ข้อมูลบุคลากร
งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

www.retc.ac.th

ข้อมูลบุคลากร
อัตรากาลังบุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ประจาปีงบประมาณ 2559
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

บุคลากร
ผู้บริหาร
ข้าราชการครู
ช่วยราชการ (ครู)
บุคลากรทางการศึกษาอื่น
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง (ต่างชาติ)
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งสิ้น

* หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ชาย
5
54
1
39
1
8
17
125

หญิง
19
1
19
2
1
35
77

จานวน
5
75
1
1
58
3
9
52
202
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ข้อมูลบุคลากร
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รายชื่อผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานการเงินและบัญชี พนักงานราชการ
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

1

นายรังสิต

วงษ์แก้ว

2

นายจาเนียร

3

นายจิตกร

รับ
ตาแหน่ง เงินเดือน
อันดับ

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

หมายเหตุ

ผอ.

คศ.4

การศึกษาบัณฑิต พล
ศึกษา

สุมาริธรรม

รอง ผอ.

คศ.3

กศ.บ.ฟิสิกส์

จันทร์เสละ

รอง ผอ.

คศ.3

4

นายชกรณ์เกียรติ สิทธิจนั ทร์

รอง ผอ.

คศ.3

กศ.ม.เทคโนโลยี
การศึกษา
คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล กศ.ม.การบริหาร
เทคนิคยานยนต์
การศึกษา
คอ.บ.วิศวกรรม
กศ.ม.การบริหาร
อุตสาหการ -ช่างเชื่อม การศึกษา

รองผูอ้ านวยการ
ฝ่ายวิชาการ
รองผูอ้ านวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผูอ้ านวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการฯ

5

นายสิทธิศกั ดิ์

เพิ่มพูล

รอง ผอ.

คศ.3

ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ค.อ.ม.เครือ่ งกล
เครื่องมือกล,
ป.บัณฑิตบริหารการศึกษา

รองผูอ้ านวยการ
ฝ่ายแผนงานฯ

6

นายเกรียงไกร

เมืองหงส์

ครู

คศ. 3 วท.บ.ฟิสกิ ส์

7

นายอมร

ฤทธิกุล

ครู

คศ. 3 กศ.บ.สังคมศึกษา

8

น.ส.ภัคทรานิษฐ์ แสนหลาบคา

ครู

คศ. 3 คบ.ภาษาไทย

ศศ.มไทยคดีศึกษา

สามัญสัมพันธ์

9

นางสาวทฤษฎี เสมา

ครู

คศ. 3 ศศ.บ.ภาษาไทย

ศศ.ม.ภาษาไทย

สามัญสัมพันธ์

10 นางอุดมลักษณ์ ประถมบุตร

ครู

สามัญสัมพันธ์

11 นางณิชนันย์

ชูวงศ์เลิศ

ครู

คศ. 2 วท.บ.จิตวิทยาการให้
คาปรึกษาและแนะแนว
คศ. 3 อบ.บรรณารักษ์ศาสตร์

12 นางนลินี

ศุภพัชรกุล

ครู

คศ. 3 คบ.สังคมศึกษา

สามัญสัมพันธ์

13 นายมนูญ

น้อยนาแสง

ครู

คศ. 2 วท.บ.คณิตศาสตร์

14 นางเยาวลักษณ์ น้อยนาแสง

ครู

คศ. 3 วท.บ.คณิตศาสตร์

15 นางศรัญยา

สังฆะมะณี

ครู

คศ. 2 คบ.ภาษาอังกฤษ

สามัญสัมพันธ์

16 นางสาวอรทัย

วิเศษศุกล

ครู

สามัญสัมพันธ์

17 นายพฤฒิวิชช์

ศิริพันธ์

ครู

คศ. 3 กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป ศศ.ม.การสอน
วิทยาศาสตร์
คศ. 3 คบ.คณิตศาสตร์
วศ.มวิจัยการศึกษา

