมใจ   เทพรินทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2563 นายสราวุธ  จินดาเพ็ชร อาจารยผูสอน
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุง 2563 นายสวาง คงชนะ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคยะลา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)  หลักสูตรใหม 2562 นางสาวสาวิตรี มะดอมะ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2563 นางสาวสิริพร พูลเกิด อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นางสาวสุภัคคณิศร  รุงเรือง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นางสาวสูรยานี บาราเฮง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคสตูล เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นายอนันต โปดํา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง (ตอเนื่อง)  หลักสูตรใหม 2562 นายอภิชา หนูพันธ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง (ตอเนื่อง)  หลักสูตรใหม 2562 นายอรุณ สุวรรณสุนทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุง 2563 นายอัฏฐพล กาญจนเทพ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นายอาฟฟ ลาเตะ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 นายอาฟฟ ลาเตะ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2563 นายอาฟฟ ลาเตะ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2563 นายอุกฤฌ นานิรัติศัย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคสตูล เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2563 ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคยะลา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)  หลักสูตรใหม 2562 นายโสภณ เรียงวิวัฒน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง (ตอเนื่อง)  หลักสูตรใหม 2562 นายไชยยา ขุนวิเศษ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต นายคํารณ แพงไพรี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) นางชนากานต จิตรมะโน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) นางชนากานต จิตรมะโน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต นางสาวชนินันท สุทธิผล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) นายณัฎฐปกรณ ลาภมาก อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต ดร.ทรงวุฒิ เรือนไทย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) นางสาวธนิสา ศิริวงศ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) นายนพนันฏฐ รังสะกินนิน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) นายนพนันฏฐ รังสะกินนิน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) ดร.นุกูล แสงพันธุ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต นายบุญชอบ เฟองจันทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต นายบุญเลิศ ดีเดน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) นายปรเมษฐ บุญกุศล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) นายปยะพัชร สถิตปรีชา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต ดร.พัชรพงษ แพงไพรี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต นางสาวพิจิตรา สุวรรณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) นางสาวพิศมัย เฉลยศักดิ์ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต นายพิเชษฐ ประจงทัศน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) นายภูริพงศ จิตรมะโน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) นางมณีรัตน รัตนผล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) นายมนูญ ชํานาญเกษกรณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) นายรณยุทธ ทํามา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต วาที่ ร.ต.หญิงระพีพร แพง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต ผูชวยศาสตราจารยศิริพงศ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) นายสมชาติ เปรี่ยมสูงเนิน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) นายสมชาติ เปรี่ยมสูงเนิน อาจารยผูสอน
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1 

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) นายสมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) นายสัมฤทธิ์ อินทรเฉลียว อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) นางสุขุมาลย สุพันธนา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต นายสุวิทย จันทรละคร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) นายหนูไกร พลเวียง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) นางอรพินทร สุขสวัสดิ์ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) นางอัญชลี จิวะวิโรจน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต นายเกษม รัตนภิญโญพิทักษ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) นางสาวเนตรนภา สุนา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต นางเพ็ญศรี แพงไพรี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) นางสาวเอ้ืออารี สุขสมนิตย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 วาที่ ร.ต.กิตติทัต ไทย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายกิตติพงษ จันดีกระยอม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายกิตติศักดิ์   แทนแกว อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางจรรยา หาญอาวุธ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางจันทรวรรณ   เปรมภิ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางจันทรวรรณ   เปรมภิ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางจันทรเพ็ญ   ไชยสิทธิ์ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางจันทรเพ็ญ   ไชยสิทธิ์ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางจุฑารัตน  โควสุภัทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางจุฑารัตน  โควสุภัทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางชุติมา แกวประชุม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางสาวณปภัช   หนองหวา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางสาวดุษยมาศ ทองคง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางทิพยสุคนธ พลวิบูลย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางสาวทิพยเทวา นาม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายธีระ แสงรัตน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางสาวนภาพร   จาเมือง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางสาวนภาพร   จาเมือง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางนฤมล   มีศรี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางนฤมล   มีศรี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายนิธินันท ลิบลับ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางบรรเจิดโสม ขันแข็ง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางสาวปภาวรินท พยัคเด อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางปราณี หวังมั่น อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางสาวปราณี สิโรดมสกุล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายปริญญา หวังมั่น อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายปริทรรศน รบกลา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายพงศเทพ พลแสง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายพนารมย เกิดทอง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางพรทิพย ภูมิบานคอ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางพรทิพย   เทียบกลาง อาจารยผูสอน
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1 

