ข้อมูลบ ุคลากร

ข้อมูลบ ุคลากร
อัตรากาลังบุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ประจาปีงบประมาณ 2561
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

* หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ชาย
5
54
8
39
1
8
17
133

หญิง
19
1
19
1
1
35
76

จานวน
5
75
1
1
58
2
9
52
209

27

ข้อมูลบ ุคลากร

28

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
พลศึกษา

สุมาริธรรม

รอง ผอ.

คศ.3

กศ.บ.ฟิสิกส์

จันทร์เสละ

รอง ผอ.

คศ.3

4

นายชกรณ์เกียรติ สิทธิจนั ทร์

รอง ผอ.

คศ.3

5

นายบรรจง

รอง ผอ.

คศ.3

6

นางสาวอรทัย

วิเศษศุกล

ครู

7

นางศรัญยา

สังฆะมะณี

ครู

คศ. 3 กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป ศศ.ม.การสอน
วิทยาศาสตร์
คศ. 2 คบ.ภาษาอังกฤษ

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

คศ. 2 วท.บ.จิตวิทยาการให้
คาปรึกษาและแนะแนว

สามัญสัมพันธ์

11 นางณิชนันย์

ชูวงศ์เลิศ

ครู

คศ. 3 อบ.บรรณารักษ์ศาสตร์

สามัญสัมพันธ์

12 นายมนูญ

น้อยนาแสง

ครู

คศ. 2 วท.บ.คณิตศาสตร์

13 นางเยาวลักษณ์ น้อยนาแสง

ครู

คศ. 3 วท.บ.คณิตศาสตร์

14 นายพฤฒิวิชช์

ครู

คศ. 3 คบ.คณิตศาสตร์

15 นางสุพัรา ไผ่แสวง

ครู

คศ.2

ครุศาสตร์บัณฑิณ
ภาษาอังกฤษ

16 นางบุณยดา

ปัญญาไว

ครู

คศ.2

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

สามัญสัมพันธ์

17 นายอภิสิทธิ์

จิตเที่ยง

ครู

คศ.1

ศศ.บ.นิเทศศาสตร์

ศศ.ม.บริหารการศึกษา

สามัญสัมพันธ์

ครู

คศ.2

ศศ.บ.นิเทศศาสตร์

ศศ.ม.บริหารการศึกษา

19 นายสุทธิพงษ์ อันทรบุตร

ครู

คศ.1

วท.บ.วิทยาศาสตร์บัณฑิต

20 นายอิสระ วรนาม

ครู

คศ.1

คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

18 นางพนิตพร

21 นางพรพรรณ

จาพร

ศิริพันธ์

กลางประพันธ์

โสภาพล

ครู

การศึกษามหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา

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

คศ.3

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

ผู้อานวยการ
รองผูอ้ านวยการ
ฝ่ายวิชาการ
รองผูอ้ านวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผูอ้ านวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
รองผูอ้ านวยการ
ฝ่ายแผนฯ
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์

สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์

สามัญสัมพันธ์
คอ.ม. คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้าแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ค.ว.คอมพิวเตอร์ศกึ ษา

ศ.ศ.ม.สารสนเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ข้อมูลบ ุคลากร
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

21 นางจุฑารัตน์ ราจวน

รับ
ตาแหน่ง เงินเดือน
ปริญญาตรี
อันดับ
ครู
คศ.2 ปทส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป

