ข้อมูลบ ุคลากร

ข้อมูลบ ุคลากร

27

อัตรากําลังบุคลากรในวิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ 2561
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บุคลากร

ผูบริหาร
ขาราชการครู
ชวยราชการ (ครู)
บุคลากรทางการศึกษาอื่น
พนักงานราชการ
ครูอัตราจาง
ครูอัตราจาง (ตางชาติ)
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว
รวมทั้งสิ้น

* หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ชาย
5
54
8
39
1
8
17
133

หญิง
19
1
19
1
1
35
76

จํานวน
5
75
1
1
58
2
9
52
209

ข้อมูลบ ุคลากร

28

รายชื่อผูบริหาร ขาราชการครู พนักงานการเงินและบัญชี พนักงานราชการ
ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

1

นายรังสิต

วงษแกว

2

นายจําเนียร

3

นายจิตกร

รับ
ตําแหนง เงินเดือน
อันดับ

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

หมายเหตุ

ผอ.

คศ.4

สุมาริธรรม

รอง ผอ.

คศ.3

จันทรเสละ

รอง ผอ.

คศ.3

4

นายชกรณเกียรติ สิทธิจนั ทร

รอง ผอ.

คศ.3

5

นายบรรจง

รอง ผอ.

คศ.3

6

นางสาวอรทัย

วิเศษศุกล

ครู

7

นางศรัญยา

สังฆะมะณี

ครู

คศ. 3 กศ.บ.วิทยาศาสตรทวั่ ไป ศศ.ม.การสอน
วิทยาศาสตร
คศ. 2 คบ.ภาษาอังกฤษ

8

น.ส.ภัคทรานิษฐ แสนหลาบคํา

ครู

คศ. 3 คบ.ภาษาไทย

ศศ.มไทยคดีศึกษา

สามัญสัมพันธ

9

นางสาวทฤษฎี เสมา

ครู

คศ. 3 ศศ.บ.ภาษาไทย

ศศ.ม.ภาษาไทย

สามัญสัมพันธ

10 นางอุดมลักษณ ประถมบุตร

ครู

คศ. 2 วท.บ.จิตวิทยาการให
คําปรึกษาและแนะแนว

สามัญสัมพันธ

11 นางณิชนันย

ชูวงศเลิศ

ครู

คศ. 3 อบ.บรรณารักษศาสตร

สามัญสัมพันธ

12 นายมนูญ

นอยนาแสง

ครู

คศ. 2 วท.บ.คณิตศาสตร

13 นางเยาวลักษณ นอยนาแสง

ครู

คศ. 3 วท.บ.คณิตศาสตร

14 นายพฤฒิวิชช

ครู

คศ. 3 คบ.คณิตศาสตร

15 นางสุพัรา ไผแสวง

ครู

คศ.2

16 นางบุณยดา

ปญญาไว

ครู

คศ.2

17 นายอภิสิทธิ์

จิตเที่ยง

ครู

จําพร

ศิริพันธ

การศึกษาบัณฑิต
พลศึกษา
กศ.บ.ฟสิกส

การศึกษามหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา

กศ.ม.เทคโนโลยี
การศึกษา
คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล กศ.ม.การบริหาร
เทคนิคยานยนต
การศึกษา
คอ.บ.วิศวกรรม
กศ.ม.การบริหาร
อุตสาหการ -ชางเชื่อม การศึกษา
ศษ.บ.(บริหารการศึกษา) ค.อ.ม.วิศวกรรมอุสาหการ

กศ.ม.
การวัดผลการศึกษา
กศ.ม.
การวัดผลการศึกษา
วศ.มวิจัยการศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิณ
ภาษาอังกฤษ

ผูอํานวยการ
รองผูอ ํานวยการ
ฝายวิชาการ
รองผูอ ํานวยการ
ฝายบริหารทรัพยากร
รองผูอ ํานวยการ
ฝายพัฒนากิจการฯ
รองผูอ ํานวยการ
ฝายแผนฯ
สามัญสัมพันธ
สามัญสัมพันธ

