หมายเลขโทรศัพท์บุคลากรในวิทยาลัย
นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน
นายวิเชียร ประเสริฐสกุล
นายอัครนันท์ ศิริตาเกษมศิลป์
นายวิรัตน์ เศรษฐสถาพร
ว่าที่ร้อยตรีบุญเติบ บัวหลวง
นายทวีวัฒน์ อินทรประเสริฐ
หมวดวิชาคณิตศาสตร์
นางอลิสา กูรมะสุวรรณ
นายธันวา สุเมธวัน
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์
นายเมธา โยธาฤทธิ์
นางอุบลวรรณ สุทธิวัฒนะ
นายพัฒนพงษ์ อ้นเถื่อน
นางพรพรรณ พานิชสาร
นางสาวณัฐกฤตา เมืองจินดา
หมวดวิชาสังคมศึกษา
นางราไพ อินทสวัสดิ์
นางสาวเสาวลักษณ์ ตันตระกูล
นางสาวเฉลิมศรี จักขุทิพย์
นางพิศศิลป์ เลิศรัตนากุล
หมวดวิชาภาษาไทย
นางสาววิลาวรรณ อาพัฒน์
นางสุพัฒนา ร่วมโพธิ์รี
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
นายบัญชา สืบสิมมา
นายรัฒพล ปลื้มผล
นางสาวปุณจรีย์ เจริญสุข
นางสาวอาทิมา สุทธาวาส
นางนราธิป วิชัยดิษฐ
นางสาวประทับใจ วงศ์ชาวจันท์

ผู้บริหาร
062-4539142
089-8208401
081-9400617
086-3002494
081-4100893
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
086-3844503
081-8626939
091-2392724
086-3909296
089-0993217
087-7222717
085-2774143
082-4829813
081-5526213
082-2018499
063-1456239
089-6642342
086-1584454
081-7827433
098-5024168
094-4784455
062-1466564
061-5636265
085-6497756
092-6630544

หมวดวิชาภาษาจีน
นางสาวธัญลักษณ์ พลแหลม
นางจรรยา โสภาจารีย์
นายจงรักษ์ แซ่อึ้ง
หมวดวิชาพลศึกษา
นายอนุชิต วงษ์สกุล
นายณัฐวุฒิ หอมเชย
นายชัยฉลอง เดชบุรัมย์
นายวิเชียร เดชะผล
นายศรัณย์ นิลธิเสน
นายบารุง รื่นรมย์
นางกรุณาพร รัตนภูผา
นางสาวปนิดา มาตนอก
นายสาธิต พลศิลป์
นายธรรมรัตน์ จงบรรดาล
นายสมยศ พานิชานุรักษ์
นายตฤณ บารุงสวน
นายพิพัฒน์ จันทร์ประสพพร
นายโอภาส วงษ์เกษมศิริ
นายสมภพ ศรีแก้ว
นายสมพล ผลมูล
นายอภิชัย แก้วประสงค์
นายนิวัฒน์ นุตะไว
นายธนเสฏฐ์ ภารดีรุจิรา
นายประยุทธ ชัยนิวัฒนา
นายรัฐวิชญ์ วรวัชร์พัฒนกุล
นายสุพจน์ คาโท
นายปฐมพงษ์ กางศรี
นายอดิชัย คุ้มแถว

090-9340227
098-2729287
095-6269954
087-6180118
082-2206973
แผนกวิชาก่อสร้าง
081-7172465
089-7498262
081-7237951
081-2373795
087-6060685
086-9977212
089-5041277
090-7795545
086-0620999
แผนกวิชาช่างยนต์
089-1548367
086-1450219
081-7510264
097-0520623
081-8618263
086-3100246
081-6366343
081-2746894
081-7550977
081-9998674
087-9180791
090-9233210
084-4113527

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายภิรมย์ วุฒิกิจ
081-7612257
นายปัญญา ไผ่ทอง
086-3332117
นายพงษ์สันติ์ ธนพงษ์ทวีวุฒิ
089-2488639
นายสมหวัง ชุนหชัย
085-3935302
นายเสรี ทรัพย์ถาวร
086-6090911
นายแพน ดุนขุดทด
081-5715259
นายวัชระ เคหะธรรม
092-8877019
นายดนัย บุญประเสริฐ
086-1433448
นายมงคล บุญอนันต์
063-7941523
นายสมเกียรติ โสภาจารีย์
089-6079580
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
นายนพนันท์ พรมสวัสดิ์
081-8658415
นายสมศักดิ์ จาดแก้ว
090-9397913
นายสุรศักดิ์ สุนทร
081-8642546
นายชัยรัตน์ ฉลานุวัฒน์
081-4528955
นายวันชัย เสาวรส
081-6928600
นายวิเชียร แซ่ตั๊ง
081-8618044
นายสมโภช โรจนรูป
081-9967313
นายสมชาย ขันติเจริญ
087-9998771
ว่าที่ร้อยตรีประดิษฐ์ สุทธิประภา
087-6952990
นายภามิศร พงศ์เสถียร
093-5313962
นายการุญ บุญล้อม
081-9403106
นายปรัชญา บัวหลวง
086-7718079
นางสาวจรัสโฉม ประทุมเหง่า
082-7051772
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายสุระ นัดพบสุข
089-6058878
นายสยาม ปั่นธรรม
081-4293672
นายประยนต์ สุวรรณเทพ
091-2486925
นางปราณทิพย์ ชนวีร์จารุณัฐ
081-8613392
นางสาวรัตนาพร แก้วขาว
086-0691671
นางพัชมน สงเคราะห์
084-8835114
แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
นายนภดล เฉลิมพงษ์
063-1978367
นายบรรจง มะลาไสย
083-1148213
นางสาวธันยาภรณ์ พิมพ์บูรณ์
081-8627575