18 นางบุณยดา

ปัญญาไว

ครู

คศ.2

ศศ.ม.ภาษาไทย(วรรณคดี), ศศ.ม.ภาษาไทย
ศน.บ. ภาษาอังกฤษ

สามัญสัมพันธ์

19 นายอภิสิทธิ์

จิตเที่ยง

ครู

คศ.1

ศศ.บ.นิเทศศาสตร์

ศศ.ม.บริหารการศึกษา

สามัญสัมพันธ์

ครู

คศ.2

ศศ.บ.นิเทศศาสตร์

ศศ.ม.บริหารการศึกษา

หัวหน้างานความ
ร่วมมือ

20 นางพนิตพร

กลางประพันธ์

การศึกษามหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา

ผู้อานวยการ

หัวหน้าแผนกวิชา
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์

สามัญสัมพันธ์

กศ.ม.
การวัดผลการศึกษา
กศ.ม.
การวัดผลการศึกษา

สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์

สามัญสัมพันธ์

ข้อมูลบุคลากร
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

21 นายสุทธิพงษ์ อันทรบุตร

รับ
ตาแหน่ง เงินเดือน
ปริญญาตรี
อันดับ
ครู
คศ.1 วท.บ.วิทยาศาสตร์บัณฑิต

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

หมายเหตุ
สามัญสัมพันธ์

22 นายอิสระ

วรนาม

ครู

คศ.1

คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

23 นางพรพรรณ

โสภาพล

ครู

คศ.3

ค.ว.คอมพิวเตอร์ศกึ ษา

24 นางจุฑารัตน์

ราจวน

ครู

คศ.2

ปทส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

25 น.ส.กรรณิการ์

สุขรัตน์

ครู

คศ.2

ศศ.บ. การจัดการทั่วไป

26 น.ส.มุกดา

ดลเจือ

ครู

คศ.2

27 นายวิศิษฎ์

ปัญญาไว

ครู

28 นายวินัย

สรรพวงค์

ครู

29 นายวิวัฒนชัย

แสงสว่าง

ครู

30 นายเพชร

อุ่นอินทร์

ครู

คศ. 2 คบ.เทคโนโลยี
การศึกษา
คศ. 2 ค.อ.บ.วิศวกรรมเครือ่ งกล

31 นายประจันชัย บุญศล

ครู

คศ. 3 คบ.คณิตศาสตร์

32 นายขันติ

บริบูรณ์

ครู

33 นายสันติ

ชัยสุทธิ์

ครู

คศ. 3 ค.อ.บ.
วิศวกรรมเครือ่ งกล
คศ.2 ค.อ.บ.วิศวกรรมเครือ่ งกล

34 นายปรีชา

หงส์ผาแก้ว

ครู

คศ.2

ค.อ.บ.เครื่องกล

35 นายสุเทพ

ฉวีจนั ทร์

ครู

คศ.2

ปทส.เทคนิคช่างยนต์

ช่างยนต์

36 นายวิโรจน์

อรัญโชติ

ครู

คศ.3

37 นายโกศล

ไชยโสดา

ครู

คศ. 2

หัวหน้าแผนกวิชา
ช่างกลโรงงาน
ช่างกลโรงงาน

38 นายวัฒนา

ขันธะ

ครู

คศ. 3

39 นายธรรมนูญ

ทรัพย์สุวรรณ

ครู

คศ. 2

40 นายจักรพงศ์

ภูวพันธ์สกุล

ครู

คศ. 2

41 นายจรูญศักดิ์

บุษบา

ครู

คศ. 2

42 นายสมจิตร

จอมคาสิงห์

ครู

คศ. 3

ค.อ.บ.อุตสาหกรรม
เครื่องมือกล
ค.อ.บ.
วิศวกรรมเครือ่ งกล
ค.อ.บ.อุตสาหกรรม
เครื่องมือกล
ค.อ.บ.อุตสาหกรรม
เครื่องมือกล
ค.อ.บ.อุตสาหกรรม
เครื่องมือกล
ค.อ.บ.อุตสาหกรรม
เครื่องมือกล
ค.อ.บ.อุตสาหกรรม
เครื่องมือกล

วทม.เทคโนโลยี
สารสนเทศ
คศ. 3 อส.บ.
วิศวกรรมเครือ่ งกล
คศ. 3 คษ.บ บริหารการศึกษา

คอ.ม. คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศ.ศ.ม.สารสนเทศศาสตร์

หัวหน้าแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

บธ.ม. บริหารธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ค.อ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล

