ข้อมูลบุคลากร
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
อัตรากาลัง ปี 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
ผู้ให้ข้อมูล นางสาววรารัตน์ แก้วบุญเรือง

อัตรากาลังของ วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง มีบุคลากรทั้งสิ้น
ก. ข้าราชการ

15

1 ผู้บริหาร
2 ข้าราชการครู
3 ข้าราชการพลเรือน
ข. ลูกจ้างประจา
1 ทาหน้าที่สอน
2 ทั่วไป/สนับสนุน
ค. พนักงานราชการ
1 ทาหน้าที่สอน
2 ทั่วไป/สนับสนุน
ง. ลูกจ้างชั่วคราว
1 ทาหน้าที่สอน
2 ทั่วไป/สนับสนุน

5
10
-

6
-

คน
คน
คน
คน
คน
6
คน
คน

21
26

47
คน
คน

-

68

คน

คน

คน

คน

คน

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ

-

คน

ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการ

-

คน

ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง
1 ข้าราชการ
2 ลูกจ้างประจา

-

คน
คน

คน

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จาแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา
เอก

โท ตรี ปวส ปวช./ ต่ากว่า
ม.6
ม.6

ปฏิบัติหน้าที่

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

6.3.1. ข้าราชการ รวม 10 คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)
1.

นายอภิชาติ กุลธานี

/

ผู้อานวยการ

2.

นายสุรชัย แก้วประดับ

/

รองผู้อานวยการ

3.

ว่าที่พันตรี.ดร.สมพงษ์ บุญญา

4.

นายอานุภาพ วาสะสิริ

/

รองผู้อานวยการ

5.

นายศิริ สมใจเจริญ

/

รองผู้อานวยการ

6.

นายทนง ทองมาก

/

7.

นายไชย์ปัญญา ทองอินทร์

/

ช่างกลโรงงาน หน.อาคารและสถานที่

8.

นายชนม์ธวัช ภู่ระย้า

/

ช่างกลโรงงาน หน.แนะแนวอาชีพฯ

9.

นางสุพรรษา ธรรมโย

/

อังกฤษ

หน.ทะเบียน/บุคลากร

10. นางศลิษา หนูเสมียน

/

เทคโนโลยีฯ

หน.การเงิน

/

รองผู้อานวยการ

ช่างไฟฟ้า

หน.วัดผลและประเมินผล

11. นางสุริษา เกษรสิริ

/

คณิตศาสตร์

หน.หลักสูตร

12. นางสาวสิเรียม พวงกัน

/

อังกฤษ

หน.พัสดุ

13. นายชวินทร์ พลหาญ

/

เทคโนโลยีฯ

หน.ศูนย์ข้อมูล

14. นายสมาน คูณสวัสดิ์

/

ช่างยนต์

หน.แผนกช่างยนต์

15. นางสาวมานิดา หยาดทอง

/

อาหารฯ

หน.ส่งเสริมผลิตผลฯ

การจัดการ

หน.โครงการพิเศษ

การจัดการ

หน.ประกัน

6.3.2. พนักงานราชการ รวม 6 คน (ทาหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
1.

นางอุไรศรี สุขลาภ

2.

นางสาวศุภพิชญ์ พืชพันธุ์

/
/

3.

นายคีรี สามารถ

/

อิเล็กทรอนิกส์ หน.แผนกอิเล็กฯ

4.

นายสารวย วงษ์รักษา

/

ช่างยนต์

หน.กิจกรรม

5.

นายบัญชา เกศศรี

/

ช่างไฟฟ้า

หน.ความร่วมมือ

6.

นายขวัญชัย เพราะสาเนียง

/

ช่างยนต์

หนง.ทวิภาคี

6.3.3. ลูกจ้างชั่วคราว รวม 47 คน (หน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
1.

นายหิรัญ อดิศักดิ์เดชา

/

ช่างยนต์

2.

นายประชา บุญมาก

/

ช่างกลโรงงาน หนง.ปกครอง

3.

นายพิทักษ์พงศ์ กุลภักดี

/

ช่างกลโรงงาน ผชง.วัดผลและประเมินผล

4.

นายศรศัลย์ ใจผ่อง

/

อิเล็กทรอนิกส์

5.

น.ส. วรารัตน์ แก้วบุญเรือง

/

การบัญชี

หน.วางแผนและงบฯ

6.

