ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
ปีการศึกษา 2559
สถานภาพ

จานวน (คน)

ผู้บริหาร

5

ข้าราชการครู

10

ลูกจ้างประจา

1

พนักงานราชการ

12

ครูอัตราจ้าง

14

ลูกจ้างชั่วคราว

26

รวมทั้งหมด
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ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
ปีการศึกษา 2559

7%
ผู้บริ หาร
ข้ าราชการครู

15%
38%

ลูกจ้ างประจา
1%

พนักงานราชการ

ครูอตั ราจ้ าง
18%

21%

ลูกจ้ างชัว่ คราว

ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
ที่
1 นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการ

วุฒิการศึกษา
กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา

2

นายสุรีย์ ศรีชะตา

รองผู้อานวยการ

3

นายสวาท มาปัสสา

รองผู้อานวยการ

ค.อ.ม.บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
ปริญญาโท บริหารการศึกษา

4

นายพีระพงค์ อนาวงศ์

รองผู้อานวยการ

คอม. ไฟฟ้า

5

นายวิเศษ นาเรือง

ทาหน้าที่ รองผู้อานวยการ

6

นายเดชา กาญวงษา

ครู

ปริญญาโท

7

นายอาพล ภูผาผัน

ครู

ปริญญาตรี

8

นางสาวสุปราณี เทศนาเรียง

ครู

กศ.ม.

9

นายสุรชัย นันจินดา

ครู

คอม. วิศวกรรมเครื่องกล

10

นายอิทธิรัชต์ เบ้าทอง

ครู

ปริญญาโท

11

นายไมตรี ภูหัดการ

ครู

ปริญญาตรี คบ. ฟิสิกส์

12

นายวุฒิไกร โฮชิน

ครู

13

นางภัททิรา สงพัฒน์

ครูผู้ช่วย

ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ปริญญาตรี

14

นายสมิง อบมา

ครูผู้ช่วย

อส.บ. เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ

15

นายศราวุฒิ เศรษฐสิงห์

16

นายสุรพงษ์ แก้วแสนเมือง

ลูกจ้างประจา

17

นางสาวสิริณา จาเริญบุญ

พนักงานราชการ

ปริญญาตรี

18

นางกรนันท์ สุโพธิ

พนักงานราชการ

19

นางละอองดาว ภูกิ่งหิน

พนักงานราชการ

บธ.บ. การบัญชี
ปริญญาโท

20

นางสาวจารุณีปักสังขาเน

พนักงานราชการ

บธ.บ. การตลาด

21

นางสุภาพร คุนุ

พนักงานราชการ

22

นายวิศิษฐ อ่อนประสงค์

พนักงานราชการ

ปริญญาตรี
วศ.ม. วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต

23

นางสาวณัฎฐิมาไชยโสดา

พนักงานราชการ

ปริญญาตรี

24

นายวิทยาแสงยศ

พนักงานราชการ

วท.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

25

นางรพีพร โฮชิน

พนักงานราชการ

บธ.บ. การบริหารทั่วไป

26

นายพีระพงษ์ มาตรา

พนักงานราชการ

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

27

นางสาวรัชดาภรณ์ นวลแย้ม

พนักงานราชการ

ปริญญาตรี คบ. ฟิสิกส์

ครู

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

ปทส. เทคนิคยานยนต์
ป.6

28

นายไพทูล ศิลาพัฒน์

พนักงานราชการ

ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

29

นายสารวย

โพธิสาย

ครูพิเศษสอน

ศ.น.บ. วิธีการสอนภาษาอังกฤษ

30

นายธีรศักดิ์ วงศ์น้าคา

ครูพิเศษสอน

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

31

นายวันชัย นาบารุง

ครูพิเศษสอน

ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

32

นายปวีณ์กร รุ่งนามา

ครูพิเศษสอน

วท.บ.ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

33

นางสาวดรุณี พละสุข

ครูพิเศษสอน

ศศ.บ. ภาษาไทย

34

นางสาวหนึ่งฤทัย พรมุลา

ครูพิเศษสอน

ปริญญาตรี

35

นายเสกสรรค์ ขจรกิตติฤทธิ์

ครูพิเศษสอน

บริหารธุรกิจ (การตลาด)

36

นายวราวุฒ ศรีวิพัฒน์

ครูพิเศษสอน

ปริญญาตรี

37

นายวินัย จันทริมา

ครูพิเศษสอน

คอบ. วิศวกรรมอุตสาหการเชื่อมประกอบ

38

นายสินธุชา จันทร์เสน

ครูพิเศษสอน

ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

39

นางสาวณัฐชา มาปัสสา

ครูพิเศษสอน

40

นายศักดิ์ดา ยินดีเทศ

ครูพิเศษสอน

บธ.บ. การบัญชี
ปทส. เครื่องกล

41

นายนิติพงษ์ นิจจะพจน์

ครูพิเศษสอน

ปทส.

42

นายอดิพงษ์ พิชัยช่วง

ครูพิเศษสอน

ปริญญาตรี

43

นายอรุณ วังพิมูล

เจ้าหน้าที่

ปวส.

44

นางดวงใจ วังพิมูล

เจ้าหน้าที่

ปวส.

45

นางสาววัชราภรณ์ ปุณะตุง

เจ้าหน้าที่

ปริญญาตรี

46

นางอมรรัตน์ ตรีรัตนเศวต

เจ้าหน้าที่

ปวส.

47

นายศุภชัย วัฒโน

เจ้าหน้าที่

ปริญญาตรี

48

นางสาวสุภารัตน์ ทับศรีแก้ว

เจ้าหน้าที่

ปริญญาตรี

49

นางสาวอ้อยใจ ภูผาผุด

เจ้าหน้าที่

ปวส.

50

นางสาวปริศนา จุระยา

เจ้าหน้าที่

ปวส.

51

นางวารุณี กัลยาวงศ์

เจ้าหน้าที่

ปริญญาตรี

52

นางสาวชลิตา ภูขะมา

เจ้าหน้าที่

ปวส.

53

สอ.หญิงนงนุช เศรษฐสิงห์

เจ้าหน้าที่

ปริญญาตรี

54

นายวาริน ภูแสงศรี

เจ้าหน้าที่

ปวส.

55

นางสาวปรียานุชกุดแถลง

เจ้าหน้าที่

ปริญญาตรี

56

นางสาวอมรรัตน์ชิณวัน

เจ้าหน้าที่

ปวส.

57

นายเสมียน นาแถมทอง

นักการภารโรง

ปวส.

58

นายบุญเพ็ง วังพิมูล

นักการภารโรง

ม.6

59

นายทวีหงษ์สาหัส

นักการภารโรง

ม.6

60

นายวรวุฒิ ทับศรีแก้ว

นักการภารโรง

ปวส.

61

นายปัญญา มาตรวังแสง

นักการภารโรง

ปวส.

62

นายไวพจน์ เดชะคาภู

นักการภารโรง

ปวส

63

นายสักศรี ลาบุตร

พนักงานขับรถ

ม.6

64

นางจูมดีลาบุตร

แม่บ้าน

ม.6

65

นางเพชรสมัย วังพิมูล

แม่บ้าน

ม.6

66

นายบุญเครื่อง ละอองคา

ยามรักษาการณ์

ม.6

67

นายไพบูลย์ พรรณขาม

ยามรักษาการณ์

ม.6

68

นายทองจันทร์ มาสาเม

ยามรักษาการณ์

ป.6