หัวหน้าแผนกวิชา
ช่างยนต์
ช่างยนต์
ช่างยนต์
ช่างยนต์

กศ.ม.คณิตศาสตร์

ช่างยนต์
ช่างยนต์
ช่างยนต์

ค.อ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล

คอม.วิศวกรรม
อุตสาหกรรม
ค.อ.ม.ครุศาสตร์เครือ่ งกล

ช่างยนต์

ช่างกลโรงงาน
ช่างกลโรงงาน
ช่างกลโรงงาน
ช่างกลโรงงาน
ช่างกลโรงงาน

32

ข้อมูลบุคลากร

ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

รับ
ตาแหน่ง เงินเดือน
ปริญญาตรี
อันดับ
ครู
คศ. 3 ค.อ.บ.อุตสาหกรรม
เครื่องมือกล
ครู
คศ. 2 ค.อ.บ.อุตสาหกรรม
เครื่องมือกล
ครู
คศ.2 คอ.ม.วิศวกรรม
อุตสาหกรรม
ครู
คศ. 3 ค.อ.บ.วิศวกรรม
อุตสาหการ
ครู
คศ. 2 ค.อ.บ.วิศวกรรม
เครื่องกล
ครู
คศ. 2 ค.อ.บ.วิศวกรรม
อุตสาหการ
ครู
คศ.2 ปทส.เชือ่ ม
และประสาน
ครู
คศ.2 ค.อ.บ.วิศวกรรม
อุตสาหการ
ครู
คศ.2 ค.อ.บ.วิศวกรรม
อุตสาหการ-เชื่อม
ครู
คศ.2 ค.อ.บ.วิศวกรรม
อุตสาหการ
ครู
คศ. 1 ศษ.บ..เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา
ครู
คศ. 2 ปทส.
เชื่อมและประสาน
ครู
คศ.2 ค.อ.บ.วิสวกรรมโยธา

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
ค.อ.ม.อุตสาหกรรม
เครื่องกล
กศ.ม.
เทคโนโลยีการศึกษา
คอม.วิศวกรรม
อุตสาหกรรม

ปริญญาเอก

หมายเหตุ

43

นายทองหล่อ

พามนตรี

44

นายสุรพล

พลเยี่ยม

45

นายบุญเลิศ

พรมมงคล

46

นายทองดี

ทาบึงการ

47

นายวนิช

โสระศรี

48

นายบุญถิ่น

บัวชุม

59

นายพนม

ทิพย์เหลือง

50

นายมนตรี

มนตรีพลิ า

51

นายสุเมรุ

ศุภมงคล

52

นายองอาจ

เสนะวีณิน

53

นายสุริยา

ขระณีย์

54

นายสรชัช

ภูจ่าพล

55

นายวรวัฒน์

ศิริเวช

56

นายฉัตรชัย

เซ็นกลาง

ครู

57

นายจรูญวิศิษฎ์ สังสะนา

ครู

คศ. 2 ค.อ.บ.วิศวกรรม
โยธาก่อสร้าง
คศ. 2 คบ.อุตสาหกรรมศิลป์

58

นายสินทร

ศิริบูรณ์

ครู

คศ. 2 ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา

ช่างก่อสร้าง

59

นางอารยา

พัฒนจักร

ครู

คศ. 2 ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา

ช่างก่อสร้าง

60

นายคารณ

วรามิตร

ครู

61

นางณัฎฐา

จงใจภักดิ์

ครู

คศ. 2 ค.อ.บ. ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
คศ.2 คบ.อุตสาหกรรมศิลป์

62

นายเฉลิม

พิเมย

ครู

หัวหน้าแผนกวิชา
ช่างเทคนิคสถาปัตฯ
หัวหน้าแผนกวิชา
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างไฟฟ้ากาลัง

63

นายไพฑูรย์

เรืองเพ็ง

ครู

64

นายสุรศักดิ์

พรมศรี

ครู

คศ. 2 ปทส.ครูเทคนิค
ไฟฟ้ากาลัง
คศ. 3 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
กศ.ม.บริหารการศึกษา
คศ.3
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

33

ช่างกลโรงงาน
ช่างกลโรงงาน
ช่างกลโรงงาน
ช่างโลหะการ
ช่างโลหะการ

ค.อ.ม.วิศวกรรม
อุตสาหกรรม
วศ.ม.เทคโนโลยี
พลังงาน

หัวหน้าแผนกวิชา
ช่างโลหะการ
ช่างโลหะการ
ช่างโลหะการ
หัวหน้าแผนกวิชา
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
หัวหน้าแผนกวิชา
ช่างก่อสร้าง
ช่างก่อสร้าง
ช่างก่อสร้าง

คอม.ไฟฟ้ากาลัง
คอม.วิศวกรรม
ไฟฟ้ากาลัง
ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
คอม.ไฟฟ้ากาลัง

ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างไฟฟ้ากาลัง
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ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล
รักษาวนิชชา

รับ
ตาแหน่ง เงินเดือน
ปริญญาตรี
อันดับ
ครู
คศ.2 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

65

นายสุรพล

66

นายเพชร

ตันสังวรณ์

ครู

คศ.3

ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

67

นายประทีป อภัยแสน

ครู

คศ.2

68

นางยุภี อาบสุวรรณ

ครู

คศ.3

คบ.อุตสาหกรรมศิลป์
คอม.ไฟฟ้กาลัง
คบ.อุตสาหกรรมศิลป์

69

นายสุรกิจ เทวราช

ครู

70

นายพิทักษ์ อุทสาร

ครู

71

นายสวัสดิ์ ปาปะเก

ครู

คศ. 2 ปทส.ครูเทคนิค
ไฟฟ้ากาลัง
คศ.1 ปทส.ครูเทคนิค
ไฟฟ้ากาลัง
คศ.2 อุตสาหกรรมศิลป์

72

นายเอกชัย ดีสุข

ครู

73

นายฤทธิรงค์ สุทธิบาก

ครู

74

นายไพบูลย์ ดีอามาตย์

ครู

75

นายฉัตรทนันท์ ทัชราพร

76

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท

ค.อ.ม.เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
คอม.วิศวกรรม
ไฟฟ้ากาลัง
กศ.ม.หลักสูตร
การสอน

ครู

คศ. 2 อสบ.โทรคมนาคม

ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า

77

นายพิสันต์ จันทมาศ

ครู

คศ.2

78

นายไชยวัฒน์ วงศ์สมศรี

ครู

คศ. 2 ปทส.ไฟฟ้าสื่อสาร

79

น.ส.จันทิมา วรรณโชติ

ครู

80

นายธิปดิ์ ภาสว่าง

ครู

81

นายธีระ

ครู

คศ. 2 อส.บ.วิศวกรรมอิเล็ก
ทรอนิกส์
คศ. 3 ปทส.ครูเทคนิคไฟฟ้า
สื่อสาร
คศ.3 ปทส.ไฟฟ้าสื่อสาร

82

นางสาวชลิตา รุจิณรงค์

ครูผู้ช่วย

83

นางทองคา รักษาวนิชชา

จพน.
การเงินบัญชี

85

นายวีระชัย อิทธสมบัติ

ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างไฟฟ้ากาลัง

ช่างไฟฟ้ากาลัง

นายนพพร กอผจญ

พนักงาน
ราชการ
พนักงาน
ราชการ

ช่างไฟฟ้ากาลัง

ช่างไฟฟ้ากาลัง

ครู

นายสมพงษ์ อ่อนประทุม

หมายเหตุ

ช่างไฟฟ้ากาลัง

บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า

84

ปริญญาเอก

ช่างไฟฟ้ากาลัง

คศ. 2 อส.บ.วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
คศ.2 วธ.บ.เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(อิเล็กฯ)
คศ. 2 กศ.บ.
เทคโนโลยีการศึกษา
คศ. 2 ค.อ.บ.อิเล็กฯสื่อสาร

คาแปล

34

หัวหน้าแผนกวิชา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์

อส.บ.อิเล็กทรอนิกส์

ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า

ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.ม.ไฟฟ้าสือ่ สาร

ปรด.
วิศวกรรมเครือ่ งกล

ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์

คศ.1

ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็ก
ทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

5

บธ.บ.การจัดการทัว่ ไป

เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
ช่างยนต์

ชานาญงาน
-

คบ.อุตสาหกรรมศิลป์

-

คบ.ช่างอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง

ช่างก่อสร้าง

ข้อมูลบุคลากร

35

รายชื่อลูกจ้างประจาวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี/ต่ากว่า

ปริญญาโท

1

นายศุภณัฐ วงศ์ศรีเทพ

2

น.ส.กรรณิการ์ มาตยาคุณ พนักงานพิมพ์

ศศ.บ.ศิลปศาสตร์บัณฑิต ศน.ม.พุทธศาสตร์
และปรัชญา
คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

3

นายนิมิตร จันทะเกิด

ยามรักษาการณ์

ปวส.ก่อสร้าง

4

นายนิพนธ์ นาเรือง

คนงาน

5

นายสุรพงษ์ จาปาแถม

การศึกษาผู้ใหญ่
ระดับ 4
พนักงานขับรถยนต์ ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