29

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

หมายเหตุ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

22 น.ส.กรรณิการ์ สุขรัตน์

ครู

คศ.2

23 น.ส.มุกดา ดลเจือ

ครู

คศ.2

24 นายวิศิษฎ์ ปัญญาไว

ครู

25 นายวินัย สรรพวงค์

ครู

26 นายวิวัฒนชัย แสงสว่าง

ครู

27 นายเพชร อุน่ อินทร์

ครู

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

28 นายประจันชัย บุญศล

ครู

คศ. 3 คบ.คณิตศาสตร์

29 นายขันติ บริบูรณ์

ครู

30 นายสันติ ชัยสุทธิ์

ครู

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

31 นายปรีชา หงส์ผาแก้ว

ครู

คศ.2

ค.อ.บ.เครื่องกล

32 นายสุเทพ ฉวีจันทร์

ครู

คศ.2

ปทส.เทคนิคช่างยนต์

ช่างยนต์

33 นายวิโรจน์ อรัญโชติ

ครู

คศ.3

34 นายโกศล ไชยโสดา

ครู

คศ. 2

หัวหน้าแผนกวิชา
ช่างกลโรงงาน
ช่างกลโรงงาน

35 นายวัฒนา ขันธะ

ครู

คศ. 3

36 นายธรรมนูญ ทรัพย์สุวรรณ

ครู

คศ. 2

37 นายจักรพงศ์ ภูวพันธ์สกุล

ครู

คศ. 2

38 นายจรูญศักดิ์ บุษบา

ครู

คศ. 2

39 นายสมจิตร จอมคาสิงห์

ครู

คศ. 3

40 นายทองหล่อ

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

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

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

ช่างกลโรงงาน
ช่างกลโรงงาน
ช่างกลโรงงาน
ช่างโลหะการ
ช่างโลหะการ
หัวหน้าแผนกวิชา
ช่างโลหะการ

ข้อมูลบ ุคลากร

ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

รับ
ตาแหน่ง 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

30

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท

หมายเหตุ

43

นายพนม

ทิพย์เหลือง

44

นายมนตรี

มนตรีพลิ า

45

นายสุเมรุ

ศุภมงคล

46

นายองอาจ

เสนะวีณิน

47

นายสุริยา

ขระณีย์

48

นายสรชัช

ภูจ่าพล

59

นายวรวัฒน์

ศิริเวช

50

นายฉัตรชัย

เซ็นกลาง

ครู

51

นายจรูญวิศิษฎ์ สังสะนา

ครู

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

52

นายสินทร

ศิริบูรณ์

ครู

คศ. 2 ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา

ช่างก่อสร้าง

53

นางอารยา

พัฒนจักร

ครู

คศ. 2 ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา

ช่างก่อสร้าง

54

นายคารณ

วรามิตร

ครู

55

นางณัฎฐา

จงใจภักดิ์

ครู

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

56

นายเฉลิม

พิเมย

ครู

หัวหน้าแผนกวิชา
ช่างเทคนิคสถาปัตฯ
หัวหน้าแผนกวิชา
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างไฟฟ้ากาลัง

57

นายไพฑูรย์

เรืองเพ็ง

ครู

58

นายสุรศักดิ์ พรมศรี

59

นายสุรพล

รักษาวนิชชา

ครู

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

ครู

คศ.2

ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

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

ปริญญาเอก

ช่างโลหะการ
ช่างโลหะการ
หัวหน้าแผนกวิชา
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
หัวหน้าแผนกวิชา
ช่างก่อสร้าง
ช่างก่อสร้าง
ช่างก่อสร้าง

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

ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างไฟฟ้ากาลัง

60

นายเพชร

ตันสังวรณ์

ครู

คศ.3

ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

ค.อ.ม.เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

ช่างไฟฟ้ากาลัง

61

นายประทีป อภัยแสน

ครู

คศ.2

62

นางยุภี

อาบสุวรรณ

ครู

คศ.3

คบ.อุตสาหกรรมศิลป์
คอม.ไฟฟ้กาลัง
คบ.อุตสาหกรรมศิลป์

คอม.วิศวกรรม
ไฟฟ้ากาลัง
กศ.ม.หลักสูตร
การสอน

หัวหน้างานพัสดุ
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างไฟฟ้ากาลัง

63

นายสุรกิจ

เทวราช

ครู

64

นายพิทักษ์ อุทสาร

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

ครู

ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างไฟฟ้ากาลัง

ข้อมูลบ ุคลากร

ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

รับ
ตาแหน่ง เงินเดือน
ปริญญาตรี
อันดับ
ครู
คศ.2 อุตสาหกรรมศิลป์

65

นายสวัสดิ์ ปาปะเก

66

นายเอกชัย ดีสุข

ครู

67

นายฤทธิรงค์ สุทธิบาก

ครู

68

นายไพบูลย์ ดีอามาตย์

ครู

69

นายฉัตรทนันท์ ทัชราพร

70

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

31

หมายเหตุ
ช่างไฟฟ้ากาลัง

บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า

ครู

คศ. 2 อส.บ.วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
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.วิศวกรรมไฟฟ้า