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางพรทิพย   เทียบกลาง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายพอใจ ฤกษใหญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางสาวพะเยาว โคตรมุงคุณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายพิมุกต ทิวะรัตนกูล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางสาวภุมริน รักพุดซา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายภูวนาท แสงสุริยา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางมนัญญา กาฬกาจนญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางมนัญญา กาฬกาจนญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางมลิวรรณ    แสนโคตร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายรังสรรค วนิจจิวพันธ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางรัชดา   หมอยาดี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางรัศมิ์เกลา   สืบทรัพย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางรัศมิ์เกลา   สืบทรัพย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายวิชาญ สินชยกุล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายสมยงค จันทรงาม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายสมหมาย ขาวผิว อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางสินีนาฎ พลแสง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ดร.สุทัศน เผือกจีน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายสุนทร ทองดี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายสุพรรณ   ไปดง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางสุมาลี  มูลทองนอย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายสุรพงษ   มีศรี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายสุรพงษ   มีศรี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายสุรศักดิ์   โนราช อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางอรอุมา   ตนดี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางอรอุมา   ตนดี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายอัครภัทร  อภิภัทรธนา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางสาวอิสราภรณ   อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางสาวอิสราภรณ   อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางอุษา พรพงษ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางสาวเจตนา หนูพันธ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นางเพียงเพ็ญ จายเจริญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายเลิศฤทธิ์    เอ้ือสามาลย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นายไพฑูรย ศรีโพนทัน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นางกนกกาญจน เวชศิลป อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นางสาวกมลวรรณ จันทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นางสาวกฤษณา บุญศิริ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นางจันทรเพ็ญ อินทอง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นางสาวจิตรลดา ไชยเลิศ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นายจีรวัฒน ภูบัวเผื่อน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นายจีรวัฒน ภูบัวเผื่อน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นายดานิเอล มูลอย อาจารยผูสอน
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1 

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นางสาวธนวรรณ พรมขลิบ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นางสาวธิภารัตน สําลีเติมสิริ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นางนงนุช ธรรมพิทักษ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นายนริศ ปาณพิมลวัฒน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นางนิธิวดี ทับทิมศรี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นางนิธิวดี ทับทิมศรี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นางนิรมล  สิทธิชัย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นายประวัติ ปานทองทา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ดร.ประเทศ ดวงพัตรา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นายปราสาท จุลพวก อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นายปญญา  ภูขวัญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นางสาววนัชพร ไกยราช อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นายวรพงศ วิมลพันธุ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นางวรรณา สิงหลอ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นายวัชระพล สิงหากัน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นายวันชัย ศิริวัฒนากุล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นายศรายุธ สิทธิชัย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นางสาวศิวลักษ  คําแสงดี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นางสุภาพร อวรัญ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นายสุรชัย โควสุวรรณ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นายสุรสิทธิ์     แจมใส อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นางสาวอนุสรา จบศรี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นางอมรรัตน ฉายศรี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นางอุษา บุญยะกาพิมพ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นายเสกศึก ธรรมพิทักษ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นายไพโรจน ทิพกร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นายไพโรจน ทิพกร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต วิทยาลัยประมงติณสูลานนท เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) นางกฤษณี วงศวุฒิวัฒน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) นางกาญจนา ชูแสง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) นางจงดี ทิพยเพ็ง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) นางจินารัตน สายแกว อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต วิทยาลัยประมงติณสูลานนท เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) นางสาวปทิตตา โกศัลวิตร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต วิทยาลัยประมงติณสูลานนท เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) นางพัชริดา ขําขจร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) นางพิมพสุคนธ ศรีนอย อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต วิทยาลัยประมงติณสูลานนท เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) นายพิมาน เหลาะเหม อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต วิทยาลัยประมงติณสูลานนท เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) นางสาวมายมูเนาะ มิดคาดี อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต วิทยาลัยประมงติณสูลานนท เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) นายศักดา วงศวุฒิวัฒน อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) นายสมพร ดํายศ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต วิทยาลัยประมงติณสูลานนท เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) นายอนุสรณ ชวยทอง อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต วิทยาลัยประมงติณสูลานนท เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) นายอภิรักษ จันทวงศ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต วิทยาลัยประมงติณสูลานนท เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) นายเจตนสฤษฎิ์  สังขพันธ อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) นางเปรมฤดี ดํายศ อาจารยผูสอน
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สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร ชื่อ-สกุล ประเภทอาจารย
รายงานสรปุจํานวนอาจารยอ์งคป์ระกอบที� 1 