6

นายศราวุธ สุ่มมาตย์

นักการภารโรง

7

นายสาราญ ทศพานนท์ คนงาน

8

นายเจริญ พันธานี

นักการภารโรง

9

นายมนูญ พันธานี

คนงาน

พนักงานพิมพ์

ปริญญาเอก

ปฏิบัติหน้าที่พิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ประจางานพัสดุ
ปฏิบัติหน้าที่ประจาห้อง
เอกสารการพิมพ์
อยู่เวรตามที่ได้รับมอบหมาย
รักษาความสะอาดวิทยาลัย ฯ
ขับรถยนต์ตามที่ได้รับมอบหมาย

ม.3

อยู่เวรตามที่ได้รับมอบหมาย

ปวท. เทคนิค
วิศวกรรมโยธา
มศ.1

รักษาความสะอาดวิทยาลัย ฯ

ประโยคประถมศึกษา
ปีที่3

รักษาความสะอาดวิทยาลัย ฯ

รักษาความสะอาดวิทยาลัย ฯ

ข้อมูลบุคลากร

36

รายชื่อครูอัตราจ้างวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

กาลังศึกษาต่อ

ประจาแผนก

1

นายนิตินัย จรรยายงค์

ครูอัตราจ้าง คอ.บ.เครือ่ งกล

ช่างยนต์

2

นายไกรศร ผิวผัน

ครูอัตราจ้าง ปทส.เครือ่ งกล

ช่างยนต์

3

นายนิติ ภูมิ่งเดือน

ครูอัตราจ้าง ปทส.เครือ่ งกล

ช่างยนต์

4

นายวิสารท์ เสมา

ครูอัตราจ้าง วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

ช่างยนต์

5

นายเอกภาพ อุดมฤทธิ์

ครูอัตราจ้าง วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต

ช่างยนต์

6

นายเกรียงศักดิ์ สองสนิท

ครูอัตราจ้าง ค.อ.บ. วิศวกรรมเครือ่ งกล

ช่างยนต์

7

นายธีระพันธุ์ มาตวิเศษ

ครูอัตราจ้าง ปทส.ช่างยนต์

ช่างยนต์

8

นายอุดมศักดิ์ ท้าวสูงเนิน

ครูอัตราจ้าง ค.อ.บ. วิศวกรรมเครือ่ งกล

ช่างยนต์

9

นางสาววันวิสา ทิพาศรี

ครูอัตราจ้าง ค.อ.บ. วิศวกรรมเครือ่ งกล

ช่างยนต์

10 ว่าที่ ร.ต.พลวัฒน์ วงษ์ถวิล

ครูอัตราจ้าง ปทส.เครือ่ งกล

ช่างยนต์

11 นายจักริน เสรีพทิ ยารัตน์

ครูอัตราจ้าง ค.อ.บ. วิศวกรรมเครือ่ งกล

ช่างยนต์

12 นายอัษฎางค์ นันโท

ครูอัตราจ้าง อ.ส.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

13 นายพินิจ ทิพนิส

ครูอัตราจ้าง คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้ากาลัง

14 นายศุภชัย คาสอนทา

ครูอัตราจ้าง ปทส.เทคนิคการไฟฟ้ากาลัง

ช่างไฟฟ้ากาลัง

15 นายพงษ์พัฒน์ ทับซ้าย

ครูอัตราจ้าง คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

เทคนิคอุตสาหกรรม

16 นางสาวมณทิรา แก่นแก้ว

ครูอัตราจ้าง คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้ากาลัง

17 นายสุนทร วิเชียรศรี

ครูอัตราจ้าง ปทส.อุตสาหกรรม

ช่างไฟฟ้ากาลัง

18 นายมนตรี วงศรีเทพ

ครูอัตราจ้าง ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสา
หการ-เชื่อมประกอบ
19 นายสราวุฒิ วงสุเพ็ง
ครูอัตราจ้าง คอ.บ.วิศวกรรม
อุตสาหการ
20 นายจักรพันธ์ หันประดิษฐ์ ครูอัตราจ้าง คอ.บ.วิศวกรรม
อุตสาหการ
21 นายรณกฤต สินสุนทรพงศ์ ครูอัตราจ้าง ปทส.เชือ่ มประสาน

คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า

ช่างยนต์

เทคนิคอุตสาหกรรม
เทคนิคอุตสาหกรรม
เทคนิคอุตสาหกรรม
เทคนิคอุตสาหกรรม

ข้อมูลบุคลากร
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

กาลังศึกษาต่อ

ประจาแผนก

22 นางสาวสาคร น้อมระวี

เทคนิคอุตสาหกรรม

23

เทคนิคอุตสาหกรรม

24
25
26
27
28

ครูอัตราจ้าง คอบ.ครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต
นายรับโชค สุพิมพ์
ครูอัตราจ้าง คอบ.ครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต
นายวีรพัฒน์ นามปัญญา ครูอัตราจ้าง วศ.ม.เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
นายจักรกฤษ ภิรมย์
ครูอัตราจ้าง ค.อ.บ.วิศวกรรม
อุตสาหการ
นายสุริยา ขจรจิตร
ครูอัตราจ้าง คอบ.วิศวกรรม
อุตสาหการ
นายอนุสรณ์ เฉลิมแสน
ครูอัตราจ้าง คอบ.วิศวกรรม
อุตสาหการ
นายจักรพันธ์ แก่นกิจวิบูลย์ ครูอัตราจ้าง ค.อ.บ.อุตสาหการ

37

29 นายธนะชัย ขามรัตน์
30 นายวินัย เหล่าชัย

ครูอัตราจ้าง อสบ.เทคโนโลยี
อุตสาหการ
ครูอัตราจ้าง ครูอัตราจ้าง

31 นายชิโนรส เรืองโพน

ครูอัตราจ้าง ครูอัตราจ้าง

32 นายปัญจะ ใจนุกูล

ครูอัตราจ้าง ครูอัตราจ้าง

33 ว่าที่ร.ท.เกาดา สดมพฤกษ์

ครูอัตราจ้าง คอบ.วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
34 นางสาวขนิษฐา ลาดหนองขุ่น ครูอัตราจ้าง คอบ.เทคโนโลยีการวัดคุม
ทางอุตสาหกรรม
35 นายกฤตธนกร ชินภักดี
ครูอัตราจ้าง คอบ.วิศวกรรมไฟฟ้า
36 นายธนกฤต ศรีมหันต์

เทคนิคอุตสาหกรรม
เทคนิคอุตสาหกรรม
เทคนิคอุตสาหกรรม
ช่างกลโรงงาน
ช่างกลโรงงาน
ช่างกลโรงงาน
คอบ.วิศวกรรม
อุตสาหการ
คอบ.ออกแบบการผลิต

ช่างกลโรงงาน

คอบ.วิศวกรรม
อุตสาหการ

ช่างกลโรงงาน

ช่างกลโรงงาน

ป.โท

ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ครูอัตราจ้าง คอบ.วิศวกรรมไฟฟ้า

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ครูอัตราจ้าง คอบ.วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
38 นางสาวพรกมล ผ่องศาลา ครูอัตราจ้าง ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

37 นายเอกวิทย์ นรทีทาน

39 นายฤทธิชัย ศรีจวน

ครูอัตราจ้าง สถ.บ.สถาปัตยกรรม

40 นายฤทธิม์ ังกร มนตรีโพธ์

ครูอัตราจ้าง สถาปัตยกรรมภายใน

41 นางสาวสุธาสินี ดวงมณี

ครูอัตราจ้าง สถ.บ.สถาปัตยกรรมศาสตร์
บัณฑิต
ครูอัตราจ้าง คอ.บ.เครือ่ งกล

42 นายมงคล เถื่อนฤชัย
43 นายอภิวัฒน์ เจริญตา

ครูอัตราจ้าง คอบ.วิศวกรรมอุตสาหกรรม
เชื่อประสาน

เทคนิค
สถาปัตยกรรม
เทคนิค
สถาปัตยกรรม
เทคนิค
สถาปัตยกรรม
เทคนิค
สถาปัตยกรรม
ช่างโลหะการ
ช่างโลหะการ

ข้อมูลบุคลากร
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
44 นายฉลองกรุง ฮาตวงศ์

ตาแหน่ง

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

กาลังศึกษาต่อ

38

ประจาแผนก

ครูอัตราจ้าง ปทส.โยธา

ช่างก่อสร้าง

45 นายภัควัตร ทวีบรู ย์

ครูอัตราจ้าง วศบ.วิศวกรรมโยธา

ช่างก่อสร้าง

46 นางสาวมุกดา พลปฐม

ครูอัตราจ้าง บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

47 นางสาวณัฐพัชร์ หลั่งน้าสังข์

ครูอัตราจ้าง คอ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

48 นางสาวทิวาพร แก้วเสถียร

ครูอัตราจ้าง บธ.บ.บัญชี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

49 นายณฐวุฒิ โมฆรัตน์

ครูอัตราจ้าง ระบบสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์
ครูอัตราจ้าง วศ.บ.วิศวกรรมเคมี
และชีวภาพ
ครูอัตราจ้าง ค.บ.เคมี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

