
ประเภท ต ำแหน่ง จ ำนวน (คน)
ข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา 5

ข้าราชการครู 14
ข้าราชการพลเรือน -

พนักงานราชการ ท าหน้าท่ีสอน 36
ท่ัวไป/สนับสนุน -

ลูกจ้างช่ัวคราว ครูพิเศษสอน 42
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 29
นักการภารโรง 8
ยามรักษาการณ์ 3

137
แหล่งข้อมูล : งำนบุคลำกร ส ำรวจข้อมูล ณ ธันวำคม 2559

ข้อมูลบุคลำกร วิทยำลัยเทคนิคสระแก้ว
สรุปอัตรำก ำลังคน ปี 2559

อัตรำก ำลังคนของวิทยำลัยเทคนิคสระแก้วมีจ ำนวนท้ังส้ิน  137  คน ประกอบด้วย

รวมท้ังส้ิน



ล ำดับ อันดับ
ท่ี คศ.

1 นายจรัส  เล่ห์สิงห์ ผู้อ านวยการ ช านาญการพิเศษ กศ.ม. บริหารการศึกษา

2 นายสุวิทย์  ทวีทรัพย์ รองผู้อ านวยการ ช านาญการพิเศษ ศษ.ม บริหารการศึกษา

3 นายสมศักด์ิ   ค าสนิท รองผู้อ านวยการ ช านาญการพิเศษ ศษ.ม บริหารการศึกษา

4 นายธีระพงษ์  วงศ์ประเสริฐ รองผู้อ านวยการ ช านาญการ ปร.ด เทคโนโลยีการศึกษา

5 นางสาวศรีสุดา  ป่ินกุล รองผู้อ านวยการ ช านาญการ บธ.ม. การบัญชี

ล ำดับ ต ำแหน่ง อันดับ
ท่ี คศ.
1 นายพิเชษฐ  อินทร์ค า ครู คศ.2 ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
2 นายขจรเกียรติ  รักษา ครู คศ.2 ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา
3 นางหทัยภัทร  อินทร์ค า ครู คศ.2 บธ.ม. การตลาด
4 นายธีระยุทธ  มอญขาม ครู คศ.2 ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
5 นางสาวกนกพร  หมอกขุนทด ครู คศ.1 บธ.ม. บัญชี
6 นายสมหมาย  ศรีสุทธ์ิ ครู คศ.1 ปทส. เช่ือมประสาน/ค.อ.ม. เคร่ืองกล
7 นายธงชัย  การบรรจง ครู คศ.1 บธ.ม. การบัญชี
8 นายธรรมนูญ  แก้วเสถียร ครู คศ.1 ค.อ.บ วิศวกรรมไฟฟ้า
9 นายประกิต  บับพาน ครู คศ.1 อส.บ วิศวกรรมเคร่ืองกล
10 นางนวลน้อง ชูจันทร์ ครู คศ.1 กศ.ม การบริหารการศึกษา
11 นายด ารงณ์  เช้ือจิตร ครู คศ.1 บธ.ม. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12 นางสาวลัดดาวัลย์  อาระสา ครู ครูผู้ช่วย กศ.ม  บริหารการศึกษา
13 นายอาทิตย์  บุตรสุด ครู ครูผู้ช่วย คอ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล
14 นางณัฐธิชา  โสภา ครู คศ.1 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

รวมจ ำนวน 14  คน

สรุปข้อมูลบุคลำกรวิทยำลัยเทคนิคสระแก้ว

ประเภท  ผู้บริหำร

ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ วิชำเอก

รวมจ ำนวน

ช่ือ - สกุล

5  คน

ปีกำรศึกษำ 2559

ประเภท  ข้ำรำชกำรครู

วุฒิกำรศึกษำ วิชำเอก



ล ำดับ อันดับ
ท่ี คศ.

