ฐานข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ พนักงานราชการทั่วไป ครู วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ปีงบประมาณ 2560
เลขตาแหน่ง

เลขบัตร ปชช.

ว / ด /ป เกิด เลข ศธ.02

ชือ่ - สกุล
นางเมธิณี

ตาแหน่งงาน

หลักสูตร

ปริญญาโท

1พค.2560-30 เม.ย61
สาขาวิชาเอก

สถาบัน

การบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่จบ

วันที่ทางาน งาน/ฝ่าย

ตาแหน่งงานอื่นๆ ที่ได้รบั เพิ่ม

มือถือ

7440

3540100983219 12/1/2502

18276

3540200481398

6/3/2503

อรุณานันท์

ปริญญาโท

9906

3540200694804

3/3/2517

นางสาวประภาภรณ์

ปีอาทิตย์

ปริญญาโท

การบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ฝบ.

0895027196

9895

3540100919367

5/1/2511

ว่าที่ ร.ต.ฐิติ

ทะนันชัย

ปริญญาโท

เทีโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ฝว.

097-9823539

10588

3520500035296

4/5/2511

2021001 นายเซ็น

เชาว์ถาวร

ครู คศ.2

ปริญญาตรี

วศ.บ.วิศวกรรมเครือ่ งกล

ม.เชียงใหม่

18386

3600101062671

11/27/2506

6061001 นายวินัย

จันทร์สว่าง

ครู คศ.1

ต่่ากว่าปริญญาตรี

ปวส.ช่างเชือ่ มโลหะฯ

7812
7765
16507
12079
9581
1453

3540400734745
3540100070248
3540400504723
3540400217422
3540700448781
3540400448882

12/6/2517
นายสัมฤทธิ์
5/23/2517
นายเลิศพงศ์
4/15/2016 15/4/2518 นายกฤษณ์
8/28/2515
นายนพพร
6/14/2524
นายปริยะ
5/13/2518
นายสุวิทย์

งามทรง
ค่าเหมือง
พลอยประดิษฐ์
สุขทรัพย์
ดอกแก้ว
เดือนดาว

ครู คศ.2
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครูผู้ชว่ ย
ครู คศ.1

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

ปทส.ไฟฟ้าสือ่ สาร
ปทส.เครือ่ งมือกล
วศ.บ.ไฟฟ้าก่าลัง
วท.บ.เคมี
วท.บ.เครือ่ งกล
วท.บ.เทคโนโลยีคอมอุตสาหกรรม

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ว.ช่างกลประทุมวัน
ม.มหานคร
ม.รามค่าแหง
ม.พิบลู ย์สงคราม
ม.ราชภัฎล่าปาง

8/8/2557
16/1012558
19/4/2559

หน.ทะเบียน,หน.แผนงานฯ,หน.แผนก/งานปกครอง0877350075
หน.อาคารสถานที่/งานปกครอง
0979233720
หน.ทวิภาคี/หน.แผนกไฟฟ้า/งานปกครอง 0875781378
พฐ.
หน.พัสดุ/หน.กิจกรรม
089-2719972
ชย.
หน.งานวิจัย/หน.งานวัดผล
093-1320685
คอมฯ
หน.กิจกรรม,หน.แผนก/หน.งานปกครอง 0871814337

9/21/2541

ชฟ.

1000003 นายบัญญัติ

บุญเอกบุศย์

วุฒิการศึกษา

2 ปี

2ปี
4ปี
4ปี

กศ.ม.บริหารการศึกษา

ฝพ.

777

3540100397107 7/27/2518 4041003 นายธีรพงษ์

เรือลม

พนักงานราชการ

ปริญญาตรี

วท.บ.เทคโนโลยีฯ

สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์

778

3540100960847

กันกา

พนักงานราชการ

ปริญญาตรี

ศศ.บ.การจัดการทั่วไป

วค.อุตรดิตถ์

1/2/2510

7071002 นางสาวพรศรี

085-0314535

12/1/2538
11/14/2559
11/10/2559

0895526334

ชย.