50 นายสันติ แสงสีดา
51 นางสาวจิตติพร สุขพัฒน์

สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์

52 นางสาวศุภลักษณ์ รัตนพันธุ์ ครูอัตราจ้าง คบ.คณิตศาสตร์

สามัญสัมพันธ์

53 นางสาวเจมใจ สระใหญ่

ครูอัตราจ้าง ศบ.ภาษาอังกฤษ

สามัญสัมพันธ์

54 นางสาวนริศรา วาเสนัง

ครูอัตราจ้าง กศ.บ.ภาษาอังกฤษ

สามัญสัมพันธ์

55 นางสาวรัชตรา สุวรรณษา

ครูอัตราจ้าง กศ.บ. ภาษาอังกฤษ

สามัญสัมพันธ์

56 นางสาววรัญญา เชื้อวังคา

ครูอัตราจ้าง ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ

สามัญสัมพันธ์

57 นางสาวศศิรดา หานนท์

ครูอัตราจ้าง ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ

สามัญสัมพันธ์

58 นายวัชรพงศ์ ดอนแถลง

ครูอัตราจ้าง ศบ.พลศึกษา

สามัญสัมพันธ์

59 นางสาวยุพเรศ อุดมโภชน์

ครูอัตราจ้าง ศศ.บ.ภาษาไทย

สามัญสัมพันธ์

60 Miss Xiang Guanru

ครูอัตราจ้าง

สามัญสัมพันธ์

61 Miss Guo Qi

ครูอัตราจ้าง

สามัญสัมพันธ์

62 Mr.Kim Kisam

ครูอัตราจ้าง

สามัญสัมพันธ์

63 Mr.Kim Pilegaard
Christiansen
64 Mr.Niels Rademaker

ครูอัตราจ้าง

สามัญสัมพันธ์

ครูอัตราจ้าง

สามัญสัมพันธ์

65 Ms.Tenzin Dema

ครูอัตราจ้าง

สามัญสัมพันธ์

66 Ms.Tshering Euden

ครูอัตราจ้าง

สามัญสัมพันธ์

ข้อมูลบุคลากร

39

รายชื่อลูกจ้างชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ปริญญาตรี/ต่ากว่า

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

กาลัง
ศึกษาต่อ

ปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง

1

นางสาวอริตา แสนวัง

ปวส. การบัญชี

จนท.ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2

นางสาวจุฑามาศ เทพนาที

ปวส. การบัญชี

จนท.ฝ่ายบริหารทรัพยากร

3

นางเกศราพร หรดี

ปวส.การบัญชี

จนท.ฝ่ายบริหารทรัพยากร

4

นางสาวกรรณิการ์ อนุฤทธิ์

บธ.บ.การจัดการ

จนท.ฝ่ายบริหารทรัพยากร

5

นางวันธิดา จันทร์เสถียร

บธ.บ.การบัญชี

จนท.ฝ่ายบริหารทรัพยากร

6

นางสาวชนัญธิรา จารูญหิน

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จนท.ฝ่ายบริหารทรัพยากร

7

นางสาววรารัตน์ วงค์อณุ

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

8

นางสาวศศิธร นาเมืองรักษ์

บธ.บ.การจัดการทั่วไป

9

นางสาวอัจฉรารัตน์ พิมพ์ทอง ปวส.บัญชี

ป.ตรี

จนท.ฝ่ายบริหารทรัพยากร
จนท.ฝ่ายบริหารทรัพยากร
จนท.ฝ่ายบริหารทรัพยากร

10 นายอภิดล จันทรังษี

ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์

11 นางสาวชนิดา เทพบรรหาร

ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จนท.ฝ่ายบริหารทรัพยากร

12 นางสาวอิสริยา ปะวิโน

ปวส.