สามัญสัมพันธ
สามัญสัมพันธ
สามัญสัมพันธ

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

สามัญสัมพันธ

คศ.1

ศศ.บ.นิเทศศาสตร

ศศ.ม.บริหารการศึกษา

สามัญสัมพันธ

ครู

คศ.2

ศศ.บ.นิเทศศาสตร

ศศ.ม.บริหารการศึกษา

19 นายสุทธิพงษ อันทรบุตร

ครู

คศ.1

วท.บ.วิทยาศาสตรบัณฑิต

20 นายอิสระ วรนาม

ครู

คศ.1

คบ. คอมพิวเตอรศึกษา

18 นางพนิตพร

21 นางพรพรรณ

กลางประพันธ

โสภาพล

ครู

คศ.3

สามัญสัมพันธ
คอ.ม. คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหนาแผนกวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ

ค.ว.คอมพิวเตอรศกึ ษา

ศ.ศ.ม.สารสนเทศศาสตร คอมพิวเตอรธุรกิจ

ข้อมูลบ ุคลากร
ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

21 นางจุฑารัตน รําจวน

รับ
ตําแหนง เงินเดือน
ปริญญาตรี
อันดับ
ครู
คศ.2 ปทส.คอมพิวเตอรธุรกิจ
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

29
หมายเหตุ
คอมพิวเตอรธุรกิจ

22 น.ส.กรรณิการ สุขรัตน

ครู

คศ.2

23 น.ส.มุกดา ดลเจือ

ครู

คศ.2

24 นายวิศิษฎ ปญญาไว

ครู

25 นายวินัย สรรพวงค

ครู

26 นายวิวัฒนชัย แสงสวาง

ครู

27 นายเพชร อุน อินทร

ครู

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

28 นายประจันชัย บุญศล

ครู

คศ. 3 คบ.คณิตศาสตร

29 นายขันติ บริบูรณ

ครู

30 นายสันติ ชัยสุทธิ์

ครู

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

31 นายปรีชา หงสผาแกว

ครู

คศ.2

ค.อ.บ.เครื่องกล

32 นายสุเทพ ฉวีจันทร

ครู

คศ.2

ปทส.เทคนิคชางยนต

ชางยนต

33 นายวิโรจน อรัญโชติ

ครู

คศ.3

34 นายโกศล ไชยโสดา

ครู

คศ. 2

หัวหนาแผนกวิชา
ชางกลโรงงาน
ชางกลโรงงาน

35 นายวัฒนา ขันธะ

ครู

คศ. 3

36 นายธรรมนูญ ทรัพยสุวรรณ

ครู

คศ. 2

37 นายจักรพงศ ภูวพันธสกุล

ครู

คศ. 2

38 นายจรูญศักดิ์ บุษบา

ครู

คศ. 2

39 นายสมจิตร จอมคําสิงห

ครู

คศ. 3

40 นายทองหลอ

พามนตรี

ครู

คศ. 3

41 นายสุรพล

พลเยี่ยม

ครู

คศ. 2

42 นายบุญเลิศ

พรมมงคล

ครู

คศ.2

43 นายทองดี

ทาบึงการ

ครู

คศ. 3

44 นายวนิช

โสระศรี

ครู

คศ. 2

45 นายบุญถิ่น

บัวชุม

ครู

คศ. 2

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
ค.อ.บ.อุตสาหกรรม
เครื่องมือกล
ค.อ.บ.อุตสาหกรรม
เครื่องมือกล
คอ.ม.วิศวกรรม
อุตสาหกรรม
ค.อ.บ.วิศวกรรม
อุตสาหการ
ค.อ.บ.วิศวกรรม
เครื่องกล
ค.อ.บ.วิศวกรรม
อุตสาหการ

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

บธ.ม. บริหารธุรกิจ

คอมพิวเตอรธุรกิจ
คอมพิวเตอรธุรกิจ

ค.อ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล

หัวหนาแผนกวิชา
ชางยนต
ชางยนต
ชางยนต
ชางยนต

กศ.ม.คณิตศาสตร

ชางยนต
ชางยนต
ชางยนต

ค.อ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล

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

ชางยนต

ชางกลโรงงาน
ชางกลโรงงาน
ชางกลโรงงาน
ชางกลโรงงาน
ชางกลโรงงาน

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

ชางกลโรงงาน
ชางกลโรงงาน
ชางกลโรงงาน
ชางโลหะการ
ชางโลหะการ
หัวหนาแผนกวิชา
ชางโลหะการ

