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รายชื่อผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานการเงินและบัญชี พนักงานราชการ 
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด  ประจำปีงบประมาณ 2565 

ลำดับ 
ท่ี 

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
รับ 

เงินเดือน
อันดับ 

วุฒิการศึกษา 
หมายเหตุ 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1 นายอาคม  จันทร์นาม ผู้อำนวย 
การ 

คศ.3 ศษ.บ.บริหารการศึกษา ค.อ.ม.ไฟฟ้า  ผู้อำนวยการ 

2 นายบรรจง จำพร รอง ผอ. คศ.3 ศษ.บ.บริหารการศึกษา ค.อ.ม.วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

 รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

3 นายบัญชา  หวานมใจ รอง ผอ. คศ.3 ค.อ.บ.
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

ค.อ.ม.เคร่ืองกล  รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 

4 นายประสิทธิ์  พ้องเสียง ค.อ.บ. คศ.3 ปทส.เคร่ืองกล กศ.ม.บริหารการศึกษา  รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายแผนงานฯ 

5 นายชกรณ์เกียรติ  สิทธิจันทร์ รอง ผอ. คศ.3 คอ.บ.วิศวกรรม 
อุตสาหการ -ช่างเชื่อม 

กศ.ม.การศึกษา
มหาบัณฑิต 

 รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 

6 นางสาวทฤษฎี  เสมา ครู คศ. 3 ศศ.บ.ภาษาไทย ศศ.ม.ภาษาไทย  สามัญสัมพันธ์ 
7 นางวรัญญา  รัตนเมธาธณ คร ู คศ. 1 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ กศ.ม.การสอน

ภาษาอังกฤษ 
 สามัญสัมพันธ์ 

8 นางศรัญยา  สังฆะมะณี ครู คศ. 3 คบ.ภาษาอังกฤษ   สามัญสัมพันธ์ 

9 นางสาวอรทัย วิเศษศุกล ครู คศ. 3 กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ศศ.ม.การสอน
วิทยาศาสตร์ 

 สามัญสัมพันธ์ 

10 นางบุณยดา  ปัญญาไว ครู คศ.2 ศศ.ม.ภาษาไทย
(วรรณคดี), ศน.บ. 
ภาษาอังกฤษ 

ศศ.ม.ภาษาไทย  สามัญสัมพันธ์ 

 

11 นายอภิสิทธิ์  จิตเที่ยง ครู คศ.2 วท.บ.วิทยาศาสตร์ 
การกีฬา(การฝึกและ
การจัดการกีฬา) 

 
 

 สามัญสัมพันธ์ 
 
 

12 นางพนิตพร  กลางประพันธ์ ครู คศ. 3 ศศ.บ.นิเทศศาสตร์ ศศ.ม.บริหารการศึกษา  หัวหน้าสามัญสัมพันธ ์

13 นางสาวณฐมน  แสงอาษา ครู คศ.2 ศิลปะศาสตร์บัณฑิต
ภาษาอังกฤษ 

ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

 สามัญสัมพันธ์ 

14 นายสุทธิพงษ์   อันทรบุตร ครู คศ.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) ฟิสิกส ์

 
 

 สามัญสัมพันธ์ 

15 นางระเบียบ  จำปาสุข ครู คศ.2 การพัฒนาสังคม การบริหารการศึกษา  สามัญสัมพันธ์ 

16 นางสาวศศิธร  คำนาค ครู คศ.1 วท.บ.วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

ศษ.ม.ศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต 

 สามัญสัมพันธ์ 

17 นางสาวสุพัตรา  บุญเพ็ง ครู คศ.1 ศึกษาศาสตร์บัณฑิต 
สังคมศึกษา 

  สามัญสัมพันธ์ 

18 นางสาวเจมใจ  สระใหญ ่ ครู คศ.1 ภาษาอังกฤษ   สามัญสัมพันธ์ 

19 นางวราภรณ์  เวียงชยัภูม ิ ครู คศ.1 ครุศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ) 

  สามัญสัมพันธ์ 
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ลำดับ 
ท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

รับ 
เงินเดือน
อันดับ 

วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 

 ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก  
20 นางสาวพรนภา  สินอ้วน ครู ครูผู้ช่วย ครุศาสตรบัณฑิต 

(ภาษาอังกฤษ) 
  สามัญสัมพันธ์ 

21 นางสาวชลิดา  วิทยารุ่งเรืองศรี ครู ครูผู้ช่วย ครุศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ) 

  สามัญสัมพันธ์ 

22 นายวัชพงศ์  ดอนแถลง ครู คศ.1 ครุศาสตร์บัณฑิต 
(พลศึกษาการกีฬา) 

  สามัญสัมพันธ์ 

23 นายชิติพัทธ์  สุขเกษมศิลป ์ ครู คศ.1 ศึกษาศาสตร์บัณฑิต 
(ศษ.บ.)วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