จนท.ฝ่ายบริหารทรัพยากร

13 นางลัยพร ศรีสุภา

ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จนท.ฝ่ายบริหารทรัพยากร

14 นางสาวพรรณวิไล คุ้มโนไชย

ป.ตรี บัญชีบัณฑิต

จนท.ฝ่ายบริหารทรัพยากร

15 นางสาวสาวิตรี อุทโท

ป.ตรี การบัญชี

จนท.ฝ่ายวิชาการ

16 นายธนัส บุญแสง

ปวส. การบัญชี

จนท.ฝ่ายวิชาการ

ป.ตรี

จนท.ฝ่ายบริหารทรัพยากร

17 นางสาวขวัญภิรมย์ ฤทธแผลง ปวส.

จนท.ฝ่ายวิชาการ

18 นางฐศุภากร แสวง

บธ.บ.การบัญชี

จนท.ฝ่ายวิชาการ

19 นายพุฒิเมธ ปรีพูล

ปวช.

จนท.ฝ่ายวิชาการ

20 นางสาวเสาวนีย์ วงค์อามาตย์

ปวส.การบัญชี

จนท.ฝ่ายวิชาการ

21 นางสาวรมณี บูรณะกิติ

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

22 นางเพชรดา วินทะไชย

วท.บ.อิเล็กทรอนิกส์

จนท.ฝ่ายพัฒนากิจการฯ

23 นางฉันทิกา วาทีภักดี

ปวส.การบัญชี

จนท. ฝ่ายพัฒนากิจการฯ

24 นางพิมพ์ชนก การะเกษ

ปวส.การบัญชี

25 นางสาวภรทิพย์ ลิ้มสุทธิคุณ

บธ.บ.คอมพิวเตอร์

จนท. ฝ่ายพัฒนากิจการฯ

26 นางสาวธัญลักษณ์ ชูศรีพัฒน์

ปวส.คอมิวเตอร์

จนท. ฝ่ายพัฒนากิจการฯ

ป.ตรี

ป.ตรี

จนท.ฝ่ายพัฒนากิจการฯ

จนท. ฝ่ายพัฒนากิจการฯ

ข้อมูลบุคลากร

ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี/ต่ากว่า
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

กาลัง
ศึกษาต่อ

ปฏิบัติงานในตาแหน่ง

27 นางสาวขวัญใจ บาคาล

บธ.บ.การบัญชี

จนท.ฝ่ายแผนงานฯ

28 นางสาวดวงทิพย์ แซ่เล็ก

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จนท.ฝ่ายแผนงานฯ

29 นางสาวนิติลักษณ์ แก้วสาโรง

ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จนท.ฝ่ายแผนงานฯ

30 นางสาวทัศน์วรรณ ผลินยศ

ปวส.การตลาด

จนท.ฝ่ายแผนงานฯ

31 นางสาวชุติสรา พรมพนม

ปวส.บัญชี

จนท.ฝ่ายแผนงานฯ

32 นายอิสระ ตาสระครู

วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

33 นางสาวอรนภา ศิริเวช

ม.3

จนท.ฝ่ายแผนงานฯ
แม่บ้าน

34 นางหนูจันทร์ มงคลแก่นทราย

ปวส.การตลาด

35 นางสาวสุพรรณี สังฆะมณี

ป.4

36 นางนงนุช ยอดทองดี

ม.3

37 นายวิชัยรัตน์ ไกยบุตร

ม.6

38 นายหนูไกร โคตะยันต์

ป.6

39 นายณัฐพล โพธิชัย

ปวช.ช่างยนต์

40 นายสมร เย็นเกษม

ป.3

41 นายสมัย เย็นเกษม

ป.3

42 นายอานาจ ลาพองชาติ

ป.ตรี เกษตรกรรม

แม่บ้าน
แม่บ้าน
แม่บ้าน
แม่บ้าน
แม่บ้าน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน

43 นายสมชาย สาศิริ

คนงาน

44 นายวิชัยรัตน์ ไกยบุตร

ม.6

45 นายบุญจันทร์ ยอดทองดี

ป.6

พนักงานขับรถยนต์

46 นายนิธิการ ศรีสารคาม

ป.กศ. สูง (สุขศึกษา)

พนักงานขับรถยนต์

47 นายพันชิต นาสมบูรณ์

ม.6

พนักงานขับรถยนต์

48 นายสมศักดิ์ ยานิพันธ์

พนักงานขับรถยนต์
ยามรักษาการณ์

49 นายจักรกฤษณ์ แสนสาโรง

ป.6

50 นายอมร วิฌศษสุด

ป.6

ยามรักษาการณ์

51 นายอาคม เหนือผุยผาย

ม.3

ยามรักษาการณ์
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