นายชัยนุชิต พรมนา
นายกนกศักดิ์ วังศรี

084-7796356
081-8670170
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
นางสาวเมลดา คเณสุข
094-4861805
นายศักดิ์สิทธิ์ แกล้วกล้า
081-4521163
นางนงรักษ์ ปัญสุภารักษ์
081-4205019
นายมรุต นามบุญ
083-7467341
นายฉัตรพฤกษ์ สีทิม
089-0949455
นายณัฐพล วานิชชา
085-3888083
นายจักรกฤษณ์ อุทัยรัศมี
084-7817728
นายเวชยันต์ ปั่นธรรม
092-0230010
แผนกวิชาช่างเชื่อม
นายอิศระเชษฐ์ หนุ่มน้อย
062-7286253
นายหรั่ง นะยะเนตร
085-3392189
นายปฐมพงษ์ สังข์น้อย
081-0742220
นายวรรษินทร์ เขียวชอุ่ม
089-2279927
นายปูรณ์นรินทร์ เพ็ญวงศ์
092-5952246
นายธนรัช ธนากร
098-2561721
นายพีระ คุ้งวารี
088-5224315
แผนกวิชาการบัญชี
นางสาวกิ่งทอง สัตยาอภิธาน
089-0055257
นางปานทิพย์ วงษ์นิพนธ์
089-0074392
นางสาวเกณิกา หมื่นเตียง
084-3586844
นางสาววัตศมน บรรจงใจรักษ์
083-1121748
นางสาวนิภาพร พงษ์ไทย
061-1514922
นางสาวสุวิมล ลาภเลิศ
080-0984525
แผนกวิชาการตลาด
นางสาวนภาฤทัย พิทักษ์ระโนด
081-3718483
นางยศวดี สือพัฒธิมา
086-5899127
นางสาวกุสุมา เกศศรีพงษ์ศา
084-9268481
นางสาวโศภชา เผือกอุ่มรดาภา
083-0836535
นายอุกฤษณ์ นิตย์จินต์
080-6427838
นางวรรณา บาเพ็ญผล
081-7235505
นางสาวจารุณี เที่ยงธรรม
099-0932262

นางพลอยนภัส สุขชาญวิทย์
นางธัญทิพย์ ศิริตาเกษมศิลป์
นางดวงรัตน์ ชลจิตต์
นางสาวจันประภา ขาอ่อน
นางพีรญา ดุนขุดทด
นางสาวสุดาจิต มณีโชติ
นางจิรวรรณ มะลาไสย
นางจันทนา ลัยวรรณา
นางสาวเพลาพิลาส พนมเทพ
นางสาววาสนา ดิสสร
Mr. Pema Norbu
นางศรีจันทร์ ศิริสะอาด
นางสาวศิยามล อภิชิตวงศ์นุชิต
นางไพลิน วัฒนาศรีโรจน์
นางจันทรา โหประพัฒน์
นายทองเจริญ การพานิชย์
นายสานนท์ พฤษกลามาศ
นายสถาพร เจริญพร
นายกัมพล ด่านชนะ
นายธวัชชัย กินตาว
นายธารา ศักดาเดช
นางสาวสุภาวิตา อยู่คง
นายสุขวัฒน์ ตลับทอง
นางสาวสรัญญา ตูมทอง
นางจาลอง ฉัยยะ

แผนกวิชาการเลขานุการ
094-4797956
090-2289987
089-4084035
092-7388829
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
089-6865428
081-7589591
084-6562939
087-9401177
084-6638140
092-5239494
094-4035673
แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
087-6781376
084-8834847
087-5478877
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
089-9389015
080-0446197
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
081-5897075
091-5871876
097-1053091
098-0200677
แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี
081-4103011
081-7058692
090-5702290
093-1167414
แผนกเทคโนโลยีทอเสื่อ
081-7626175