ศษ.ม.ศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต วิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา 

 สามัญสัมพันธ์ 

24 นาวสาวเผ่าพิมล  กมลวิบูลย ์ ครู คศ.1 วท.ม.คณิตศาสตร์ ค.ม.คณิตศาสตร์ศึกษา  สามัญสัมพันธ์ 

25 นายอิสระ   วรนาม คร ู คศ.1 คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา คอ.ม. คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 หัวหน้าแผนกวิชา 
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

26 นางสาวจุฑารัตน์ ผายพิมพ ์ คร ู คศ.2 ปทส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
 
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

27 น.ส.กรรณิการ์  สุขรัตน์ ครู คศ.2 ศศ.บ. การจัดการทั่วไป บธ.ม. บริหารธุรกิจ  เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

28 นายอนุภัทร  ศรีทอง ครู คศ.2 คบ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

29 นายศราวุธ  ขระณีย ์ ครู คศ.2 (ศษ.บ.)เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม 

ศศ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

 เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

30 นายวิศิษฎ์   ปัญญาไว ครู คศ. 3 อส.บ.
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

ค.อ.ม.
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

 ช่างยนต์ 

31 นายวินัย  สรรพวงค ์ ครู คศ. 3 คอ.บ บริหารการศึกษา   ช่างยนต์ 
32 นายสุรชัย  พิจุลย ์ ครู คศ.2 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

บัณฑิต 
  ช่างยนต์ 

33 นายบรรจง  ชัญถาวร ครู  คศ.2 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

  หัวหน้าแผนกวิชาช่าง
ยนต์ 

34 นายปรีชา  หงส์ผาแก้ว ครู คศ.3 ค.อ.บ.เคร่ืองกล ค.อ.ม.
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

 ช่างยนต์ 

35 นายสุเทพ ฉวีจันทร์ ครู คศ.2 ปทส. เทคนิคช่างยนต์   ช่างยนต์ 
36 นายวาทยุทธ ไชยสงิห ์ ครู คศ.2 คอบ.อุตสาหกรรม 

เคร่ืองกล 
  ช่างยนต์ 

37 นายพิชิต  ราตรีสุข ครู คศ.1 วศบ.วิสวกรรมเคร่ืองกล   ช่างยนต์ 

38 นายอุทัย  พานกุล ครู คศ.1 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

  ช่างยนต์ 
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ลำดับ 
ท่ี 

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
รับ 

เงินเดือน
อันดับ 

วุฒิการศึกษา 
หมายเหตุ 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

39 นายพงษ์ศักด์ิ  แก้วกาหนัน ครู คศ.1 วศบ. 
วิสวกรรมเคร่ืองกล 

  ช่างยนต์ 

40 ว่าที่ ร.ต.ธวัชชัย  พาดฤทธ ์ ครู คศ.1  
 

  ช่างยนต์ 

41 นายวิโรจน์  อรัญโชติ ครู คศ.3 ค.อ.บ.อุตสาหกรรม 
เคร่ืองมือกล 

  
 

ช่างกลโรงงาน 

42 นายวัฒนา  ขันธะ ครู คศ. 3 ค.อ.บ.อุตสาหกรรม 
เคร่ืองมือกล 

ค.อ.ม.วิศวกรรม
อุตสาหกรรม 

 ช่างกลโรงงาน 

43 นายจักรพงศ์ ภูวพันธ์สกุล ครู คศ. 2 ค.อ.บ.อุตสาหกรรม 
เคร่ืองมือกล 

  
 

ช่างกลโรงงาน 

44 นายจรูญศักด์ิ  บุษบา 
 

ครู คศ. 2 ค.อ.บ.อุตสาหกรรม 
เคร่ืองมือกล 

 
 

 หัวหน้าแผนกวิชาช่าง
กลโรงงาน 

45 นายสมจิตร   จอมคำสิงห ์ ครู คศ. 3 ค.อ.บ.อุตสาหกรรม 
เครื่องมือกล 

  ช่างกลโรงงาน 

46 นายทองหล่อ  พามนตรี ครู คศ. 3 ค.อ.บ.อุตสาหกรรม 
เคร่ืองมือกล 

ค.อ.ม.อุตสาหกรรม 
เคร่ืองกล 

 ช่างกลโรงงาน 

47 นายสุรพล  พลเยีย่ม ครู คศ. 2 ค.อ.บ.อุตสาหกรรม
เคร่ืองมือกล 

กศ.ม.เทคโนโลยี
การศึกษา 

 ช่างกลโรงงาน 

48 นายบุญเลิศ  พรมมงคล ครู คศ.2 คอ.ม.วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ค.อ.ม.วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

 ช่างกลโรงงาน 

49 นายนิติศักด์ิ  ศรีวัฒนา ครู คศ.1 คอ.บ.วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