71

นายพิสันต์ จันทมาศ

ครู

คศ.2

หัวหน้าแผนกวิชา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์

72

นายไชยวัฒน์ วงศ์สมศรี

ครู

คศ. 2 ปทส.ไฟฟ้าสื่อสาร

ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

73

น.ส.จันทิมา วรรณโชติ

ครู

74

นายธิปดิ์ ภาสว่าง

ครู

75

นายธีระ คาแปล

ครู

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

76

นางสาวชลิตา รุจิณรงค์

ครูผู้ช่วย

77

นางทองคา รักษาวนิชชา

จพน.
การเงินบัญชี

78

นายสมพงษ์ อ่อนประทุม

พนักงาน
ราชการ

ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์

อส.บ.อิเล็กทรอนิกส์

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

ข้อมูลบ ุคลากร

32

รายชื่อลูกจ้างประจาวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา

1

นายประสิทธิ์ วงศ์ศรีเทพ พนักงานพิมพ์

2

น.ส.กรรณิการ์ มาตยาคุณ พนักงานพิมพ์

ปริญญาตรี/ต่ากว่า
ปริญญาโท
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

ปริญญาเอก

ปฏิบัติหน้าที่พิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ประจางานพัสดุ
ปฏิบัติหน้าที่ประจาห้อง
เอกสารการพิมพ์
อยู่เวรตามที่ได้รับมอบหมาย
รักษาความสะอาดวิทยาลัย ฯ
ขับรถยนต์ตามที่ได้รับมอบหมาย