หน.บริหารทั่วไป/หน.บุคลากร

0808529739

ทพ.

หน.งานร่วมมือ/งานกิจกรรม

0898208766

งานกิจกรรม/หน.หลักสูตร

0861962091

บช.หน.แนะแนวฯ/งานแนะแนว/งานกิจกรรม/งานปกครอง
0895574175

982

5550700001588 9/28/2513 7071001 นางสาวธัญญลักษณ์

อินทะจักร์

พนักงานราชการ

ปริญญาตรี

ศศ.บ.การจัดการทั่วไป

ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์

9/1/2551

บช.

หน.สวัสดิการพยาบาล

0811698314

2777

3540100767125

เขมะโรจนวิศิษฎ์

พนักงานราชการ

ปริญญาโท

วท.ม.เทคโนโลยีฯ

ม.พะเยา

12/1/2551

คอมฯ

หน.การเงิน/งานส่งเสริมผลิตฯ

0894328885

983

3549900144830 8/27/2510 1011001 นางสาวปิยวดี

มัคสุวรรณ

พนักงานราชการ

ปริญญาตรี

ศศ.บ.ภาษาไทย

ม.รามค่าแหง

5/1/2542

ฝว.

หน.งานที่ปรึกษา/โครงการพิเศษ

0817837356

780
779

1420400013236 12/11/2528
5540190004181 3/15/2519

ยะปะนันท์
ปราบหงส์

พนักงานราชการ
พนักงานราชการ

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

คศ.บ.คหกรรมศาสตร์

ม.ราชมงคลธัญบุรี
ม.ราชภัฏเชียงราย

3/26/2557 อาหาร-ขนม
หน.อาหารขนม/งานประกันคุณภาพ/โครงการพิเศษ
089-6345381
หน.ช่างยนตร์/งานกิจกรรม/งานปกครอง/หน.โครงการ
0812795819

ใยบัว

ครูพิเศษสอน

ปริญญาตรี

บธ.บ.ธุรกิจบริการ

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

5/16/2543 เสริมสวยหน.เสริมสวยสตรี/งานครูที่ปรึกษา/โครงการพิเศษ0898548158

ปวงเริม่

ครูพิเศษสอน

ปริญญาตรี

คบ.อุตสาหกรรมอิเล็ก

มทร.เชียงราย

017/2556

3540500053472

10/17/2520

11/26/2516

6/6/2533

7072002 นางสาวสุทธิลักษณ์
นางสาวจิราพร
นายพชร
8081003 นางสาวดวงนภา
นายธีรศักดิ์

5ปี

5/20/2557

ชอ. หน.งานประกัน/งานอาคารสถานที่/งานสือ่ การสอน0949714622

ฐานข้อมูล ครูพิเศษสอน วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ปีงบประมาณ 2560
เลขสัญญาจ้าง

012/2556

เลขบัตร ปชช. ว / ด /ป เกิด เลข ศธ.02
3540500334561 4/23/2525
นายวีระพล

ชือ่ - สกุล
เสียงสูง

ตาแหน่งงาน
ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี

หลักสูตร
2ปี

สาขาวิชาเอก
ปทส.เครือ่ งกล

สถาบัน
ว.เทคนิคพิษณุโลก

วันที่จบ

วันที่ทางาน งาน/ฝ่าย
12/1/2556
ชย.

1549900229952 9/22/2533
1549900185335 6/13/2532
3509900985737 3/8/2524
1540100056206 10/12/2558
1549900219574 6/6/2533
3540500173001 4/24/2522

นายยศพนธ์
นายกฤษดา
นายอนุชติ
ว่าที่รอ้ ยตรีวรวุฒิ
นายธีรศักดิ์
นายบรรจง

รักเชือ้
อินหอม
ศิรริ ตั น์
สิทธิสมาน
ปวงเริม่
หมัน่ ขีด

ครูพิเศษสอน
ครูพิเศษสอน
ครูพิเศษสอน
ครูพิเศษสอน
ครูพิเศษสอน
ครูพิเศษสอน

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

5ปี
4ปี
3ปี
4ปี
5ปี
4ปี

คบ.วิศวกรรมเครือ่ งกล
คบ.วิศวกรรมไฟฟ้า
คอบ.วิศวกรรมไฟฟ้า
คอบ.วิศวกรรมไฟฟ้า
คบ.อุตสาหกรรมอิเล็ก
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