คอม.วิศวกรรม
อุตสาหกรรม 

 ช่างกลโรงงาน 

50 นายอดิศํกด์ิ  สิงหามาตย ์ ครู คศ.1 คอ.บ.วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

คอม.วิศวกรรม
อุตสาหกรรม 

 ช่างกลโรงงาน 

51 นายพนม  ทิพย์เหลือง ครู คศ.2 ปทส. 
เชื่อมและประสาน 

ค.อ.ม.วิศวกรรม
อุตสาหกรรม 

 หัวหน้าแผนกวิชา 
ช่างโลหะการ 

52 นางสาวสาคร  น้อมระวี ครู คศ.1 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต 

  ช่างโลหะการ 

53 นายชัยยงค์  ไวยเวช ครู คศ.1 ปทส. 
เชื่อมและประสาน 

  ช่างโลหะการ 

54 นายสุริยา  ขระณีย ์ ครู คศ. 2 ศษ.บ..เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 

  หัวหน้าแผนก 
ช่างเทคนิคพื้นฐาน 

55 นายเฉลิม  ศรีลาพร ครู คศ.1 ปทส. 
เชื่อมและประสาน 

  ช่างเทคนิคพื้นฐาน 

56 นายอดุลย์ ถามมุลตรี ครู คศ.3 ค.อ.บ.อุตสาหกรรม
เคร่ืองมือกล 

ค.อ.บ.อุตสาหกรรม
เคร่ืองกล 

 หัวหน้าแผนกวิชาช่าง
เทคนิคอุตสาหกรรม 

57 นายอนุชา  นินนันท์ ครู  คศ. 1 คอ.บ.เคร่ืองกล 
 

  ช่างเทคนิค
อุตสาหกรรม 
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ลำดับ 
ท่ี 

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
รับ 

เงินเดือน
อันดับ 

วุฒิการศึกษา 
หมายเหตุ 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

58 นายวรเชษฐ์  โยชน์ชัยสาร ครู คศ. 1 สถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต 

  หัวหน้าแผนกช่าง
ก่อสร้าง 

59 นายฉัตรชัย  เซ็นกลาง ครู คศ. 2 ค.อ.บ.วศิวกรรม 
โยธาก่อสร้าง 

  
 

ช่างก่อสร้าง 

60 นายวรวัฒน์  ศิริเวช 
 

ครู คศ.2 ค.อ.บ.วศิวกรรมโยธา   ช่างก่อสร้าง 

61 นายจรูญวิศิษฎ์  สังสะนา 
 

ครู คศ. 2 คบ.อุตสาหกรรมศิลป ์   ช่างก่อสร้าง 

62 นางอารยา  ไทยประเสริฐ ครู คศ. 2 ค.อ.บ.วศิวกรรมโยธา 
 

  ช่างก่อสร้าง 

63 นายอำนวย  น้อยประสิทธิ์ ครู คศ.1 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต 

ค.อ.บ.วศิวกรรมโยธา 
 

 ช่างก่อสร้าง 

64 นายชนินทร์ สุขประชา ครู คศ.1 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
สถาปัตยกรรม 

  ช่างเทคนิค
สถาปัตยกรรม 

65 นายเฉลิม  พิเมย ครู คศ. 2 ปทส.ครูเทคนิค 
ไฟฟ้ากำลัง 

ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  หัวหน้าแผนกวิชา 
ช่างไฟฟ้ากำลงั 

66 นางณัฎฐา  จงใจภักด์ิ 
 

ครู คศ.2 คบ.อุตสาหกรรมศิลป ์ ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า  ช่างไฟฟ้ากำลงั 

67 นายไพฑูรย์  เรืองเพ็ง 
 

ครู คศ. 3 ค.อ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า กศ.ม.บริหารการศึกษา  ช่างไฟฟ้ากำลงั 

68 นายเพชร  ตันสังวรณ์ 
 

ครู คศ.3 ค.อ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า ค.อ.ม.เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

 ช่างไฟฟ้ากำลงั 

69 นายประทีป  อภัยแสน 
 

ครู คศ.2 คบ.อุตสาหกรรมศิลป ์
 

คอม.ไฟฟ้กำลงั  ช่างไฟฟ้ากำลงั 

70 นางยุภี  อาบสุวรรณ ครู คศ.3 คบ.อุตสาหกรรมศิลป ์
 

กศ.ม.หลักสูตรการสอน  ช่างไฟฟ้ากำลงั 

71 นายพิทักษ์ อุทสาร ครู คศ. 1 ปทส.ครูเทคนิคไฟฟ้า
กำลัง 

  ช่างไฟฟ้ากำลงั 

72 สิบเอก สมพร  หอมอินทร์ ครู คศ. 1 ปทส.ครูเทคนิคไฟฟ้า
กำลัง 

ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า  ช่างไฟฟ้ากำลงั 

73 นายสวัสด์ิ  ปาปะเก ครู คศ. 2 อุตสาหกรรมศิลป์ คอม.วิศวกรรมไฟฟ้า
กำลัง 

 ช่างไฟฟ้ากำลงั 

74 นายรุ่งเรือง  ธรรมโร  ครู คศ. 2 ค.อ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า  ช่างไฟฟ้ากำลงั 
75 นายวงศกร  ชิณโย 