ม.3

อยู่เวรตามที่ได้รับมอบหมาย

ปวท. เทคนิค
วิศวกรรมโยธา

รักษาความสะอาดวิทยาลัย ฯ

ข้อมูลบ ุคลากร

33

รายชื่อครูอัตราจ้างวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

กาลังศึกษาต่อ

ประจาแผนก

1

นายธนากร สองสนิท

ครูอัตราจ้าง ค.อ.บ. วิศวกรรมเครือ่ งกล

ช่างยนต์

2

ว่าที่ ร.ต.พลวัฒน์ วงษ์ถวิล

ครูอัตราจ้าง ปทส.เครือ่ งกล

ช่างยนต์

3

นางสาววรฤทัย เสตสิงห์

อสบ.เครือ่ งกล

ช่างยนต์

4

นายพีรพล ประวันเนย์

เทคโนโลยีเครื่องกล

ช่างยนต์

5

นายคงฤทธิ์ สอนแสง

วศบ.เครือ่ งกล

ช่างยนต์

6

นายนัฐพงศ์ สร้อยสุวรรณ

อสบ.เครือ่ งกล

ช่างยนต์

7

นายธีระพันธุ์ มาตวิเศษ

ครูอัตราจ้าง ปทส.ช่างยนต์

ช่างยนต์

8

นายทศพล สุภาพ

อส.บ.เทคโนโลยีเครือ่ งกล

ช่างยนต์

9

นายวีรวัฒน์ นราวงษ์

ค.อ.บ. วิศวกรรมเครือ่ งกล

ช่างยนต์

10 นายอนันต์ สุขแก้ว

ค.อ.บ. วิศวกรรมเครือ่ งกล

ช่างยนต์

11 นายวัฒนา ไทยโสภา

ค.อ.บ. วิศวกรรมเครือ่ งกล

ช่างยนต์

12 นายศุภกร เรืองไทยสง

ค.อ.บ. วิศวกรรมเครือ่ งกล

ช่างยนต์

13 นายศาสตร์ตรา นนทะภา

ทล.บ.เทคโนโลยียานยนต์

ช่างยนต์

14 นายอัษฎางค์ นันโท

ครูอัตราจ้าง อ.ส.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้ากาลัง

15 นายณัฐพร แสนสุด

ว.ศ.บ.เทคโนโลยี

ช่างไฟฟ้ากาลัง

16 นายพงษ์อนันต์ อนันตภักดิ์

ค.อ.บ.เทคโนโลยี

ช่างไฟฟ้ากาลัง

17 นายอนันท์ ถุงน้าคา

คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้ากาลัง

18 นายธนะชัย วรรณดี

คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้ากาลัง

19 นายสัตยา นันดี

คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้ากาลัง

20 ว่าที่.ร.ต.ทนงศักดิ์ หงษ์สิงห์

คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้ากาลัง

21 นายอคเนย์ บุญแสน

คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้ากาลัง

22 นางสาวรุจจิเรศ ทองเกลี้ยง

คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้ากาลัง

23 นางสาวชุลมี าศ ภพไกร

คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้ากาลัง

24 นายสุนทร วิเชียรศรี

ปทส.อุตสาหกรรม

เทคนิคอุตสาหกรรม

25 นายอาคม ปราสาร
26 นายธนาวุมิ พรมมา
27 นายมนตรี วงศรีเทพ

ครูอัตราจ้าง คอ.บ.วิสวกรรม
อุตสาหกรรม
ครูอัตราจ้าง คอบ.เฃื่อมประกอบ

เทคนิคอุตสาหกรรม

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

เทคนิคอุตสาหกรรม

เทคนิคอุตสาหกรรม

ข้อมูลบ ุคลากร
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

28 นายสราวุฒิ วงสุเพ็ง

ตาแหน่ง

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

กาลังศึกษาต่อ

34
ประจาแผนก

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

เทคนิคอุตสาหกรรม

เทคนิคอุตสาหกรรม

32 นายพิษณุ คงเกิด

ครูอัตราจ้าง วศ.ม.วิศวกรรมอุตสา
หการ
ครูอัตราจ้าง คอบ.ออกแบบการผลิต

33 นายวีระพงษ์ ชาชิโย

ครูอัตราจ้าง คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ

เทคนิคอุตสาหกรรม

34 นายศราวุมิ อนุไพร

เทคนิคอุตสาหกรรม

41 นางสาวสุภาวินี กอผจญ

ครูอัตราจ้าง ค.อ.บ.วิศวกรรมเฃื่อม
ประกอบ
ครูอัตราจ้าง คอบ.วิศวกรรม
อุตสาหกรรม
ครูอัตราจ้าง อสบ.เทคโนโลยี
อุตสาหการ
ครูอัตราจ้าง คอบ.วิศวกรรม
อุตสาหกรรม
ครูอัตราจ้าง คอบ.วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
ครูอัตราจ้าง คอบ.เทคโนโลยีการวัดคุม
ทางอุตสาหกรรม
ครูอัตราจ้าง คอบ.เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์
ครูอัตราจ้าง อส.บ.อิเล็กทรอนิกส์กาลัง

42 นายภาณุวัตน์ กาลังแพทย์

ครูอัตราจ้าง

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

43 นายปัญจพล แก้วมูล

ครูอัตราจ้าง ทล.บ.อิเล็กทรอนิกส์

44 นางสาวพรกมล ผ่องศาลา

ครูอัตราจ้าง ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม

45 นายฤทธิชัย ศรีจวน

ครูอัตราจ้าง สถ.บ.สถาปัตยกรรม

46 นางสาวมัญญ์ชยา ชูวงศ์เลิศ

ครูอัตราจ้าง สถ.ม.นวัตกรรมอาคาร

เทคนิค
สถาปัตยกรรม
เทคนิค
สถาปัตยกรรม
เทคนิค
สถาปัตยกรรม
ช่างโลหะการ

47 นายกิตติพงษ์ อาจมูลลา

ช่างโลหะการ

49 นายวิชัย อินอุ่นโชติ

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

50 นายฉลองกรุง ฮาตวงศ์

ครูอัตราจ้าง ปทส.โยธา

ช่างก่อสร้าง

51 นางสาวจีรประภา สายยนต์

ครูอตราจ้าง คอ.บ.วิศวกรรมโยธา

ช่างก่อสร้าง

52 นายภาคภูมิ คามี

ครูอัตราจ้าง คอ.บ.วิศวกรรมโยธา

ช่างก่อสร้าง

29 นายสุริยา มาสงค์
30 นายโกรศร สิงหาศรี
31 นายอนุชาติ สุจชาติ

35 นายกิตติศกั ดิ์ กัณยวงหา
36 นายธนะชัย ขามรัตน์
37 นายปัญจะ ใจนุกลู
38 ว่าที่ร.ท.เกาดา สดมพฤกษ์
39 นางสาวขนิษฐา ลาดหนองขุ่น
40 นายนิติศักดิ์ เมืองหงษ์

48 นายนราธิป ศิริเกตุ

เทคนิคอุตสาหกรรม
เทคนิคอุตสาหกรรม

เทคนิคอุตสาหกรรม

เทคนิคอุตสาหกรรม
ช่างกลโรงงาน
ช่างกลโรงงาน
ป.โท

ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ช่างก่อสร้าง
ช่างก่อสร้าง

ข้อมูลบ ุคลากร
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

กาลังศึกษาต่อ

35
ประจาแผนก

53 นางสาวมาริษา แสงมล

ครูอัตราจ้าง คอ.บ.วิศวกรรมโยธา

ช่างก่อสร้าง

54 นางสาวกานต์ชนา อันศรีวงศ์

ครูอัตราจ้าง คอ.บ.วิศวกรรมโยธา

ช่างก่อสร้าง

55 นายอลงกรณ์ แห้วเนตร

ครูอัตราจ้าง ครุศาสตร์บัณทิต
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูอัตราจ้าง บธ.บ.บัญชี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ครูอัตราจ้าง ระบบสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์
ครูอัตราจ้าง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