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต วิทยาลัยประมงติณสูลานนท เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) นายเปรมศักดิ์ วนัชสุนทร อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) นายเมฆา ชาติกุล อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต วิทยาลัยประมงติณสูลานนท เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) นางเยาวมาลย ดิษโสภา อาจารยผูสอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) นายเอกราช แกวนางโอ อาจารยผูสอน
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ทั้งหมด ตอบแบบสอบถาม มีงานทํา อาชีพอิสระ ไดเลื่อนตําแหนง ไมมีงานทํา อื่นๆ เงินเดือนเฉลี่ย

1 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร กาญจนาภิเษกวิทยาลัยชางทองหลวง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาชางทองหลวง (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 0 0 0 0 0 0 0 0

2 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 28 25 23 0 2 0 0 20,000

3 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 35 25 5 1 6 13 0 16,095

4 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 21 20 0 0 0 20 0 17,080

5 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 19 19 14 0 1 3 1 15,000

6 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการบางนา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 5 5 0 0 0 3 0 12,000

7 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 14 0 0 0 0 0 0 16,000

8 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 0 0 0 0 0 0 0 0

9 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 10 10 3 2 2 3 0 16,571

10 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 36 28 26 0 2 0 0 14,560

11 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 5 5 5 0 0 0 0 0

12 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 48 41 20 0 4 17 0 16,415

13 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 10 9 0 0 0 9 0 17,000

14 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 20 16 0 0 0 16 0 0

15 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดุสิต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 12 12 5 0 0 7 0 23,500

16 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 13 10 0 0 1 9 0 18,000

17 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 31 22 7 0 1 14 0 15,700

18 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกสและหุนยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 0 0 0 0 0 0 0 0

19 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2559 0 0 0 0 0 0 0 0

20 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 14 10 6 0 2 2 0 15,600

21 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) 0 0 0 0 0 0 0 0

22 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) 7 7 7 0 0 0 0 15,000

23 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (ตอเนื่อง) 19 19 19 0 0 0 0 15,000

24 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) 12 12 10 0 0 2 0 15,000

25 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) 25 25 25 0 0 0 0 0

26 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง (ตอเนื่อง) 9 9 9 0 0 0 0 25,000

27 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 18 18 15 0 2 1 0 15,000

28 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 0 0 0 0 0 0 0 15,000

29 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) 30 30 23 0 0 7 0 15,000

30 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรตอเนื่อง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 17 17 14 0 0 3 0 15,500

31 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรตอเนื่อง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) 8 8 8 0 0 0 0 15,000

32 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรตอเนื่อง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) 0 0 0 0 0 0 0 0

33 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรตอเนื่อง  (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) 0 0 0 0 0 0 0 0

34 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง หลักสูตรตอเนื่อง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 8 8 8 0 0 0 0 0

