จำนวนบุคลำกรประจำปีกำรศึกษำ 2562
ผู้บริหาร

คนงาน
11%

ข้าราชการครู

ครูผู้ทรงคุณค่าผู้บริหาร
3%
3%

ข้าราชการพลเรือน
พนักงานราชการ(ครู)
พนักงานราชการเจ้าหน้าที่
ข้าราชการครู
36%

เจ้าหน้าที่ธุรการ
23%

ครูต่างชาติ
ลูกจ้างประจา
ครูพิเศษสอน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
คนงาน

ครูผู้ทรงคุณค่า
ครูพิเศษสอน
7%

ข้าราชการพลเรือน
พนักงานราชการ(ครู1%
)
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการเจ้าหน้าที่
ครูต่างชาติ
6%
3%
2%
5%

รายชื่อบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
เซ็นรับทรำบเรื่อง.........................................................................................................................................................................................................................................

ชื่อ - สกุล
รหัส
01 ว่ำที่ร้อยโท บุญชุบ หลั่งทรัพย์
02 นำงสำวยณิลรัศมี ตระกูลพันธนันท์
03 นำงสำวสำยสิริ สำยยศ
04 นำงสำวไพจันทร์ ปำกดีสี
05
แผนกวิชาการบัญชี
01 นำงศิริพร
พงศธรวิวัฒน์
02 นำงสำวอำรีย์
พินิตธรรมนำถ
03 นำงสมฤทัย สันติวรวัฒน์ โรบินสัน
04 นำงรัชนี
อัศวจุฬำมณี
05 นำงสำวขณีดำ
จวงพันธ์
06 นำงสำวนลินี
ดมหอม
07 นำงสุกัญญำ
ธรรมรส
08 นำงสำวกัลยำ
กิ่งแก้ว
09 นำงนภำพร
วงค์นำค
10 นำงเนติมำ
เหลี่ยมดี
11 นำงสำวธนำพร บุญเปล่ง
แผนกวิชาการตลาด
12 นำงศิรำภรณ์
เวียนไธสง
13 ดร.รุ่งทิวำ
สลำกัน
14 นำงขนิษฐำ
นิ่งน้อย
แผนกวิชาการจัดการสานักงาน
15 นำงนิภำวัลย์
ธรรมธรำธำร
16
17 นำงนิทรำ
สร้อยนำก
18
19 นำงสำวพิมพ์มณี ภักดีธำรงเกียรติ์
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
20 นำยวชิระ
ศรสุรินทร์
21 นำงอรุณี
นำคสังข์
22 นำยพรพิทักษ์
ศรีแก้ว
23 นำงสำวภัทรภร ละม้ำยวรรณ
24 นำงลัคนำ
จันทร์ศิริ
25 นำยสัมฤทธิ์
ดอนหมั่น
26 นำงสุรำงคนำ
ถือคุณ
27 นำยนพอนันต์
นรโคตร
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
28 นำงสำวกรกนก แก้วเกิด
29 นำยไพรัตน์
โททอง
แผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม
30 นำงสำวกฤตชมำพร ถึงทะเล

ตำแหน่ง

ผอ.
รองผอ.
รองผอ.
รองผอ.
รองผอ.
คศ.3
คศ.2
คศ.2
คศ.3
คศ.3
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.1
คศ.2
คศ.2
คศ.3
คศ.3
คศ.2
คศ.2
ครูผู้ช่วย
คศ.3
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.1
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.1
ครูผู้ช่วย
คศ.1

ชื่อ - สกุล
ลำยเซ็น รหัส
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
31 นำยธวัชชัย
รัฐสมุทร
32 นำงจวงจันทร์
เลิศอรุณรัตน์
33 นำงปนัดดำ
อินทรศรี
34 นางชินินธร
เกิดสันเทียะ
35 นำงสำวกำญจนภำ มำนิตย์
36 นำงนภำพร
เหล่ำพิชิต
37 นำงบุหงำ
โสวภำค
38 นำงพรจันทร์
เทพรำพึง
39
40
41 นางสาวสุภาพร สอโส
42 นำงสำวธิดำ
พ่อค้ำ
43 นำงสำวกัณจลักษณ์ ธนกุลฉลองศรี
44 นำงสุภำวดี
สิงหลสำย
45 นำงสำววิจิตรำ
โทแก้ว
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
46 นำงมยุรี
ศรีจันทร์เวียง
47 นำงณิชำดำ
จันทร์กลิ่น
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
48 นำงชมนำด
รัฐสมุทร
49 นำงโชติกำ
ดำทอง
50 นำงสำวจุติพร
กลำงกัลยำ
แผนกวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
51 นำงสำวจินตนำ ผำบสิมมำ
52
53 นำงสำวสุวลี
บุญญำมณี
แผนกวิชาการโรงแรมและการบริการ
54 นำยพรพิชิต
โพธิวัฒน์
55 นำงสำวเมธำวี
สำระ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
56 นำงแพรวำ
รัตนะ
ข้าราชการพลเรือน
1 นำงชนม์สิตำ
อุดมวีรพัฒน์
ครูต่างชาติ จานวน 11 คน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ตำแหน่ง

คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.1
คศ.2.
คศ.2
คศ.3
คศ.3
คศ.1
คศ.1
คศ.3
คศ.2
ครูผู้ช่วย
คศ.2
คศ.1

คศ.2
คศ.2
คศ.1

คศ.1
คศ.1
คศ.1
ครูผู้ช่วย
คศ.1

จพง.ธุรกำร

Mr. Takeshi
Masuoka
Miss Marilou Putong Ranay
Miss.Jodessa Mae Salatorio
Mr. Harris Mohamad Noh
Mrs. Josephine Thepsena
Mr. Jo Namsuk
Miss. Starlite Aujero Millones

สอนภำษำญี่ปุ่น
สอนภำษำอังกฤษ
สอนภำษำอังกฤษ
สอนภำษำอังกฤษ
สอนภำษำอังกฤษ
สอนภำษำเกำหลี
สอนภำษำอังกฤษ

Miss. Kong Wei Rui
Miss. Li ke Man
Mr. Masaki Tokuyasu
Mr.Kotaro Masumitsu

สอนภำษำจีน
สอนภำษำจีน
สอนภำษำญี่ปุ่น
สอนภำษำญี่ปุ่น

ลำยเซ็น

รายชื่อบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
เซ็นรับทรำบเรื่อง.........................................................................................................................................................................................................................................

รหัส

ชื่อ - สกุล

พนักงานราชการ
1 นำงรุ่งทิพย์
2 นำงสำวขวัญศมน
3 นำยชวภณ
4 นำยรัตน์ชตะ
5 นำงนิกษ์นิภำ
6 นำงสำวปภำรัช
7 นำงสำวดวงใจ
8 นำยศุภกิจ
9 นำงสำววันเพ็ญ
10 นำงสำวธันยำภรณ์
11 นำงสำวชุลีกร
12 นำงรัตน์ติกำล
13 นำงสำววัลวดี
ลูกจ้างประจา
1 นำยสมพงษ์
2 นำยบุญยงค์
3 นำยวิษณุ
4 นำยโกวิท
ครูพิเศษสอน
1 นำงสำววนิดำ
2 นำงสำวอมรำวดี
3 นำงศรีสุภำ
4 นำงสำวนิตยำ
5 นำงสำวกัญจนพร
6 นำงสำวกันตยำ
7 นำงสำวผดุงรัตน์
8 นำงสำวนันท์นภัส
9 นำงสำวรุ่งนภำ
คนงาน
1 นำยชัยวัฒน์
2 นำยสุรพล
3 นำยประกร
4 นำยสำยรุ้ง
5 นำยบัญชำ
6
7 นำงสำวชนิษฐำ
8 นำยแสงจันทร์
9 นำงฉวีวรรณ
10 นำงสำเรียง
11 นำยกัญญำ
12 นำยประทีป
13 นำยคธำวุฒิ
14 นำยไพทูรย์
15 นำงสำวสุวิมล
16 นำงจันทิมำ
17 นำยธวัช

ตำแหน่ง

ลำยเซ็น รหัส

จีนะกำญจน์
รัฐสมุทร
กนกบุญพิทักษ์
อินทรวิศิษฏ์
นิยมทอง
บุญยืน
นำชัยทอง
ศรีวิชำ
พริ้งเพรำะ
ไชยสอน
เครือเพชร
เข็มทอง
สร้อยสุวรรณ

ครูวิทยำศำสตร์
ครูกำรบัญชี
ครูคอมพิวเตอร์
ครูคหกรรมศำสตร์
ครูคอมฯกรำฟิก
ครูอำหำรฯ
ครูอำหำรฯ
ครูท่องเที่ยว
ครูกำรตลำด
ครูกำรโรงแรม
พนง.กำรเงินและบัญชี
พนง.พัสดุ
พนง.กำรเงินและบัญชี

พอกเพิ่มดี
คงทน
บุบผำเกษร
คลำยทุกข์

ช่ำงไม้ 4

คงชูดี
ขำวงำม
แจ่มใส
สุทธิมูล
คงวัน
เลิศอรุณรัตน์
มีสังเกตุ
รัฐสมุทร
คิดกล้ำ

ครูกำรจัดกำรฯ
ครูกำรจัดกำรฯ
ครูบัญชี
ครูเทคโนโลยีผ้ำฯ
ครูกำรโรงแรม
ครูวิทยำศำสตร์
ครูเทคโนโลยีผ้ำฯ
ครูท่องเที่ยว
ครูกำรจัดกำรฯ