61 นางเขมจิรา จิตะยโสธร

ครูอัตราจ้าง ป.ตรี วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
ครูอัตราจ้าง ครุศาสตร์บัณทิต
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูอัตราจ้าง บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

62 นายกิติศกั ดิ์ สังฆะกาโล

ครูอัตราจ้าง คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

63 นางสาวจิตติพร สุขพัฒน์

ครูอัตราจ้าง ค.บ.เคมี

สามัญสัมพันธ์

64 นางสาวขวัญตระกูล มังตา

ครูอัตราจ้าง ป.โท สถิติประยุกต์

สามัญสัมพันธ์

65 นางสาวรัฐกานต์ เจริญสุข

ครูอัตราจ้าง ศบ.พลศึกษา

สามัญสัมพันธ์

66 นางสาวขวัญชนก เสนะวีณนิ

ครูอัตราจ้าง ศศ.บ.ภาษาจีนธุรกิจ

สามัญสัมพันธ์

67 นาวสาวอริสา วิชาผา

ครูอัตราจ้าง ค.บ.ฟิสิกส์

สามัญสัมพันธ์

68 นางสาวชลนรา หรพริ้ง

ครูอัตราจ้าง ค.บ.ฟิสิกส์

สามัญสัมพันธ์

56 นางสาวทิวาพร แก้วเสถียร
57 นายณฐวุฒิ โมฆรัตน์
58 นายธนิต ปุราถานัง
59 นายจักรพงษ์ ต่อโชติ
60 นายกิตติคม มณีฉาย

69 นางสาวศิรกิ ร วงศืป้อม
70 นางสาวศศิวมิ ล ศรีสนธ์
71 นางสาวศิรประภา พรมสาโรง
72 Ms. Tang Lu

ครูอัตราจ้าง น.บ.นิติศาสตร์
ครูอัตราจ้าง ครุศาสตร์บัณฑิต
ภาษาจีน
ครูอัตราจ้าง ครุศาสตร์บัณฑิต ภาษาจี
อังกฤษ
ครูอัตราจ้าง

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์

ข้อมูลบ ุคลากร

36

รายชื่อลูกจ้างชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ปริญญาตรี/ต่ากว่า