ข้อมูลบ ุคลากร

ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

รับ
ตําแหนง เงินเดือน
ปริญญาตรี
อันดับ
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

43

นายพนม

ทิพยเหลือง

44

นายมนตรี

มนตรีพลิ า

45

นายสุเมรุ

ศุภมงคล

46

นายองอาจ

เสนะวีณิน

47

นายสุริยา

ขระณีย

48

นายสรชัช

ภูจาพล

59

นายวรวัฒน

ศิริเวช

50

นายฉัตรชัย

เซ็นกลาง

ครู

51

นายจรูญวิศิษฎ สังสะนา

52

นายสินทร

53

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

ปริญญาเอก

30

หมายเหตุ
ชางโลหะการ
ชางโลหะการ
หัวหนาแผนกวิชา
ชางเทคนิคอุตสาหกรรม
ชางเทคนิคอุตสาหกรรม
ชางเทคนิคอุตสาหกรรม
ชางเทคนิคอุตสาหกรรม
หัวหนาแผนกวิชา
ชางกอสราง
ชางกอสราง

ครู

คศ. 2 ค.อ.บ.วิศวกรรม
โยธากอสราง
คศ. 2 คบ.อุตสาหกรรมศิลป

ชางกอสราง

ศิริบูรณ

ครู

คศ. 2 ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา

ชางกอสราง

นางอารยา

พัฒนจักร

ครู

คศ. 2 ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา

ชางกอสราง

54

นายคํารณ

วรามิตร

ครู

55

นางณัฎฐา

จงใจภักดิ์

ครู

คศ. 2 ค.อ.บ. ออกแบบ
ผลิตภัณฑ
คศ.2 คบ.อุตสาหกรรมศิลป

56

นายเฉลิม

พิเมย

ครู

หัวหนาแผนกวิชา
ชางเทคนิคสถาปตฯ
หัวหนาแผนกวิชา
ชางไฟฟากําลัง
ชางไฟฟากําลัง

57

นายไพฑูรย

เรืองเพ็ง

ครู

58

นายสุรศักดิ์ พรมศรี

59

นายสุรพล

รักษาวนิชชา

ครู

คศ. 2 ปทส.ครูเทคนิค
ไฟฟากําลัง
คศ. 3 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟา
กศ.ม.บริหารการศึกษา
คศ.3 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟา

ครู

คศ.2

ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟา

60

นายเพชร

ตันสังวรณ

ครู

คศ.3

ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟา

61

นายประทีป อภัยแสน

ครู

คศ.2

62

นางยุภี

อาบสุวรรณ

ครู

คศ.3

คบ.อุตสาหกรรมศิลป
คอม.ไฟฟกําลัง
คบ.อุตสาหกรรมศิลป

63

นายสุรกิจ

เทวราช

ครู

64

นายพิทักษ อุทสาร

คศ. 2 ปทส.ครูเทคนิค
ไฟฟากําลัง
คศ.1 ปทส.ครูเทคนิค
ไฟฟากําลัง

ครู

คอม.ไฟฟากําลัง
คอม.วิศวกรรม
ไฟฟากําลัง
ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟา
คอม.ไฟฟากําลัง

ชางไฟฟากําลัง
ชางไฟฟากําลัง
ชางไฟฟากําลัง

ค.อ.ม.เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร
คอม.วิศวกรรม
ไฟฟากําลัง
กศ.ม.หลักสูตร
การสอน

ชางไฟฟากําลัง
หัวหนางานพัสดุ
ชางไฟฟากําลัง
ชางไฟฟากําลัง
ชางไฟฟากําลัง
ชางไฟฟากําลัง