ทองแดง
อยู่ปูน
คลำยทุกข์
ขำวดี
พอกเพิ่มดี

นักกำรภำรโรง
นักกำรภำรโรง
นักกำรภำรโรง
นักกำรภำรโรง
คนงำน
พนง.ขับรถยนต์
แม่บ้ำน
พนง.ขับรถยนต์
คนงำน
คนงำน
คนงำน
คนงำน
พนง.ขับรถยนต์
ยำม
แม่บ้ำน
แม่บ้ำน
ยำม

วันนิยม
กิ่งก้ำนนำค
คลำยทุกข์
คงทน
ตุลำจันทร์
จุฑำจันทร์
ขำวเครือ
จันทร์ภิรมย์
จุฑำจันทร์
พรรณงำม
พูลเสริม

ผู้ดูแลหมวดสถำนที่

ช่ำงไม้ 3
พนง.ขับรถยนต์

ชื่อ - สกุล

เจ้าหน้าที่ธุรการ
1 นำงชนิตำ
แสงประเสริฐ
2 นำงสำวสุวัจณี
บุตรโสภำ
3
4 นำงสำวเพ็ญวรรณ ทองแดง
5 นำงสำวณิชำรีย์
คำเพรำะ
6
7 นำยวรินธร
พร้อมเพรียง
8 นำยจักรกฤษ
จันทมล
9
10 นำงสำวธัญสุตำ
จำปำโพธิ์
11 นำยปณิธำน
ทองสุก
12 นำงสำววิชุดำ
คงพลปำน
13 นำยสัมฤทธิ์
สมเพชร
14 นำงสำวธันยพร
สำยยศ
15
16 นำยธนวัตร
มุมทอง
17 นำงสำวสุฑำมำศ
ศิริสำรำญ
18 นำงสำวอรพินท์
สมำนนิตย์
19 นำงผ่องศรี
เนียมหอม
20 นำงสำวจุฑำมำส
แก้วสุข
21 นำงสำวเจนจิรำ
จินดำ
22 นำงสำวศิรินทร์
อ่อนอำจ
23 นำงสำวกฤตวรรณ รู้จิตร
24 นำงสำววันนิสำ
สมปอง
25 นำงสำวกรรณิกำร์ จิตเย็น
26
27 นำงสำวอริญำ
เสพสุข
28 นำงสำวณัฏฐิณี
หมำยชอบ
29 นำงสำวนิษำ
หำญนึก
30 นำงสำวปิยะนุช
ฉิมรัมย์
31 นำงสำวชลธิชำ
ปำกดีสี
32 นำยเดี้ยน
อธิคุณวงศ์
33 นำงศุภนิดำ
นพคุณ
ครูผู้ทรงคุณค่า
1 นำงกำรุณี
วิบูลชัย
2 นำงสำวสินีนำถ
สัตยำรักษ์
3 นำยโกศล
ธนูธรรมทัศน์
4 นำยวินิจ
ตั้นจัด
สรุป
ผู้บริหำร
4 คน
ข้ำรำชกำรครู
51 คน
ข้ำรำชกำรพลเรือน
1 คน
พนักงำนรำชกำร(ครู)
10 คน
พนักงำนรำชกำร(จนท.)
3 คน
รวม 141 คน
ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกรำคม 2563

ตำแหน่ง

ลำยเซ็น

บริหำรงำนทั่วไป
บริหำรงำนทั่วไป
บุคลำกร
กำรเงิน
กำรเงิน
บัญชี
พัสดุ
พัสดุ
ทะเบียน
ทะเบียน
ประชำสัมพันธ์
วำงแผนฯ
งำนศูนย์ข้อมูล
งำนควำมร่วมมือ
วิจัยพัฒนำฯ
ประกันคุณภำพฯ
ส่งเสริมผลิตผลฯ
ส่งเสริมผลิตผลฯ
ส่งเสริมผลิตผลฯ
ครูที่ปรึกษำ/ตรวจสอบ

โครงกำรพิเศษฯ
ปกครอง
สวัสดิกำรฯ
กิจกรรม
แนะแนวฯ
แนะแนวฯ
วัดผลฯ
หลักสูตรฯ
ทวิภำคี
วิทยบริกำรฯ
หลักสูตรฯ
ช่ำงเชี่ยวชำญ
ผู้เชียวชำญงำนพัสดุ
สอนภำษำวิทยำศำสตร์
สอนวิชำพำณิชยกรรม
สอนวิชำสังคมศึกษำ
สอนพลศึกษำ
ครูต่ำงชำติ
ลูกจ้ำงประจำ
ครูพิเศษสอน
เจ้ำหน้ำที่
คนงำน
ครูผู้ทรงคุณค่ำ

11 คน
4 คน
9 คน
28 คน
16 คน
4 คน