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

กาลัง
ศึกษาต่อ

ปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง

1

นางสาวยุวดี แดนขนาม

ปวส. การบัญชี

จนท.ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2

นางสาวจุฬารัตน์ พิเมย

ปวส. การบัญชี

จนท.ฝ่ายบริหารทรัพยากร

3

นางสาวสุพตัรา หาญโย

ปวส.การบัญชี

จนท.ฝ่ายบริหารทรัพยากร

4

นางสาวจิราลักษณ์ สัตนาโค

บธ.บ.การจัดการ

จนท.ฝ่ายบริหารทรัพยากร

5

นางสาวพัชลิดา รักพุทธทะ

ป.ตรี.การบัญชี

จนท.ฝ่ายบริหารทรัพยากร

6

นางสาวสิริมน นามมณี

ป.ตรี.การบัญชี

จนท.ฝ่ายบริหารทรัพยากร

7

นางสาววรารัตน์ วงค์อณุ

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

8

นางสาวศศิธร นาเมืองรักษ์

บธ.บ.การจัดการทั่วไป

จนท.ฝ่ายบริหารทรัพยากร

9

นางสาวจุฑารัตน์ อุบลเลิศ

ปวส. การบัญชี

จนท.ฝ่ายบริหารทรัพยากร

10 นางสาววิลาวรรณ นาคเอก

ป.ตรี บัญชีบัญฑิต

จนท.ฝ่ายบริหารทรัพยากร

11 นางสาวชนิดา เทพบรรหาร

ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จนท.ฝ่ายบริหารทรัพยากร

12 นางสาวสุภัสสร ธาตุคาภู

ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จนท.ฝ่ายบริหารทรัพยากร

13 นางจิราวรรณ ขุราษี

ปวส. การบัญชี

จนท.ฝ่ายบริหารทรัพยากร

14 นางสาวดารณี เหล่าวงษี

ปวส. การบัญชี

จนท.ฝ่ายบริหารทรัพยากร

15 นยาไชยรัตชฃ์ ทัชราพร

ป.ตรี วิวศวกรรมอิเล็กฯ

จนท.ฝ่ายบริหารทรัพยากร

16 นายธนัส บุญแสง

ปวส. การบัญชี

จนท.ฝ่ายวิชาการ

17 นางสาวสาวิตรี อุทโท

ป.ตรี การบัญชี

จนท.ฝ่ายวิชาการ

18 นางสาววีนัส ถินประสาท

ป.ตรี.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

19 นางลัยพร ศรีสุภา

ป.ตรี.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จนท.ฝ่ายวิชาการ
จนท.ฝ่ายวิชาการ

20 นางสาวอภิญญา ทุมสิทธิ์

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จนท.ฝ่ายวิชาการ

21 นางสาวจิราวดี เนาวิรัฐ

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จนท.ฝ่ายวิชาการ

22 นางเพชรดา วินทะไชย

วท.บ.อิเล็กทรอนิกส์

จนท.ฝ่ายพัฒนากิจการฯ

23 นางฉันทิกา วาทีภักดี

ปวส.การบัญชี

จนท.ฝ่ายพัฒนากิจการฯ

24 นางสาวณัฐพร จอมคาสิงห์

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จนท.ฝ่ายพัฒนากิจการฯ

25 นางสาวกลมเกลียว สุขมล

ปวส.การบัญชี

จนท.ฝ่ายพัฒนากิจการฯ

26 นางสาวดรุณี เพ็ชรเกิด

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จนท.ฝ่ายพัฒนากิจการฯ

27 นายอนุชิต คนองมาก

ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม

จนท.ฝ่ายพัฒนากิจการฯ

28 นางสาวทัศน์วรรณ ผลินยศ

ปวส.การตลาด

จนท.ฝ่ายแผนงานฯ

29 นางสาวดวงทิพย์ แซ่เล็ก

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จนท.ฝ่ายแผนงานฯ

30 นางสาวนิติลักษณ์ แก้วสาโรง

ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จนท.ฝ่ายแผนงานฯ

ป.ตรี

จนท.ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ข้อมูลบ ุคลากร
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี/ต่ากว่า
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

กาลัง
ศึกษาต่อ

37

ปฏิบัติงานในตาแหน่ง

31 นายธานินท์ อาระหัง

ทลบ.วิทยาศาสรต์คอม

จนท.ฝ่ายแผนงานฯ

32 นางสาวปิยนาถ ขาคมเขต

ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จนท.ฝ่ายแผนงานฯ

33 นางสวาลาดวน แสงกุล

ปวส.การบัญชี

จนท.ฝ่ายแผนงานฯ

34 นางหนูจันทร์ มงคลแก่นทราย

ปวส.การตลาด

35 นางสาวสุพรรณี สังฆะมณี

ป.4

แม่บ้าน
แม่บ้าน

36 นางนงนุช ยอดทองดี

ม.3

แม่บ้าน
แม่บ้าน

37 นางสาวสมดี แก้วมหาวงษ์
38 นางอรอมล ชานาญวงศ์

ป.6

39 นายวิชัยรัตน์ ไกยบุตร

ม.6

40 นายหนูไกร โคตะยันต์

ป.6

41 นายณัฐพล โพธิชัย

ปวช.ช่างยนต์

42 นายสมร เย็นเกษม

ป.3

43 นายสมัย เย็นเกษม

ป.3

44 นายอานาจ ลาพองชาติ

ป.ตรี เกษตรกรรม

แม่บ้าน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน

45 นายสมชาย สาศิริ

คนงาน

46 นายพรเทวัญ ลาเภา
47 นายบุญจันทร์ ยอดทองดี

ป.6

พนักงานขับรถยนต์

48 นายพันชิต นาสมบูรณ์

ม.6

49 นายจารัส ไชย์ศรีรัมย์

ม.3

พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

50 นายจักรกฤษณ์ แสนสาโรง

ป.6

51 นายสวัสดิ์ นิติคุณ

ป.6

ยามรักษาการณ์

52 นายอาคม เหนือผุยผาย

ม.3

ยามรักษาการณ์

ยามรักษาการณ์