35 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา หลักสูตรตอเนื่อง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 8 8 8 0 0 0 0 0

36 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2560 10 10 10 0 0 0 0 0

37 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2560 20 14 13 0 0 0 1 11,000

38 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2563 0 0 0 0 0 0 0 0

39 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุงป 2563 17 17 13 0 0 4 0 15,000

40 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง ป 2563 24 24 14 0 4 6 0 21,083

41 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุงป 2563 21 21 18 2 0 0 1 14,500

42 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง ป 2563 12 12 11 0 0 1 0 0

43 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุงป 2563 12 12 12 0 0 0 0 15,000

44 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2559 0 0 0 0 0 0 0 0

45 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2561 0 0 0 0 0 0 0 0

46 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต หลักสูตรปรับปรุงป 2563 16 16 13 0 2 1 0 10,000

47 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส หลักสูตรปรับปรุงป2563 4 4 2 0 1 0 0 15,000

48 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา หลักสูตรปรับปรุงป 2563 16 15 3 0 1 11 0 26,000

49 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ป 2563 0 0 0 0 0 0 0 0

50 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง ป 2563 11 11 8 0 0 3 0 18,000

51 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคสระแกว เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุงป 2563 19 19 14 0 2 3 0 15,000

52 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 3 3 3 0 0 0 0 11,667

รายงานภาวะการมีงานทํา

ลําดับ สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร
จํานวนนักศึกษา

100



ทั้งหมด ตอบแบบสอบถาม มีงานทํา อาชีพอิสระ ไดเลื่อนตําแหนง ไมมีงานทํา อื่นๆ เงินเดือนเฉลี่ย

รายงานภาวะการมีงานทํา

ลําดับ สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร
จํานวนนักศึกษา

53 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง 2563 1 1 0 0 1 0 0 15,000

54 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง 2563 20 20 19 0 1 0 0 15,000

55 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 10 10 4 0 6 0 0 0

56 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง 2563 4 4 4 0 0 0 0 14,750

57 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลกราฟก (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 5 5 4 0 0 1 0 13,000

58 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลักสูตร 28 28 23 2 3 0 0 15,000

59 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 18 18 18 0 0 0 0 10,000

60 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 15 15 9 0 6 0 0 11,000

61 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 5 5 4 0 0 1 0 12,000

62 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 0 0 0 0 0 0 0 0

63 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 0 0 0 0 0 0 0 0

64 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 17 16 13 0 2 0 1 12,000

65 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 10 8 6 0 1 0 1 10,000

66 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 19 15 8 0 0 7 0 15,000

67 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 0 0 0 0 0 0 0 0

68 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 12 12 12 0 0 0 0 5,000

69 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 23 22 21 0 1 0 0 15,000

70 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง)  ปรับปรุง พ.ศ. 2562 5 5 0 0 0 5 0 13,000

71 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 17 17 17 0 0 0 0 15,000

72 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 0 0 0 0 0 0 0 15,000

73 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 17 17 0 0 0 17 0 0

74 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 22 22 7 0 0 15 0 12,000

75 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 0 0 0 0 0 0 0 0

76 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร (ชลบุร)ี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 0 0 0 0 0 0 0 0

77 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 14 14 6 0 0 8 0 15,000

78 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 5 5 5 0 0 0 0 15,000

79 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีปโตรเคมี (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 0 0 0 0 0 0 0 0

80 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพลังงาน (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 0 0 0 0 0 0 0 0