1 นายกิติกร  วนิชชากร ครู ปทส. เทคนิคไฟฟ้าส่ือสาร

2 นางสาวจินตนา  หนูบุญรักษ์ ครู คบ. ศิลปศึกษา

3 นางสาวจิระประภา  เบ็ญจมาตร ครู บธ.บ. การจัดการท่ัวไป

4 นางนริศรา  ค าสนิท ครู บธ.บ. การธนาคาร

5 นางปริศนา  ค ามาลา ครู กศ.บ. คหกรรม

6 นายวิรัตน์  หันทยุง ครู ศศ.บ. สังคมศึกษา

7 นางเพ็ญศรี  รินทะรักษ์ คบ. สังคมศึกษา

8 นางอุบลรัตน์ พาภักดี ครู ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน

9 ว่าท่ีร้อยตรีโอเต้ิน  หวยครบุรี ครู ปทส. เทคนิคไฟฟ้าส่ือสาร

10 นายนกุล  ตันไพบูลย์ ครู ศศ.บ. ศิลปกรรม

11 นางสาวผกาแก้ว  สวัสดี ครู ศศ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์

12 นางสาวจริยาพร  ยาหอม ครู บธ.บ. การจัดการท่ัวไป

13 นายสุริยา  พิมพ์ทอง ครู วท.บ. เทคโนโลยีเคร่ืองกล

14 นายสุพัฒ  ลีอุดม ครู บธ.บ. การจัดการท่ัวไป

15 นายอมรเทพ  เกษตรบดี ครู คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

16 นายพงศกร  พันธนิติ ครู วศ.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

17 นางล าพึงศ์  วอทอง ครู บธ.บ. บัญชี

18 นางศศิภา  จันทมิฬ ครู วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง

19 นายสันติ  ก าลังดี ครู คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

20 นายอนุพงษ์  โพธ์ิแก้ว ครู วท.บ. วิทยาศาสตร์

21 นางสาวเบญญาภา  รักษาทรัพย์ ครู วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง

22 นางสาวจุฬาลักษณ์ เย็นวัฒนา คบ. คณิตศาสตร์

23 นายเริงชัย  บุญสรรค์ ครู คอ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล

24 นายสรพงษ์  พาภักดี ครู วท.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า

25 นายจรัญ  อินเกิด ครู วท.บ. เทคโนโลยีเคร่ืองกล

26 นายไมตรี  แสนวันนา ครู คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

27 นายศุภเขตต์  ศูนย์โศรก ครู วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

28 นายอภิรักษ์  แสงสว่าง ครู วท.บ. เทคโนโลยีเคร่ืองกล

29 นางวัลยา  จันทร์จ าเริญ ครู คบ. อังกฤษ

30 นางสาวดวงกมลรัตน์  พุ่มลา ครู วศ.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

ประเภท  พนักงำนรำชกำร(ครู)

ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ วิชำเอก



ล ำดับ อันดับ

ท่ี คศ.

31 นายณรงค์ศักด์ิ  ศรีตาล ครู คบ. อุตสาหกรรมศิลป์

32 นายวิชัย  แย้มชม ครู วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

33 นางสาวสุวธิดา ถาวรย่ิง ครู คบ. ภาษาอังกฤษ

34 นางสาวปณิฏฐา  ค าน้อย ครู บธ.บ. การจัดการท่ัวไป

35 นายสุธี  นิราช ครู วท.บ. เทคโนโลยีเคร่ืองกล

36 นายปรเมศวร์ กาวี ครู ศศ.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ วิชำเอก