ข้อมูลบ ุคลากร

ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

รับ
ตําแหนง เงินเดือน
ปริญญาตรี
อันดับ
ครู
คศ.2 อุตสาหกรรมศิลป

65

นายสวัสดิ์ ปาปะเก

66

นายเอกชัย ดีสุข

ครู

67

นายฤทธิรงค สุทธิบาก

ครู

68

นายไพบูลย ดีอํามาตย

ครู

69

นายฉัตรทนันท ทัชราพร

70

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

31

หมายเหตุ
ชางไฟฟากําลัง

บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟา

ครู

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

นายนพพร กอผจญ

ครู

คศ. 2 อสบ.โทรคมนาคม

ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟา

71

นายพิสันต จันทมาศ

ครู

คศ.2

หัวหนาแผนกวิชา
ชางอิเล็กทรอนิกส
ชางอิเล็กทรอนิกส

72

นายไชยวัฒน วงศสมศรี

ครู

คศ. 2 ปทส.ไฟฟาสื่อสาร

ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟา

ชางอิเล็กทรอนิกส

73

น.ส.จันทิมา วรรณโชติ

ครู

74

นายธิปดิ์ ภาสวาง

ครู

75

นายธีระ คําแปล

ครู

คศ. 2 อส.บ.วิศวกรรมอิเล็ก
ทรอนิกส
คศ. 3 ปทส.ครูเทคนิคไฟฟา
สื่อสาร
คศ.3 ปทส.ไฟฟาสื่อสาร

76

นางสาวชลิตา รุจิณรงค

ครูผูชวย

77

นางทองคํา รักษาวนิชชา

จพน.
การเงินบัญชี

78

นายสมพงษ ออนประทุม

พนักงาน
ราชการ

คศ.1
5

ชํานาญงาน
-

ชางอิเล็กทรอนิกส
ชางอิเล็กทรอนิกส
ชางอิเล็กทรอนิกส
ชางอิเล็กทรอนิกส

อส.บ.อิเล็กทรอนิกส

ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็ก
ทรอนิกสและโทรคมนาคม

บธ.บ.การจัดการทัว่ ไป
คบ.อุตสาหกรรมศิลป

ชางอิเล็กทรอนิกส
ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟา
ค.อ.ม.ไฟฟาสือ่ สาร

ปรด.
วิศวกรรมเครือ่ งกล

ชางอิเล็กทรอนิกส
ชางอิเล็กทรอนิกส
ชางอิเล็กทรอนิกส
เจาพนักงานการเงิน
และบัญชี
ชางยนต

ข้อมูลบ ุคลากร

32

รายชื่อลูกจางประจําวิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด
ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

วุฒิการศึกษา

1

นายประสิทธิ์ วงศศรีเทพ พนักงานพิมพ

2

น.ส.กรรณิการ มาตยาคุณ พนักงานพิมพ

ปริญญาตรี/ต่ํากวา
ปริญญาโท
ศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิต ศน.ม.พุทธศาสตร
และปรัชญา
คบ.วิทยาศาสตรทั่วไป

3

นายนิมิตร จันทะเกิด

ยามรักษาการณ

ปวส.กอสราง

4

นายนิพนธ นาเรือง

คนงาน

5

นายสุรพงษ จําปาแถม

การศึกษาผูใหญ
ระดับ 4
พนักงานขับรถยนต ปวช. อิเล็กทรอนิกส

6

นายศราวุธ สุมมาตย

นักการภารโรง

7

นายสําราญ ทศพานนท คนงาน

ปริญญาเอก

ปฏิบัติหนาที่พิเศษ
ปฏิบัติหนาที่ประจํางานพัสดุ
ปฏิบัติหนาที่ประจําหอง
เอกสารการพิมพ
อยูเวรตามที่ไดรับมอบหมาย
รักษาความสะอาดวิทยาลัย ฯ
ขับรถยนตตามที่ไดรับมอบหมาย

ม.3

อยูเวรตามที่ไดรับมอบหมาย

ปวท. เทคนิค
วิศวกรรมโยธา

รักษาความสะอาดวิทยาลัย ฯ

ข้อมูลบ ุคลากร

33

รายชื่อครูอัตราจางวิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด
ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