 
ครู คศ. 2 ค.อ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า คอม.วิศวกรรมไฟฟ้า

กำลัง 
 ช่างไฟฟ้ากำลงั 

76 นายพินิจ ทิพนัส ครู คศ. 1 ค.อ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า   ช่างไฟฟ้ากำลงั 
77 นายอนุชิต  สิงห์จันทร์ ครู คศ. 2 ค.อ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า  ช่างไฟฟ้ากำลงั 
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รายชื่อผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานการเงินและบัญชี พนักงานราชการ 
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด  ประจำปีงบประมาณ 2565 

ลำดับ 
ท่ี 

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
รับ 

เงินเดือน
อันดับ 

วุฒิการศึกษา 
หมายเหตุ 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

78 นายนพพร  กอผจญ ครู คศ. 2 อสบ.โทรคมนาคม ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า  หัวหน้าแผนกวิชา 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

79 นายเอกชัย  ดีสุข ครู คศ. 3 อส.บ.วิศวกรรม 
อิเล็กทรอนิกส์ 

บธ.ม.บริหารธุรกิจ 
ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 

 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 

80 นายฤทธิรงค์ สทุธิบาก 
 

ครู คศ.2 วธ.บ.เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(อิเล็กฯ) 

  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

81 นายฉัตรทนันท์  ผ่องศาลา ครู คศ. 3 ค.อ.บ.อิเล็กฯสื่อสาร   ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 

82 นางสาวชลิตา  รุจิณรงค ์ ครู คศ.1 ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็ก 
ทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

ค.อ.ม.ไฟฟ้า 
(อิเล็กทรอนิกส์) 

 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 

83 นางจารุณี  แก้วหาดี ครู คศ.2 ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็ก 
ทรอนิกส์โทรคมนาคม 

ค.อ.ม. ไฟฟ้า 
(อิเล็กทรอนิกส์) 

 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

84 นายสัญญา  ปาลศรี ครู  ปทส.ไฟฟ้าสื่อสาร ค.อ.ม.ไฟฟ้า(วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์) 

 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
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รายชื่อผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานการเงินและบัญชี พนักงานราชการ 
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด  ประจำปีงบประมาณ 2565 

ลำดับ 
ท่ี 

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
วุฒิการศึกษา 

หมายเหตุ 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1 นายสมพงษ์ อ่อนประทุม พนง.
ราชการ 

คอ.บ.เคร่ืองกล 
 

  ช่างยนต์ 

2 นายนิตินัย  จรรยายงค ์ พนง. 
ราชการ 

คอ.บ.วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

  ช่างยนต์ 

3 นายจักรพันธ์  หันประดิษฐ์ พนง. 
ราชการ 

คอบ.วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

  ช่างกลโรงงาน 

4 นายอนุสรณ์ เฉลิมแสน พนง. 
ราชการ 

คอ.บ.วิศวกรรม
โทรคมนาคม 

  ช่างกลโรงงาน 

5 ว่าที่ ร.ต. รัฐบดินทร์  กลิ่นเกษร พนง. 
ราชการ 

อส.บ.อิเล็กทรอนิกส์
กำลัง 

 
 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

6 นางสาวสุภาวินี   กอผจญ พนง.
ราชการ 

   ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

7 นายศุภชยั   คำสอนทา พนง.
ราชการ 

ปทส. เทคนิคไฟฟ้า
กำลัง 

คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า  ช่างไฟฟ้ากำลงั 

8 นายปัญจะ   ใจนุกูล พนง. 
  ราชการ 

คอบ.วิศวกรรมอุตสา
หการ 

  ช่างกลโรงงาน 

9 นายรัตนศักด์ิ  ผาสุข พนง. 
  ราชการ 

ทล.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   เจ้าหน้าที่NEEC 

รายชื่อลูกจ้างประจำวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
ประจำปีงบประมาณ  2565 

ลำดับท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
วุฒิการศึกษา 

ปฏิบัติหน้าท่ีพิเศษ 
ปริญญาตรี/ต่ำกว่า ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1 น.ส.กรรณิการ์  มาตยาคุณ พนักงานพิมพ์ คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป   ปฏิบัติหน้าที่ประจำห้องเอกสาร
การพิมพ์ 