รวมจ ำนวน 36  คน

ช่ือ - สกุล



ล ำดับ
ท่ี
1 นายศรัณพงศ์  ค าวัฒน์ ครู วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
2 นายศักด์ิชัย กล้าหาญ ครู วท.บ เทคโนโลยีเคร่ืองกล
3 นายดนุพล  วิชัยกุล ครู คบ. พละศึกษา
4 นางสาวน  าฝน  เพียซุย ครู บธ.บ. การจัดการท่ัวไป
5 นางสาวจันทนา  พงษ์อิศรานุพร ครู บธ.บ. การตลาด
6 นายวิสันต์  อาจวิชัย ครู คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ - เช่ือมประกอบ
7 นายนิพัทธ์  สองสี ครู วศ.บ คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
8 นายยุตจพงษ์  โกศลจิตร ครู วศ.บ วิศวกรรมไฟฟ้า
9 นางสาวเกษร  กองยอด ครู วศ.บ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
10 นายรัตพงษ์  จรัสพันธ์ ครู คบ. คณิตศาสตร์
11 นายอาทิตย์  ค ากลอนลือชา ครู วศ.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
12 นางสาวอุรารัตน์ รัตนวงศ์ ครู คบ. ภาษาไทย
13 นายเจษฎา  นารถสิทธ์ิ ครู ปทส. ไฟฟ้าก าลัง
14 นางสาวกัญญารัตน์  เอมโอด ครู วท.บ วิทยาการคอมพิวเตอร์
15 นางสาวเสาวลักษณ์  แถวนาชุม ครู คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
16 นายภาคภูมิ  บัวบาน ครู คอ.บ.  วิศวกรรมไฟฟ้า
17 นายนรนาถ  ศรีคุณลา ครู วศ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ
18 นางสาวอุไรวรรณ  น้อยกา ครู คบ. อังกฤษ
19 นางสาวชฎาทิพย์  เกษรราช ครู ศศ.บ. ภาษาไทย
20 นายวิชญ์วริน เนตรรักษ์ ครู วศ.บ วิศวกรรมไฟฟ้า
21 ว่าท่ีร้อยตรีสิทธา  จันทร์ศิริ ครู คอ.บ.  วิศวกรรมไฟฟ้า
22 นางสาวนพเกล้า  ถาวรสารี ครู บช.บ การบัญชี
23 นายสุเมธ  หาทรัพย์ ครู คอ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล
24 นายค าพงษ์ สุขดี ครู คอ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ-เช่ือมประสาน
25 นายวสันต์  เพร็ชจิตติพงษ์ ครู วศ.บ.  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
26 นายทวีพงษ์  เกณฑ์การ ครู กศ.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการศึกษา
27 นางสาวสุภาวดี  กุลชา ครู วศ.บ.  วิศวกรรมเกษตร
28 นายเสมียน  อานไธสง ครู วศ.บ.  วิศวกรรมเคร่ืองกล
29 นางสาวเกศินี  เล่ือนสูงเนิน ครู คบ. อังกฤษ
30 นางสาวนภาวรรณ เถลิงรัมย์ ครู คบ. อังกฤษ
31 นายบัญญัติ  บุตรสอน ครู วศ.บ. การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(การจัดการคุณภาพ)

32 นายวายุ หันสมร ครู คอ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล
33 นางสาวจันกานต์  แก้วอนันต์ ครู คอ.บ.  วิศวกรรมไฟฟ้า

ประเภท  ลูกจ้ำงช่ัวครำว   ต ำแหน่ง  ครูพิเศษสอน

ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ วิชำเอก



ล ำดับ
ท่ี
34 นายปฐมพงค์  ปักการะนัง ครู วศ.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเคร่ืองกล)
35 นางสาวพัชรีญา  ก้องสูงเนิน ครู อศ.บ. การจัดการอุตสาหกรรม
36 นางเพ็ญศรี  รินทะรักษ์ ครู ศศบ. สังคมศึกษา
37 นางสาวศศิธร  อรัญ ครู คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
38 นายเสกสรร  เกตุสุข ครู อศ.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ
39 นางสาวธิดารัตน์  สระเพ็ชร คอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
40 นางสาวกาญจนา เมธิโยธิน ครู ทล.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
41 นายธวัชชัย  ปัญญาดี ครู คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
42 นายณมนชิต  มะโนบาล ครู วท.บ. วิทยาศาสตร์(เคมี)
43 นายปฏิวัติ  หินกอง ครู วท.บ.  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