กําลังศึกษาตอ

ประจําแผนก

1

นายธนากร สองสนิท

ครูอัตราจาง ค.อ.บ. วิศวกรรมเครือ่ งกล

2

วาที่ ร.ต.พลวัฒน วงษถวิล

ครูอัตราจาง ปทส.เครือ่ งกล

ชางยนต

3

นางสาววรฤทัย เสตสิงห

อสบ.เครือ่ งกล

ชางยนต

4

นายพีรพล ประวันเนย

เทคโนโลยีเครื่องกล

ชางยนต

5

นายคงฤทธิ์ สอนแสง

วศบ.เครือ่ งกล

ชางยนต

6

นายนัฐพงศ สรอยสุวรรณ

อสบ.เครือ่ งกล

ชางยนต

7

นายธีระพันธุ มาตวิเศษ

ครูอัตราจาง ปทส.ชางยนต

ชางยนต

8

นายทศพล สุภาพ

อส.บ.เทคโนโลยีเครือ่ งกล

ชางยนต

9

นายวีรวัฒน นราวงษ

ค.อ.บ. วิศวกรรมเครือ่ งกล

ชางยนต

10 นายอนันต สุขแกว

ค.อ.บ. วิศวกรรมเครือ่ งกล

ชางยนต

11 นายวัฒนา ไทยโสภา

ค.อ.บ. วิศวกรรมเครือ่ งกล

ชางยนต

12 นายศุภกร เรืองไทยสง

ค.อ.บ. วิศวกรรมเครือ่ งกล

ชางยนต

13 นายศาสตรตรา นนทะภา

ทล.บ.เทคโนโลยียานยนต

ชางยนต

14 นายอัษฎางค นันโท

ครูอัตราจาง อ.ส.บ.วิศวกรรมไฟฟา

คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟา

ชางยนต

ชางไฟฟากําลัง

15 นายณัฐพร แสนสุด

ว.ศ.บ.เทคโนโลยี

ชางไฟฟากําลัง

16 นายพงษอนันต อนันตภักดิ์

ค.อ.บ.เทคโนโลยี

ชางไฟฟากําลัง

17 นายอนันท ถุงน้ําคํา

คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟา

ชางไฟฟากําลัง

18 นายธนะชัย วรรณดี

คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟา

ชางไฟฟากําลัง

19 นายสัตยา นันดี

คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟา

ชางไฟฟากําลัง

20 วาที่.ร.ต.ทนงศักดิ์ หงษสิงห

คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟา

ชางไฟฟากําลัง

21 นายอคเนย บุญแสน

คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟา

ชางไฟฟากําลัง

22 นางสาวรุจจิเรศ ทองเกลี้ยง

คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟา

ชางไฟฟากําลัง

23 นางสาวชุลมี าศ ภพไกร

คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟา

ชางไฟฟากําลัง

24 นายสุนทร วิเชียรศรี

ปทส.อุตสาหกรรม

เทคนิคอุตสาหกรรม

25 นายอาคม ปราสาร
26 นายธนาวุมิ พรมมา
27 นายมนตรี วงศรีเทพ

ครูอัตราจาง คอ.บ.วิสวกรรม
อุตสาหกรรม
ครูอัตราจาง คอบ.เฃื่อมประกอบ

เทคนิคอุตสาหกรรม

ครูอัตราจาง ค.อ.บ.วิศวกรรม
อุตสาหกรรม-เชือ่ ประกอบ

เทคนิคอุตสาหกรรม

เทคนิคอุตสาหกรรม

ข้อมูลบ ุคลากร
ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

28 นายสราวุฒิ วงสุเพ็ง
29 นายสุริยา มาสงค
30 นายโกรศร สิงหาศรี
31 นายอนุชาติ สุจชาติ

ตําแหนง

ปริญญาตรี

ครูอัตราจาง คอ.บ.วิศวกรรม
อุตสาหการ
ครูอัตราจาง ค.อ.บ.วิศวกรรมเชื่อม
ประกอบ
ครูอัตราจาง ปทส.เชือ่ มประสาน

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

กําลังศึกษาตอ

34
ประจําแผนก
เทคนิคอุตสาหกรรม
เทคนิคอุตสาหกรรม
เทคนิคอุตสาหกรรม
เทคนิคอุตสาหกรรม

32 นายพิษณุ คงเกิด

ครูอัตราจาง วศ.ม.วิศวกรรมอุตสา
หการ
ครูอัตราจาง คอบ.ออกแบบการผลิต

33 นายวีระพงษ ชาชิโย

ครูอัตราจาง คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ

เทคนิคอุตสาหกรรม

34 นายศราวุมิ อนุไพร

เทคนิคอุตสาหกรรม

41 นางสาวสุภาวินี กอผจญ

ครูอัตราจาง ค.อ.บ.วิศวกรรมเฃื่อม
ประกอบ
ครูอัตราจาง คอบ.วิศวกรรม
อุตสาหกรรม
ครูอัตราจาง อสบ.เทคโนโลยี
อุตสาหการ
ครูอัตราจาง คอบ.วิศวกรรม
อุตสาหกรรม
ครูอัตราจาง คอบ.วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส
ครูอัตราจาง คอบ.เทคโนโลยีการวัดคุม
ทางอุตสาหกรรม
ครูอัตราจาง คอบ.เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส
ครูอัตราจาง อส.บ.อิเล็กทรอนิกสกําลัง