2 นายนิมิต จันทะเกิด ยามรักษาการณ์ ปวส.ก่อสร้าง   อยู่เวรตามที่ได้รับมอบหมาย 

3 นายนิพนธ์  นาเรือง คนงาน การศึกษาผู้ใหญ่ระดับ 4   รักษาความสะอาดวิทยาลัย ฯ 
4 นายสุรพงษ์  จำปาแถม พนักงานขับรถยนต์ ปวช. อิเล็กทรอนิกส์   ขับรถยนต์ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5 นายสำราญ  ทศพานนท ์ คนงาน ปวท. เทคนิค 
วิศวกรรมโยธา 

  รักษาความสะอาดวิทยาลัย ฯ 
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รายช่ือครูอัตราจ้างวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
ประจำปีงบประมาณ  2565 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา ประจำแผนก 

 ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
1.  นายณธกร สองสนิท  ค.อ.บ.วศิวกรรมเคร่ืองกล   ช่างยนต์ 

2.  ว่าที่ ร.ต. พลวัฒน์  วงษ์ถวิล ปทส. เคร่ืองกล   ช่างยนต์ 

3.  นายสุรชัย  ศิริเกษ ค.อ.บ.วศิวกรรมเคร่ืองกล   ช่างยนต์ 

4.  นายนัฐพงค์ สร้อยสุวรรณ อสบ. เคร่ืองกล   ช่างยนต์ 

5.  นายทศพล  สุภาพ อส.บ. เทคโนโลยีเคร่ืองกล   ช่างยนต์ 

6.  นายธนวัตร  ลาขุมเหล็ก ค.อ.บ.วศิวกรรมเคร่ืองกล   ช่างยนต์ 

7.  นายศุภชยั  จอมคำสงิห ์ ค.อ.บ.วศิวกรรมเคร่ืองกล   ช่างยนต์ 

8.  นายสุเมธา  พันชารี ค.อ.บ.วศิวกรรมเคร่ืองกล   ช่างยนต์ 

9.  นายองอาจ  จอมคำสิงห ์ เทคโนโลยียานยนต์   ช่างยนต์ 

10.  นายเอกวิทย์  หมอกมัว ค.อ.บ.วศิวกรรมเคร่ืองกล   ช่างยนต์ 

11.  นายวิษณุ  โสมเกตรินทร์ วท.บ.เทคโนโลยไีฟฟ้า คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า  ช่างไฟฟ้ากำลงั 

12.  นายพงษ์อนันต์ อนันตภักด์ิ ค.อ.บ.เทคโนโลย ี   ช่างไฟฟ้ากำลงั 

13.  นายอนันท์  ถุงน้ำคำ ค.อ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า   ช่างไฟฟ้ากำลงั 

14.  นายธนะชัย  วรรณดี ค.อ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า   ช่างไฟฟ้ากำลงั 

15.  นายเจตดิลก  ปักโคสัง ค.อ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า   ช่างไฟฟ้ากำลงั 

16.  นางสาวเยาวลักษณ์  พิมพ์ทอง ค.อ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า   ช่างไฟฟ้ากำลงั 

17.  นายวิทยา  ชมภูมาศ ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า   ช่างไฟฟ้ากำลงั 

18.  นายธนชัย  ทองถนอม ค.อ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า   ช่างไฟฟ้ากำลงั 

19.  นายสัตยา  นันดี ค.อ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า   เมคคาทรอนิกฯ 

20.  นางสาววรางคณา  บุญส่ง ค.อ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า   เมคคาทรอนิกฯ 

21.  นายวิศรุต  บำรุงภักดี ค.อ.บ.วศิวกรรมอุตสาหการ   เมคคาทรอนิกฯ 

22.  นายพงศ์ราม  พรมเกตุ วศ.บ.วศิวกรรมระบบ
ควบคุมและเคร่ืองมือวัด 

  เมคคาทรอนิกฯ 

23.  นางสาวกาญจนา  วรรณญาติ วศ.บ.วศิวกรรมเคร่ืองกล   เมคคาทรอนิกฯ 

24.  นายสุนทร วิเชียรศรี ปทส.อุตสาหกรรม   เทคนิคพื้นฐาน 

25.  นายสุริยา   มาสงค ์ ค.อ.บ.วศิวกรรมเชื่อม
ประกอบ 

  เทคนิคพื้นฐาน 
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รายช่ือครูอัตราจ้างวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
ประจำปีงบประมาณ  2565 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล 

วุฒิการศึกษา 
ประจำแผนก 

 ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

26 นายสราวุฒิ   วงสุเพ็ง  คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ   เทคนิคอุตสาหกรรม 