81 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 0 0 0 0 0 0 0 0

82 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 0 0 0 0 0 0 0 0

83 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 0 0 0 0 0 0 0 0

84 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 0 0 0 0 0 0 0 0

85 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 35 35 29 0 6 0 0 10,600

86 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 23 23 23 0 0 0 0 15,000

87 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 16 16 14 0 2 0 0 11,000

88 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 0 0 0 0 0 0 0 0

89 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 15 15 15 0 0 0 0 9,000

90 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 0 0 0 0 0 0 0 0

91 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 0 0 0 0 0 0 0 0

92 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 0 0 0 0 0 0 0 0

93 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 2 2 2 0 0 0 0 13,000

94 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 0 0 0 0 0 0 0 0

95 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 6 6 6 0 0 0 0 15,000

96 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 14 14 14 0 0 0 0 0

97 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 11 9 9 0 0 0 0 13,888

98 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 1 1 0 0 0 1 0 12,600

99 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 21 19 16 0 3 0 0 10,000

100 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 6 6 4 0 0 2 0 18,000

101 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 14 14 12 1 0 0 1 15,000

102 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส(ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 17 17 11 3 3 0 0 14,363

103 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 12 12 12 0 0 0 0 12,000

104 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 0 0 0 0 0 0 0 9,000
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105 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 12 12 9 0 3 0 0 25,000

106 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 4 4 4 0 0 0 0 0

107 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 15 11 11 0 0 0 0 12,000

108 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 9 9 9 0 0 0 0 0

109 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 20 20 20 0 0 0 0 12,995

110 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 7 7 6 0 0 1 0 20,000

111 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเลย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 16 16 2 2 10 2 0 15,000

112 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 9 9 9 0 0 0 0 15,000

113 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) 0 0 0 0 0 0 0 0

114 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคบานแพง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ(ตอเนื่อง) 7 7 7 0 0 0 0 9,000

115 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการจัดการสํานักงาน(ตอเนื่อง) 6 6 6 0 0 0 0 0

116 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการตลาด(ตอเนื่อง) 0 0 0 0 0 0 0 0

117 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) 0 0 0 0 0 0 0 0

118 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 0 0 0 0 0 0 0 0

119 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (ตอเนื่อง) 34 34 28 1 5 0 0 10,000

120 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) 0 0 0 0 0 0 0 0

121 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) 6 6 5 0 1 0 0 0

122 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน  (ตอเนื่อง) 4 4 3 0 1 0 0 82,375

123 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (ตอเนื่อง) 21 21 21 0 0 0 0 0

124 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ(ตอเนื่อง) 25 20 18 0 2 0 0 10,000

125 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) 0 0 0 0 0 0 0 0

126 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  (ตอเนื่อง) 30 30 30 0 0 0 0 12,000

127 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาดิจิทัลกราฟก (ตอเนื่อง) 0 0 0 0 0 0 0 0

128 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  (ตอเนื่อง) 0 0 0 0 0 0 0 0

129 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (ตอเนื่อง) 47 47 47 0 0 0 0 0

130 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) 13 13 10 0 3 0 0 10,000

131 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) 0 0 0 0 0 0 0 0

132 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  (ตอเนื่อง) 0 0 0 0 0 0 0 0

133 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) 0 0 0 0 0 0 0 0

134 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) 14 14 12 0 2 0 0 11,621

135 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (ตอเนื่อง) 0 0 0 0 0 0 0 0

136 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) 12 12 8 3 0 0 0 0

137 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) 0 0 0 0 0 0 0 0

138 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 14 13 10 0 3 0 0 1,500

139 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) 20 17 15 0 2 0 0 0

140 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) 8 8 6 2 0 0 0 12,000

141 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 16 12 11 0 1 0 0 0

142 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) 40 30 18 0 0 0 0 0

143 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม (ตอเนื่อง) 11 10 10 0 0 0 0 10,000

144 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ตอเนื่อง) 13 13 9 0 4 0 0 12,000

145 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) 15 15 12 0 2 1 0 15,000

146 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ตอเนื่อง) 31 27 18 1 8 0 0 0

147 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 11 11 9 0 1 1 0 15,000

148 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) 17 13 12 0 0 0 0 17,369

149 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) 19 15 13 0 0 0 0 0

150 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 18 14 12 0 0 0 0 0

151 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) 0 0 0 0 0 0 0 0

152 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) 18 18 8 10 0 0 0 10,000

153 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เทคโนโลียีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก (ตอเนื่อง) 0 0 0 0 0 0 0 0