42 นายภาณุวัตน กําลังแพทย

ครูอัตราจาง

ชางอิเล็กทรอนิกส

43 นายปญจพล แกวมูล

ครูอัตราจาง ทล.บ.อิเล็กทรอนิกส

44 นางสาวพรกมล ผองศาลา

ครูอัตราจาง ค.อ.บ.สถาปตยกรรม

45 นายฤทธิชัย ศรีจวน

ครูอัตราจาง สถ.บ.สถาปตยกรรม

46 นางสาวมัญญชยา ชูวงศเลิศ

ครูอัตราจาง สถ.ม.นวัตกรรมอาคาร

เทคนิค
สถาปตยกรรม
เทคนิค
สถาปตยกรรม
เทคนิค
สถาปตยกรรม
ชางโลหะการ

47 นายกิตติพงษ อาจมูลลา

49 นายวิชัย อินอุนโชติ

ครูอัตราจาง คอบ.วิศวกรรม
อุตสาหกรรมเชือ่ ประกอบ
ครูอัตราจาง คอบ.วิฯศวกรรม
อุตสาหกรรมเชือ่ ม
ครูอัตราจาง ปทส.เชือ่ มและประสาน

ชางกอสราง

50 นายฉลองกรุง ฮาตวงศ

ครูอัตราจาง ปทส.โยธา

ชางกอสราง

51 นางสาวจีรประภา สายยนต

ครูอตราจาง คอ.บ.วิศวกรรมโยธา

ชางกอสราง

52 นายภาคภูมิ คํามี

ครูอัตราจาง คอ.บ.วิศวกรรมโยธา

ชางกอสราง

35 นายกิตติศกั ดิ์ กัณยวงหา
36 นายธนะชัย ขามรัตน
37 นายปญจะ ใจนุกลู
38 วาที่ร.ท.เกาดา สดมพฤกษ
39 นางสาวขนิษฐา ลาดหนองขุน
40 นายนิติศักดิ์ เมืองหงษ

48 นายนราธิป ศิริเกตุ

เทคนิคอุตสาหกรรม

เทคนิคอุตสาหกรรม
ชางกลโรงงาน
ชางกลโรงงาน
ป.โท

ชางอิเล็กทรอนิกส
ชางอิเล็กทรอนิกส
ชางอิเล็กทรอนิกส
ชางอิเล็กทรอนิกส

ชางโลหะการ
ชางกอสราง

ข้อมูลบ ุคลากร
ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

กําลังศึกษาตอ

35
ประจําแผนก

53 นางสาวมาริษา แสงมล

ครูอัตราจาง คอ.บ.วิศวกรรมโยธา

54 นางสาวกานตชนา อันศรีวงศ

ครูอัตราจาง คอ.บ.วิศวกรรมโยธา

ชางกอสราง

55 นายอลงกรณ แหวเนตร

ครูอัตราจาง ครุศาสตรบัณทิต
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ครูอัตราจาง บธ.บ.บัญชี

คอมพิวเตอรธุรกิจ

56 นางสาวทิวาพร แกวเสถียร
57 นายณํฐวุฒิ โมฆรัตน

ชางกอสราง

คอมพิวเตอรธุรกิจ

ครูอัตราจาง ระบบสนเทศทาง
คอมพิวเตอร
ครูอัตราจาง วิศวกรรมคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอรธุรกิจ

คอมพิวเตอรธุรกิจ

61 นางเขมจิรา จิตะยโสธร

ครูอัตราจาง ป.ตรี วิทยาการ
คอมพิวเตอร
ครูอัตราจาง ครุศาสตรบัณทิต
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ครูอัตราจาง บธ.บ.คอมพิวเตอรธรุ กิจ