43 คนรวมจ ำนวน

ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ วิชำเอก



ล ำดับ
ท่ี
1 นางสาวคณิฏฐา  ล้อมวงษ์ งานบริหารงานท่ัวไป 13 มิ.ย. 59 ปวส. บัญชี
2 นายจักรพันธ์ ศรีสมบัติ งานเอกสารการพิมพ์ 2 ต.ค. 55 ม.6 -
3 นางสาวสุตราภัทร ประยงค์ข า งานบุคลากร 11 ก.ค. 54 บธ.บ. การจัดการท่ัวไป
4 นางไพรรินทร์  แก้วเสถียร งานการเงิน 26 พ.ค. 58 บธ.บ. การตลาด
5 นางสาวญาณณิษา  มะลิเกตุ งานการเงิน 15 พ.ค. 53 ปวส. คอมพิวเตอร์
6 นางสาวอภัสรา  นิลพรมมา งานบัญชี 24 ส.ค. 58 ปวส. บัญชี
7 นางวิชาดา  เจริญชนม์ งานทะเบียน 22 ส.ค. 59 ปวส. คอมพิวเตอร์
8 นางสาวจีระพร  พลแก้ว งานทะเบียน 15 พ.ค. 57 ปวส. คอมพิวเตอร์
9 นางสาววิภา สิงหสวัสด์ิ งานประชาสัมพันธ์ 21 ต.ค. 56 ปวส. คอมพิวเตอร์
10 นางสาวว่านฤดี  พรมประเสริฐ งานพัสดุ 3 มิ.ย. 58 ปวส. การตลาด
11 นางสาวพัชรินทร์  แก้วด า งานพัสดุ 1 ต.ค. 57 บธ.บ. การตลาด
12 นายสุรพล  เจริญนิช งานอาคารสถานท่ี 26 พ.ย. 57 อนุปริญญา การปกครอง
13 นายสมศักด์ิ  สุคะโต ยานพาหนะ 3 มี.ค. 43 ปวส. ไฟฟ้า
14 นายไพรัช  สุวรรณัง ยานพาหนะ 1 ธ.ค. 39 ม.3 -
15 นายสัญญาลักษณ์  อ่ิมสมัย ยานพาหนะ 22 ต.ค. 57 ปวส. ก่อสร้าง
16 นางสาวอุนิสา  ปานสิงห์ งานวางแผนและงบประมาณ 1 ต.ค. 47 บธ.บ. คอมพิวเตอร์
17 นางสาวเจษสุดา  ผาแก้ว งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 13 ก.ค. 59 บธ.บ. คอมพิวเตอร์
18 นางสาวกัลยา  ผ่ึงผาย งานวิจัยพัฒนาวัฒกรรมและสิงประดิษฐ์ 6 พ.ย. 48 บธ.บ. การตลาด
19 นางสาวธัญกมล  สาต้นวงษ์ งานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา 10 ก.พ. 57 ศศ.บ สารสนเทศศาสตร์
20 นายภานุวัฒน์  พูลบุตร งานปกครอง 17 พ.ค. 59 คบ. พละศึกษา
21 นางชฎาภรณ์ บุญจันทร์กุล งานแนะแนว 1 ธ.ค. 58 ปวส. คหกรรม
22 นางสาวชฎาพร  นกเขาเทศ งานครูท่ีปรึกษา 10 พ.ค. 56 ปวส. สัตวศาสตร์
23 นางสาวพัชรา  ล้อมเวช งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 2 พ.ย. 59 ปวส. คอมพิวเตอร์
24 นางสาวสุกานดา  จิตรักสินธ์ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 20 ต.ค. 57 บธ.บ. การตลาด
25 นางสาวตุลยดา  เงินหล่อ งานวัดผลและประเมินผล 28 ม.ค. 58 ปวส. คหกรรม
26 นางสาวรตา  กล าเงิน งานวิทยบริการและห้องสมุด 15 พ.ย. 53 บศ.บ บรรณารักษ์
27 นายคมสัน   ศิลาผ่อง งานวิทยบริการและห้องสมุด 1 ต.ค. 47 อวท. คอมพิวเตอร์
28 นางสุพรรณา  สุขส าราญ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1 ต.ค. 47 ปวส. คหกรรม
29 นายวุฒิพงศ์ ขันทะสงค์ งานส่ือการเรียนการสอน 15 พ.ค. 49 ปวส. อิเล็กทรอนิกส์

รวมจ ำนวน  29  คน

ประเภท  ลูกจ้ำงช่ัวครำว   ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร

ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง วันเร่ิมปฏิบัติงำน วุฒิกำรศึกษำ วิชำเอก



ล ำดับ
ท่ี
1 นายจิระเดช  เวชภู นักการภารโรง ป.6 -

นายไกรลาศ  สุขส าราญ ม.6
2 นายด ารงศักด์ิ  เวชภู นักการภารโรง ป.6 -
3 นายเจริญ  ยะถาคาร นักการภารโรง ม.3 -
4 นายศุภสรณ์  ต้นบุญ นักการภารโรง ม.3 -
5 นายชุมพล  บุพลับ นักการภารโรง ป.6 -
6 นางสุนรี  ศรีสมบัติ นักการภารโรง ป.4 -
7 นายอุทัย  เวชการ นักการภารโรง ป.4 -
9 นายศักด์ิดา  ค าบัว ยามรักษาการณ์ ป.4 -
10 นายสมพงษ์  ศรีสมบัติ ยามรักษาการณ์ ป.4 -
11 นายจตุภัทร  ชมภูพ้ืน ยามรักษาการณ์ ม.3 -

ประเภท  ลูกจ้ำงช่ัวครำว   ต ำแหน่ง  นักกำรภำรโรง

11  คนรวมจ ำนวน

ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ วิชำเอก
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