27 นายสุภักษร  ดิษฐ์เจริญ  ค.อ.บ.เชื่อมประกอบ   เทคนิคอุตสาหกรรม 

28 นางโสภาวรรณ  สุดเฉลียว  คอบ. วิศวกรรมอุตสาหการ   เทคนิคอุตสาหกรรม 

29 นายทรงฤทธิ์  สิทธิจันทร์  เชื่อมและประสาน   เทคนิคอุตสาหกรรม 

30 นายไกรศร   สิงหาศรี  ปทส.เชื่อมประสาน   เทคนิคอุตสาหกรรม 

31 นายพิษณุ  คงเกิด  ค.อ.บ.ออกแบบการผลิต   เทคนิคพื้นฐาน 

32 นายวีระพงษ์  ชาชิโย  ค.อ.บ. วศิวกรรมอุตสาหการ   เทคนิคพื้นฐาน 

33 นายศราวุธ  อนุไพร  ค.อ.บ.วศิวกรรมเชื่อมประกอบ   เทคนิคอุตสาหกรรม 

34 นางสาวเกษวรา  พลเยี่ยม  คอบ.วิศวกรรมเคร่ืองกล   เทคนิคพื้นฐาน 

35 นางสาวอินทิรา  โยธาสุข  คอบ. วิศวกรรมอุตสาหการ   เทคนิคพื้นฐาน 

36 นายสิวนัฐ  พลทิพย ์  ค.อ.บ.วศิวกรรมการเชื่อม   เทคนิคพื้นฐาน 

37 นายสรรค์  สุดเฉลียว  คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ   เทคนิคพื้นฐาน 

38 นายทองพูน  สุขรัตน์  คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ   ช่างกลโรงงาน 

39 นายนิเทศก์  แก้วไกรสร  คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ   ช่างกลโรงงาน 

40 นายเสน่ห์  หงษ์สงิห ์  คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ   ช่างกลโรงงาน 

41 นายฉันทวุฒิ  พามนตรี  คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ   ช่างกลโรงงาน 

42 ว่าที่ ร.อ.เกษดา   สดมพฤกษ์  คอบ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์    ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

43 นายไชยรัตช์  ทัชราพร  คอบ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์    ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

44 นายนันทภพ  สุมาริธรรม  ค.อ.บ.วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม 

  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

45 นายนิพนธ์  บุญโชติ  คอบ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม 

  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

46 นายธีรนันท์  ศิลาคะ  คอบ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม 

  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

47 นายสมคิด  ลำพาย  ค.อ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร   ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

48 นายปัญจพล  แก้วมูล  ทล.บ. อิเล็กทรอนิกส์   ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

49 นางสาวพรกมล  ผ่องศาลา  ค.อ.บ..สถาปัตยกรรม   เทคนิคสถาปัตยกรรม 

50 นายภาคภูมิ  คำม ี  คอ.บ.วิศวกรรมโยธา   เทคนิคสถาปัตยกรรม 
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รายช่ือครูอัตราจ้างวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
ประจำปีงบประมาณ  2565 

ลำดับท่ี ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา ประจำแผนก 

 ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
51 นางสาวจิตตาภรณ์  ไสยสภุีย ์  สถ.บ.สถาปัตยกรรมผังเมือง   เทคนิคสถาปัตยกรรม 
52 นางสาวชฎาลักษณ์  พละศรีลา  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต   เทคนิคสถาปัตยกรรม 
53 นางสาวสิรินทร์นาฎ หินชุย  สถ.บ.สถาปัตยกรรมผังเมือง   เทคนิคสถาปัตยกรรม 
54 นายกิตติพงษ์  อาจมูลลา  คอบ.วิศวกรรมอุตสาหกรรมเชื่อมประกอบ   ช่างโลหะการ 

55 นายนราธิป  ศิริเกตุ  คอบ.วิศวกรรมอุตสาหกรรมเชื่อม   ช่างโลหะการ 
56 นางสาวมาริษา  แสงมล  คอ.บ.วิศวกรรมโยธา   ช่างก่อสร้าง 
57 นางสาวกานต์ชนา  อ้นศรีวงศ์  คอ.บ.วิศวกรรมโยธา   ช่างก่อสร้าง 

58 นายเอกพจน์  นาทสีทา  คอ.บ.วิศวกรรมโยธา   ช่างก่อสร้าง 
59 นายธนโชค  ศิลาเกตุ  คอ.บ.วิศวกรรมโยธา   ช่างก่อสร้าง 

60 นางสาวสายชล  มาตายะศรี  วศ.บ. วศิวกรรมโยธาและการศึกษา   ช่างก่อสร้าง 

61 นางสาวชลิตา  อนุศรี  คอ.บ.วิศวกรรมโยธา   ช่างก่อสร้าง 

62 นางสาวปฐมพร  เบญจรูญ  คอ.บ.วิศวกรรมโยธา   ช่างก่อสร้าง 

63 นายเกียรติศักด์ิ  สีคำ  บริหารธุรกิจบัณฑิต   ช่างก่อสร้าง 

64 นายเมธนา  โสรถาวร  ค.อ.บ.วศิวกรรมคอมพิวเตอร์   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