นายธนากร วิจิตรนนท์

/

พละศึกษา

หน.ห้องสมุด

7.

น.ส.กนกวรรณ เฉยสอน

/

การโรงแรม

หน.แผนกการโรงแรม

8.

น.ส.ทัศน์มน หงษ์ยน

/

ภาษาไทย

9.

นายพิเชษฐ์ หวังสุดดี

/

ช่างเชื่อม

หน.แผนกช่างเชื่อม

10. น.ส.วิลาวัลย์ สิทธิบูรณ์

/

วิทยาศาสตร์

หน.วิจัย

11. น.ส.ชัชฎาภรณ์ หงษ์กลาย

/

ภาษาไทย

12. นายชัยวัฒน์ ภิรมย์กล่า

/

ช่างเชื่อม

13. นายเกียรติศักดิ์ ร่วมยอด

/

ช่างไฟฟ้า

หน.ประชาสัมพันธ์

14. น.ส.โสพิศ ไทรงาม

/

การโรงแรม

ผช.หลักสูตร

15. น.ส.สุรัชดา ลาภถาวร

/

ช่างกลโรงงาน หน.ครูที่ปรึกษา

16. น.ส.สุดา รานอก

/

เทคโนโลยีฯ

หน.สวัสดิการ

เสริมสวย

หน.แผนกเสริมสวย

17. น.ส.ทัศนีย์ ธีรุบุญ
18. น.ส.โชติกา สุพรรณดร

/
/

ตัดเย็บเสื้อผ้า หน.ตัดเสื้อผ้า

19. นายชุมพล แก้วมรกต

/

ตัดผมชาย

20. นางสมประสงค์ ละออเอี่ยม

/

อาหาร
การบัญชี

หน.แผนกตัดผมชาย

21. น.ส.ธาราวรรณ เที่ยงดี

/

ผช.งานบัญชี

22. น.ส.กัญญาภัทร รัตนพันธ์

/

จนท.งานวิจัย

23. นางวิภารัตน์ ธานีรัตน์

/

จนท.งานวางแผนฯ

24. นางศิริวรรณ แสนกันดี

/

จนท.งานห้องสมุด

25. น.ส.อัญชลี ฉวีรักษ์

/

จนท.งานสื่อการเรียนฯ

26. น.ส.ภาวินี บานเย็น

/

จนท.งานวัดผลฯ

27. น.ส.สุชาดา บุญคา

/

จนท.งานวัดผลฯ

28. นางรัชดาวรรณ เกิดกุรัง

/

จนท.งานหลักสูตรฯ

29. น.ส.สุนิตา พูลสุขเสริม

/

จนท.บรรณารักษ์

30. น.ส.ผกามาศ นอมี

/

จนท.ทะเบียน

31. น.ส.เพลินจิตร ดวงจินดา

/

จนท.งานหลักสูตรฯ

32. น.ส.ดารัตน์ นุชทรัพย์

/

จนท.พัสดุ

33. น.ส.จิราวรรณ ยาขันทิพย์

/

จนท.แนะแนวฯ

34. น.ส.จุฑามาศ นาคสุวรรณ์

/

จนท.งานวางแผนฯ

35. น.ส.กมลนัทธ์ ติดยงค์

/

จนท.งานกิจกรรม

36. น.ส.วิจิตรภาวัล แซ่ลิ้ม

/

จนท.ประชาสัมพันธ์

37. น.ส.แพรวไพลิน ปรีเถื่อน

/

จนท.งานการเงิน

38. น.ส.ทัศนีย์ โชติภักดี

/

จนท.งานประกันฯ

39. น.ส.อัษฎา สุกใส

/

จนท.พัสดุ

40. นายเวียน เฉยสอน

/

พนักงานขับรถ

41. นายสมัด บุญชู

/

พนักงานขับรถ

42. นางบุญเทียม นอมี

/

แม่บ้าน

43. น.ส.วันเพ็ญ ศรีวรขันธ์

/

แม่บ้าน

44. นางสร้อย นิลกรรณ์

/

แม่บ้าน

45. นายฤทธี ชื่นชุ่มกลาง

/

นักการภารโรง

46. นายสุวรรณ์ วารีจันทร์

/

นักการภารโรง

47. นายณรงค์ รุ่งเรือง

/

นักการภารโรง