154 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) 0 0 0 0 0 0 0 0

155 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) 0 0 0 0 0 0 0 0

156 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) 4 4 4 0 0 0 0 9,000
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157 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) 4 4 3 0 1 0 0 15,000

158 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 19 19 14 4 0 0 1 13,700

159 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) 22 22 14 0 8 0 0 12,000

160 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) 0 0 0 0 0 0 0 0

161 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) 0 0 0 0 0 0 0 0

162 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) 0 0 0 0 0 0 0 0

163 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 4 4 2 0 1 0 1 13,333

164 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) 9 9 7 0 0 0 0 15,000

165 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ตอเนื่อง) 0 0 0 0 0 0 0 0

166 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) 13 13 9 1 3 0 0 0

167 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 0 0 0 0 0 0 0 0

168 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) 0 0 0 0 0 0 0 0

169 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) 17 17 14 0 3 0 0 10,000

170 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 19 19 19 0 0 0 0 18,000

171 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 22 22 22 0 0 0 0 10,000

172 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) 6 5 5 0 0 0 0 15,000

173 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) 6 6 4 0 2 0 0 9,000

174 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) 17 17 17 0 0 0 0 15,000

175 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) 13 13 10 0 0 0 0 15,000

176 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ตอเนื่อง) 10 10 7 0 0 0 0 12,000

177 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 15 15 8 0 7 0 0 12,000

178 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ตอเนื่อง) 0 0 0 0 0 0 0 0

179 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) 11 11 11 0 0 0 0 0

180 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา ( ตอเนื่อง) 8 8 7 0 1 0 0 15,000

181 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน (ตอเนื่อง) 16 16 14 2 0 0 0 15,000

182 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) 31 22 18 0 4 0 0 12,000

183 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) 17 14 10 0 2 2 0 0

184 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 23 19 16 0 3 0 0 16,842

185 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) 8 8 7 0 1 0 0 10,000

186 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) 6 6 5 0 1 0 0 12,000

187 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 9 7 6 0 1 0 0 15,000

188 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) 24 22 22 0 0 0 0 10,000

189 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) 21 21 5 3 7 2 0 10,000

190 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก (ตอเนื่อง) 26 26 21 2 3 0 0 10,000

191 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) 13 13 4 4 5 0 0 12,000

192 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) 19 19 0 0 11 8 0 15,000

193 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคลําปาง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 0 0 0 0 0 0 0 0

194 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคลําพูน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) 5 5 4 0 1 0 0 13,000

195 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคลําพูน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 0 0 0 0 0 0 0 0

196 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) 32 32 32 0 0 0 0 15,000

197 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) 21 21 18 0 3 0 0 0

198 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว (ตอเนื่อง) 11 11 10 0 1 0 0 9,000

199 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) 25 25 25 0 0 0 0 12,000

200 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) 33 33 18 4 6 5 0 0

201 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) 0 0 0 0 0 0 0 0

202 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคนาน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 13 12 12 0 0 0 0 15,036

203 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 0 0 0 0 0 0 0 0

204 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) 12 12 5 0 1 6 0 15,310

205 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 17 17 15 0 0 0 0 0

206 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) 15 13 10 0 2 0 1 12,000

207 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) 14 14 4 0 8 0 0 0

208 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) 20 20 17 0 3 0 0 9,000
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209 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) 5 5 5 0 0 0 0 13,750

210 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) 15 15 5 0 9 0 1 15,000

211 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) 0 0 0 0 0 0 0 0

212 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) 0 0 0 0 0 0 0 0

213 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) 9 9 9 0 0 0 0 0

214 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) 14 11 8 0 3 0 0 13,000

215 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) 0 0 0 0 0 0 0 0

216 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) 12 12 12 0 0 0 0 10,000

217 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) 3 3 2 0 0 0 1 0

218 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) 22 17 13 0 3 0 1 10,000

219 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 38 34 23 4 6 0 1 17,230

220 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม (ตอเนื่อง) 4 4 3 0 0 0 0 0