มทร.ตาก
มทร.พิษณุโลก
ม.เทคโนโลยีประทุมวัน
มทร.พิษณุโลก
มทร.เชียงราย
ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์

11/16/2558
11/3/2557
11/10/2557
11/2/2558
5/20/2557
6/4/2558

1540400004155 8/14/2527

นายศราวุธ

เสียงหวาม

ครูพิเศษสอน

ปริญญาตรี

4ปี

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

ม.ราชภัฏล่าปาง

10/19/2558

1549900053013 9/12/2528

นายเอกชัย

งามทรง

ครูพิเศษสอน

ปริญญาตรี

4ปี

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

ม.ราชภัฏล่าปาง

จับจ่าย
ชมภูอินทร์

ครูพิเศษสอน
ครูพิเศษสอน

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

4ปี
4ปี

บช.
คบ.ภาษาอังกฤษ

ม.ราชภัฎเชียงใหม่
วค.อุตรดิตถ์

11/10/2558

ทองค่า

ครูพิเศษสอน

ปริญญาตรี

5ปี

วท.บ.คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5/15/2560

รัตนะ

ครูพิเศษสอน

ต่่ากว่าปริญญาตรี

ปวส.คหกรรมเทคโนโลยีผ้า

การอาชีพนครนายก

7/1/2541

1549900307449
3540100917453

10/30/2535
10/25/2504

นางสาวศศิธร
1011002 นางอันธิกา

1549900208238

2/5/2533

นางสาวพรดนัย

015/2556

3540600124631

10/29/2510

8081001 นางสาวบันเทิง

016/2556

3540500291063 3/15/2515 8081002 นางสาวเพ็ญแข

ไผ่ล้อม

ครูพิเศษสอน

ต่่ากว่าปริญญาตรี

ปวส.เทคโนโลยีความงาม

สารพัดช่างพิษณุโลก

020/2556

3540100971962 3/10/2521 8081006 นายแสนสุข
5/14/2537
นางสาวเบญญา

ขันแหลม
วงศ์จันทรา

ครูพิเศษสอน
ครูพิเศษสอน

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

ศษ.บ.เทคโลยีและสือ่ ฯ
สารสนเทศศึกษา

มศท.สุโขทัย
ม.เชียงใหม่

ดวงจิตต์

ครูพิเศษสอน

ปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตร์

ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก

8/17/2536

นายวสัน

ตาแหน่งงานอื่นๆ ที่ได้รบั เพิ่ม
งานอาคารสถานที่/โครงการพิเศษ

มือถือ
084-8045406

ชย.
งานร่วมมือ/งานทวิภาคี
085-7198545
ชฟ. ผช.งานกิจกรรม/งานาคารสถานที่/โครงการพิเศษ0824963959
ชฟ งานวิจัย/งานกิจกรรม/งานสวัสดิการ/งานหลักสูต0ร932397498
ชฟ. งานประชาสัมพันธ์/งานกิจกรรม/โครงการพิเศษ0896342539
ชอ.
หน.งานแผนฯ
0949714622
งานประชาสั
คอม
มพันธ์/งานศูนย์ขอ้ มูล/งานแนะแนว/งานสือ่ 0817403709
การสอน
คอม

หน.งานศูนย์ขอ้ มูล/งานวัดผล

0815688795

คอม
งานประชาสัมพันธ์/งานศูนย์ขอ้ มูล/งานวัดผล/งานสือ่ การสอน
088-4339342
บัญชี
พฐ.
พฐ.