62 นายกิติศกั ดิ์ สังฆะกาโล

ครูอัตราจาง คบ.คอมพิวเตอรศึกษา

คอมพิวเตอรธุรกิจ

63 นางสาวจิตติพร สุขพัฒน

ครูอัตราจาง ค.บ.เคมี

สามัญสัมพันธ

64 นางสาวขวัญตระกูล มังตา

ครูอัตราจาง ป.โท สถิติประยุกต

สามัญสัมพันธ

65 นางสาวรัฐกานต เจริญสุข

ครูอัตราจาง ศบ.พลศึกษา

สามัญสัมพันธ

66 นางสาวขวัญชนก เสนะวีณนิ

ครูอัตราจาง ศศ.บ.ภาษาจีนธุรกิจ

สามัญสัมพันธ

67 นาวสาวอริสา วิชาผา

ครูอัตราจาง ค.บ.ฟสิกส

สามัญสัมพันธ

68 นางสาวชลนรา หรพริ้ง

ครูอัตราจาง ค.บ.ฟสิกส

สามัญสัมพันธ

58 นายธนิต ปุราถานัง
59 นายจักรพงษ ตอโชติ
60 นายกิตติคม มณีฉาย

69 นางสาวศิรกิ ร วงศืปอม
70 นางสาวศศิวมิ ล ศรีสนธ
71 นางสาวศิรประภา พรมสําโรง
72 Ms. Tang Lu

ครูอัตราจาง น.บ.นิติศาสตร
ครูอัตราจาง ครุศาสตรบัณฑิต
ภาษาจีน
ครูอัตราจาง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาจี
อังกฤษ
ครูอัตราจาง

คอมพิวเตอรธุรกิจ

คอมพิวเตอรธุรกิจ
คอมพิวเตอรธุรกิจ

สามัญสัมพันธ
สามัญสัมพันธ
สามัญสัมพันธ
สามัญสัมพันธ

ข้อมูลบ ุคลากร

ลําดับ
ที่

รายชื่อลูกจางชั่วคราววิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด
ชื่อ - สกุล

ปริญญาตรี/ต่าํ กวา

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

กําลัง
ศึกษาตอ
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ปฏิบตั ิงานในตําแหนง