221 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม (ตอเนื่อง) 0 0 0 0 0 0 0 0

222 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) 17 17 2 0 7 8 0 13,000

223 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 0 0 0 0 0 0 0 10,000

224 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ เทคโนโลยีบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) 3 3 1 0 2 0 0 15,000

225 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) 11 11 3 7 0 0 1 13,000

226 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 49 49 48 0 0 0 1 15,000

227 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม (ตอเนื่อง) 22 20 2 0 18 0 0 10,000

228 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ตอเนื่อง) 0 0 0 0 0 0 0 0

229 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 37 31 31 0 0 0 0 15,000

230 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ตอเนื่อง) 17 13 13 0 0 0 0 8,000

231 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) 0 0 0 0 0 0 0 15,000

232 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) 13 13 13 0 0 0 0 0

233 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 15 15 9 0 6 0 0 12,000

234 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 13 13 8 0 4 1 0 11,000

235 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) 7 6 4 0 2 0 0 9,000

236 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) 35 25 20 0 5 0 0 15,000

237 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) 0 0 0 0 0 0 0 0

238 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) 17 17 16 0 1 0 0 0

239 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) 20 16 8 0 7 0 1 13,000

240 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 27 20 17 3 0 0 0 0

241 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) 39 39 20 4 13 3 0 0

242 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง (ตอเนื่อง) 8 8 8 0 0 0 0 0

243 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) 7 5 5 0 0 0 0 14,160

244 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 13 13 7 0 6 0 0 0

245 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ (ตอเนื่อง) 7 7 4 0 2 1 0 0

246 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว (ตอเนื่อง) 16 16 16 0 0 0 0 0

247 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) 36 36 25 3 6 2 0 0

248 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) 23 23 10 0 3 10 0 15,000

249 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) 0 0 0 0 0 0 0 0

250 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) 14 14 14 0 0 0 0 0

251 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) 29 29 22 0 7 0 0 15,000

252 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) 15 12 3 0 1 8 0 10,000

253 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 0 0 0 0 0 0 0 0

254 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 18 18 10 1 5 2 0 12,000

255 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2563 20 14 9 2 3 0 0 0

256 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง (ตอเนื่อง)  หลักสูตรใหม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0

257 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 2 2 2 0 0 0 0 9,500

258 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2563 22 22 21 0 1 0 0 0

259 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคยะลา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 19 19 18 0 1 0 0 0

260 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคยะลา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)  หลักสูตรใหม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0
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รายงานภาวะการมีงานทํา

ลําดับ สถาบัน สถานศึกษา หลักสูตร
จํานวนนักศึกษา

261 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคสตูล เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 8 8 6 0 0 0 0 10,000

262 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคสตูล เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2563 11 11 9 1 1 0 0 0

263 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุง 2563 43 31 31 0 0 0 0 21,605

264 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปตตานี เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 0 0 0 0 0 0 0 0

265 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต 9 9 7 0 0 2 0 15,000

266 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) 0 0 0 0 0 0 0 0

267 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) 9 7 4 0 3 0 0 9,800

268 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) 0 0 0 0 0 0 0 0

269 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแกน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 15 11 10 1 0 0 0 15,000

270 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 0 0 0 0 0 0 0 0

271 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 10 8 5 0 2 0 0 10,000

272 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 8 8 7 0 1 0 0 10,000

273 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 9 9 6 0 3 0 0 15,000

274 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 22 22 22 0 0 0 0 15,000

275 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 12 9 6 3 0 0 0 0

276 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 8 8 5 0 3 0 0 0

277 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 8 8 6 0 0 0 0 15,000

278 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 5 5 4 0 1 0 0 12,000

279 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 2 2 2 0 0 0 0 15,000

280 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 6 5 4 0 1 0 0 12,000

281 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 13 13 10 0 1 2 0 15,000

282 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต วิทยาลัยประมงติณสูลานนท เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ตอเนื่อง) 11 11 8 0 2 0 1 17,000

283 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) 6 6 4 0 2 0 0 10,400
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