65 นายจักรพงษ์  ต่อโชติ  ป.ตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

66 นางเขมจิรา  จิตตะยโสธร  บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

67 นายทศพร  ศรีคำภา  วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

68 นางสาวปัทมวรรณ  หาญคำภา  ค.ม.คอมพิวเตอร์ศึกษา   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

69 นางสาวพิชญามาศ  รักษาชาติ  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

70 นายสวิตต์  โคตรสีเขียว  ป.ตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

71 นายบัญชา  สวัสดี  ค.อ.บ.วศิวกรรมคอมพิวเตอร์   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

72 นางสาวอมรรัตน์  ปัญจะมะ  ค.อ.บ.วศิวกรรมคอมพิวเตอร์   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

73 นางสาวจิตติพร   สุขพัฒน ์  ค.บ.เคม ี   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

74 นางสาวรัฐกานต์  เจริญสุข  ศบ.พลศึกษา   สามัญสัมพันธ์ 

75 นางสาวอริสา  วิชาผา  ค.บ.ฟสิิกส ์   สามัญสัมพันธ์ 

76 นางสาวชลนรา   หรพร้ิง  ค.บ.ฟสิิกส ์   สามัญสัมพันธ์ 

77 นางสาวปรียาพร  สิงห์สาร์  วท.บ.ฟิสิกส ์   สามัญสัมพันธ์ 

78 นางสาวสิริกร  วงศ์ป้อม  น.บ.นิติศาสตร์   สามัญสัมพันธ์ 

79 นางสาวพนัดดา  เที่ยงอารมย์  ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย   สามัญสัมพันธ์ 

80 นายอนุรักษ์  หมื่นสา  ศน.บ การสอนภาษาไทย   สามัญสัมพันธ์ 
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รายช่ือครูอัตราจ้างวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
ประจำปีงบประมาณ  2565 

ลำดับท่ี ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา ประจำแผนก 

 ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
81 นางสาวศิรประภา  พรมสำโรง  ครุศาสตร์บัณฑิต ภาษาอังกฤษ   สามัญสัมพันธ์ 

82 นางสาวปิ่นนรา  ยลถวิล  ครุศาสตร์บัณฑิต สังคมศึกษา   สามัญสัมพันธ์ 

83 นายพิชาภพ  ฉันวิจิตร  ครุศาสตร์บัณฑิต ภาษาอังกฤษ   สามัญสัมพันธ์ 

84 นางสาวปราวิณี  จันทะคัด  การตลาด   สามัญสัมพันธ์ 

85 นางสาววาสนา  จินดา  ครุศาสตร์บัณฑิต ภาษาจีน   สามัญสัมพันธ์ 

86 นางสาวอริสา  วิชาผา  ค.บ.ฟสิิกส ์   สามัญสัมพันธ ์

 

 
รายชื่อลูกจ้างชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 

ประจำปีงบประมาณ  2565 

ลำดับท่ี ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา   

กำลังศึกษาต่อ ปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
ปริญญาตรี/ต่ำกว่า ปริญญาโท ปรญิญาเอก 

1.  นางสาวยุวดี  แดนขนาน ป.ตรี.บัญชี    จนท.ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2.  นางสาวนรีกานต์  ยอดรัก ปวส.การบัญช ี    จนท.ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

3.  นางสาวสุวนันท์  พิมพ์ดี ป.ตรี.บัญชี    จนท.ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
4.  นางจิราลักษณ์  สัตนาโค  ป.ตรี.การบัญชี    จนท.ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
5.  นางสาวพัชลิดา  รักพุทธะ  ปวส.การบัญช ี   ป.ตรี จนท.ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

6.  นางจิราวรรณ  พันธ์สำโรง  ปวส.การบัญช ี    จนท.ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

7.  นางสาวณัฐวภิา จันติบุตร  ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    จนท.ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
8.  นางสาวสิริมน  นามมณี  บธ.บ.การบัญช ี    จนท. ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

9.  นางสาววรารัตน์  วงค์อณุ  ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    จนท.ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
10.  นางสาวศศิธร นาเมืองรักษ์  บธ.บ.การจัดการทั่วไป    จนท.ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

11.  นางสาวอริศรา  เชื้อลิ้นฟ้า  ปวส.การบัญช ี    จนท.ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
12.  นางสาวชนดิา หาระสุข  ป. ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    จนท.ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
13.  นางวิลาวรรณ  นาคเอก  ป.ตรี บัญชีบัญฑิต    จนท.ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

14.  นางสาวพิยะดา  วินธิมา  ป.ตรี บัญชีบัญฑิต    จนท.ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
15.  นางสาวกมลวรรณ  แน่นอุดร ป.ตรี ศษ.บ. (ธุรกิจและ

คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
   จนท.ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