1

นางสาวยุวดี แดนขนาม

ปวส. การบัญชี

จนท.ฝายบริหารทรัพยากร

2

นางสาวจุฬารัตน พิเมย

ปวส. การบัญชี

จนท.ฝายบริหารทรัพยากร

3

นางสาวสุพตัรา หาญโย

ปวส.การบัญชี

จนท.ฝายบริหารทรัพยากร

4

นางสาวจิราลักษณ สัตนาโค

บธ.บ.การจัดการ

จนท.ฝายบริหารทรัพยากร

5

นางสาวพัชลิดา รักพุทธทะ

ป.ตรี.การบัญชี

จนท.ฝายบริหารทรัพยากร

6

นางสาวสิริมน นามมณี

ป.ตรี.การบัญชี

จนท.ฝายบริหารทรัพยากร

7

นางสาววรารัตน วงคอณุ

ปวส.คอมพิวเตอรธุรกิจ

8

นางสาวศศิธร นาเมืองรักษ

บธ.บ.การจัดการทั่วไป

จนท.ฝายบริหารทรัพยากร

9

นางสาวจุฑารัตน อุบลเลิศ

ปวส. การบัญชี

จนท.ฝายบริหารทรัพยากร

10 นางสาววิลาวรรณ นาคเอก

ป.ตรี บัญชีบัญฑิต

จนท.ฝายบริหารทรัพยากร

11 นางสาวชนิดา เทพบรรหาร

ป.ตรี คอมพิวเตอรธุรกิจ

จนท.ฝายบริหารทรัพยากร

12 นางสาวสุภัสสร ธาตุคําภู

ป.ตรี คอมพิวเตอรธุรกิจ

จนท.ฝายบริหารทรัพยากร

13 นางจิราวรรณ ขุราษี

ปวส. การบัญชี

จนท.ฝายบริหารทรัพยากร

14 นางสาวดารณี เหลาวงษี

ปวส. การบัญชี

จนท.ฝายบริหารทรัพยากร

15 นยาไชยรัตชฃ ทัชราพร

ป.ตรี วิวศวกรรมอิเล็กฯ

จนท.ฝายบริหารทรัพยากร

16 นายธนัส บุญแสง

ปวส. การบัญชี

จนท.ฝายวิชาการ

17 นางสาวสาวิตรี อุทโท

ป.ตรี การบัญชี

จนท.ฝายวิชาการ

18 นางสาววีนัส ถินประสาท

ป.ตรี.คอมพิวเตอรธุรกิจ

19 นางลัยพร ศรีสุภา

ป.ตรี.คอมพิวเตอรธุรกิจ

จนท.ฝายวิชาการ
จนท.ฝายวิชาการ

20 นางสาวอภิญญา ทุมสิทธิ์

ปวส.คอมพิวเตอรธุรกิจ

จนท.ฝายวิชาการ

21 นางสาวจิราวดี เนาวิรัฐ

ปวส.คอมพิวเตอรธุรกิจ

จนท.ฝายวิชาการ

22 นางเพชรดา วินทะไชย

วท.บ.อิเล็กทรอนิกส

จนท.ฝายพัฒนากิจการฯ

23 นางฉันทิกา วาทีภักดี

ปวส.การบัญชี

จนท.ฝายพัฒนากิจการฯ

24 นางสาวณัฐพร จอมคําสิงห

ปวส.คอมพิวเตอรธุรกิจ

จนท.ฝายพัฒนากิจการฯ

25 นางสาวกลมเกลียว สุขมล

ปวส.การบัญชี

จนท.ฝายพัฒนากิจการฯ

26 นางสาวดรุณี เพ็ชรเกิด

ปวส.คอมพิวเตอรธุรกิจ

จนท.ฝายพัฒนากิจการฯ

27 นายอนุชิต คนองมาก

ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม

จนท.ฝายพัฒนากิจการฯ

28 นางสาวทัศนวรรณ ผลินยศ

ปวส.การตลาด

จนท.ฝายแผนงานฯ

29 นางสาวดวงทิพย แซเล็ก

ปวส.คอมพิวเตอรธุรกิจ

จนท.ฝายแผนงานฯ

30 นางสาวนิติลักษณ แกวสําโรง

ปวส. คอมพิวเตอรธุรกิจ

จนท.ฝายแผนงานฯ

ป.ตรี

จนท.ฝายบริหารทรัพยากร

ข้อมูลบ ุคลากร
ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี/ต่ํากวา
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

กําลัง
ศึกษาตอ
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ปฏิบัติงานในตําแหนง

31 นายธานินท อาระหัง

ทลบ.วิทยาศาสรตคอม

จนท.ฝายแผนงานฯ

32 นางสาวปยนาถ ขําคมเขต

ปวส. คอมพิวเตอรธุรกิจ

จนท.ฝายแผนงานฯ

33 นางสวาลําดวน แสงกุล

ปวส.การบัญชี

จนท.ฝายแผนงานฯ

34 นางหนูจันทร มงคลแกนทราย

ปวส.การตลาด

35 นางสาวสุพรรณี สังฆะมณี

ป.4

แมบาน
แมบาน

36 นางนงนุช ยอดทองดี

ม.3

แมบาน
แมบาน

37 นางสาวสมดี แกวมหาวงษ
38 นางอรอมล ชํานาญวงศ

ป.6

39 นายวิชัยรัตน ไกยบุตร

ม.6

40 นายหนูไกร โคตะยันต

ป.6

41 นายณัฐพล โพธิชัย

ปวช.ชางยนต

42 นายสมร เย็นเกษม

ป.3

43 นายสมัย เย็นเกษม

ป.3

44 นายอํานาจ ลําพองชาติ

ป.ตรี เกษตรกรรม

45 นายสมชาย สาศิริ

แมบาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน

46 นายพรเทวัญ ลําเภา
47 นายบุญจันทร ยอดทองดี

ป.6

พนักงานขับรถยนต

48 นายพันชิต นาสมบูรณ

ม.6

49 นายจํารัส ไชยศรีรัมย

ม.3

พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถยนต

50 นายจักรกฤษณ แสนสําโรง

ป.6

51 นายสวัสดิ์ นิติคุณ

ป.6

ยามรักษาการณ

52 นายอาคม เหนือผุยผาย

ม.3

ยามรักษาการณ

ยามรักษาการณ