16.  นางสาวรัตนากร  อนันทะวัน  ป.ตรี เทคโนโลยีการศึกษา    จนท.ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
17.  นางกรวรรณ  ติละบาล  ป.ตรี. บริหารธุรกิจบัณฑิต    จนท.ฝ่ายวิชาการ 

18.  นางสาวจตุพร  หันจรัส  ปวส. การบัญช ี    จนท.ฝ่ายวิชาการ 
19.  นางสาวอารีย์   กรุณา  ป.ตรีการบัญชี    จนท.ฝ่ายวิชาการ 
20.  นายธนธัส  บุญแสง  ปวส. การบัญช ี    จนท.ฝ่ายวิชาการ 
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รายชื่อลูกจ้างชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
ประจำปีงบประมาณ  2565 

ลำดับท่ี ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา   

กำลังศึกษาต่อ ปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
ปริญญาตรี/ต่ำกว่า ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1.  นางสาววีนัส     ถินประสาท ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    จนท.ฝ่ายวิชาการ 
2.  นางลัยพร    ศรีสภุา ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    จนท.ฝ่ายวิชาการ 

3.  นางสาวปรวันต์  บัวตูม ป.ตรี การจักการ    จนท.ฝ่ายวิชาการ 
4.  นายทศพร  ศรีคำภา ป.ตรี วทบ.    จนท.ฝ่ายวิชาการ 
5.  นางสาวดรุณี  เพ็ชรเกิด  ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    จนท.ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 

6.  นางสาวกลมเกลียว  สุขมล  ป.ตรี การบัญชี    จนท.ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 
7.  นางเพชรดา  วินทะไชย  วท.บ.อิเล็กทรอนิกส์   ป.วิชาชีพครู จนท.ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 

8.  นางสาวอารีรัตน์  ผดุงเวียง  ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารสากล 

   จนท. ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 

9.  นายสหรัฐ  ด่านธิติ  ป.ตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต      จนท. ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 

10.  นางสาวนภัสสร  สาระเสริฐ  ป.ตรี การจัดการ    จนท. ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 
11.  นายอนุชิต  คนองมาก  ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม    จนท. ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 
12.  นางสาวกิตติยาภรณ์  ประดับสิน  ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    จนท.ฝ่ายแผนงานฯ 

13.  นางสาวละออง  บริบูรณ์  ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    จนท.ฝ่ายแผนงานฯ 
14.  นายธานินท์  อาระหัง  ทลบ.วิทยาศาสตร์คอมฯ    จนท.ฝ่ายแผนงานฯ 
15.  นางสาวนิติลักษณ์ แก้วสำโรง ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    จนท.ฝ่ายแผนงานฯ 

16.  นางสาวทัศน์วรรณ ผลินยศ  ปวส.การตลาด    จนท.ฝ่ายแผนงานฯ 
17.  นางสาวลำดวน  แสงกุล  ป.ตรี บัญชี    จนท.ฝ่ายแผนงานฯ 

18.  นางหนูจันทร์ มงคลแก่นทราย ปวส.การตลาด    แม่บ้าน 
19.  นางสาวยุพาพร  สุ่มมาตย ์  ป.6    แม่บ้าน 
20.  นางนงนุช ยอดทองดี  ม.3    แม่บ้าน 

21.  นางสาวสมดี  แก้วมหาวงษ์  ป.6    แม่บ้าน 
22.  นางอรอมล  ชำนาญวงศ์  ป.6    แม่บ้าน 
23.  นายวิชัยรัตน์ ไกยบุตร  ม.6    คนงาน 

24.  นายหนูไกร โคตยันต์  ป.6    คนงาน 
25.  นายณัฐพล โพธิชัย  ปวช.ช่างยนต์    คนงาน 
26.  นายสวัสด์ิ  นิติคุณ  ป.6    คนงาน 

27.  นายสมัย เย็นเกษม  ม.6    คนงาน 
28.  นายอำนาจ ลำพองชาติ  ค.บ. เกษตรกรรม    คนงาน 
29.  นายพรเทวัญ  ลำเภา  ป.6    คนงาน 

30.  นายสมร  เย็นเกษม  ม.6    คนงาน 
31.  นายบุญจันทร์     ยอดทองดี  ป.6    พนักงานขับรถยนต์ 

32.  นายจักรกฤษณ์  แสงสำโรง  ป.6    ยามรักษาการณ์ 

33.  นายเพชรไพลิน  นมยศ  ป.6    ยามรักษาการณ์ 

34.  นายจุลพงษ์  ลำพองชาติ  ป.6    ยามรักษาการณ์ 
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คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายอาคม  จันทร์นาม 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด                               
 
 
 
 
 
 
 
                
 

                 นายบรรจง  จำพร                                                นายบัญชา  หวานใจ 
     รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                                รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  

                                 
                                                                                  
     
 
 
 
 
 
            นายประสิทธิ์  พ้องเสียง                                     นายชกรณ์เกียรติ  สิทธิจันทร์ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ              รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
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