งานบุคลากร/หน.งานบัญชี
063-1468370
งานบุคลากร/งานบริหารทั่วไป/งานปกครอง 0612761982
งานประกัน/งานประชาสัมพันธ์

087-5663533

เสือ้ สตรี หน.แผนกตัดเย็บเสือ้ ผ้าสตรี/โครงการพิเศษ 0899559939

7/1/2541 ตัดผมชายหน.วิชาตัดผมชาย/งานสวัสดิการ/โครงการพิเศษ0813419026
10/26/2542
6/19/2560

ทพ. งานอาคารสถานที่/งานกิจกรรม/โครงการพิเศษ0835777048
พฐ. งานวิทยบริการ
082-7970046
งานกิจกรรม/งานครูที่ปรึกษา/โครงการพิเศษ

ฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
เลขสัญญาจ้าง

เลขบัตร ปชช.

ว / ด /ป เกิด เลข ศธ.02

022/2556

3540100398634

023/2556

3540400408791 6/28/2524 0000003 นางสาวทิพย์สุดา

สมบัติ

24/2556

3540400458471

อรุณานันท์

029/2556

3540400025914 5/27/2525 0000011 ว่าที่ ร.ต.หญิงพนารัตน์ ชืน่ บาน

030/2556

1540500054405

9/7/2534

0000004 นางสาววิภาพร

043/2556

1539900278716 7/28/2533

นางสาวเสฐลัทธ์

เรือนค่า

3540400828936

นางภัทรพร

แสนสมบัติ

1549900270022 10/7/2534

นางสาววนิดา

1549900280478 1/21/2535
3550100181813 9/20/2526
2/10/25250

12/15/2516

8/2/2506

8/1/2509

ชือ่ - สกุล

0000002 นางสาวสินีนาฏ
0000005 นางนิภา

มูลทุ่ง

ตาแหน่งงาน

วุฒิการศึกษา

จนท.วัดผลประเมินผล

ปริญญาตรี

จนท.งานบุคลากร

ปริญญาตรี

จนท.เอกสารการพิมพ์ ต่่ากว่าปริญญาตรี

หลักสูตร

สาขาวิชาเอก

สถาบัน

ศศ.บ.การจดการทั่วไป

สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่จบ

10/1/2544

วันที่ทางาน งาน/ฝ่าย
ฝว.

ตาแหน่งงานอื่นๆ ที่ได้รบั เพิ่ม

มือถือ

สือ่ ฯ/หน่วยเบิก/หลักสูตร

0806797877

2 ปี

บธบ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์

2/14/2548

ฝบ.

บุคลากร/ทวิภาคี/หน่วยเบิก

0844837606

2 ปี

ปวส.บัญชี

ว.พาณิชล้านนาแพร่

6/1/2549

ฝบ.

งานวิทยบริการและห้องสมุด

0869142730

บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์

12/15/2552

ฝพ.

ปกครอง/สวัสดิการฯ/โครงการพิเศษ

0850524232

จนท.ฝ่ายพัฒนาฯ

ปริญญาตรี

จนท.งานพัสดุ

ต่่ากว่าปริญญาตรี

2 ปี

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วช.แพร่

5/1/2556

ฝบ.

0873586126

จนท.งานสารบรรณ

ปริญญาตรี

2 ปี

บท.บ.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มทร.เชียงราย

8/1/2556

ฝบ.

0882322361

จนท.ทะเบียน

ปวส.

2ปี

บัญชี

ว.เทคโนโลยีเกษตรเด่นชัย

2/3/2557

ฝบ.

ข้ามสาว

จนท.บัญชี

ปริญญาตรี

2ปี

บช.บ

มทร.เชียงราย

7/7/2557

ฝบ.

นางสาวศุภกั ษร

อนุกูล

จนท.การเงิน

ปริญญาตรี

4ปี

บช.บ.

ม.พะเยา

4/1/2557

ฝบ.

0875687229

นางพัทธ์ธีรา
นางสาวพิมพ์ ิชชา

ดอกแก้ว
อินทรารัตน์

จนท.การเงิน
จนท.งานพัสดุ

ป.ตรี
ปวส.

4ปี
2ปี

การตลาด
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาชีวแพร่

1/11/2559
7/11/2560

ฝบ.
ฝบ.

0801223559
088-2677201

ปิ่นทองพันธุ์

0828983698
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้า

0882268137

ฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
เลขสัญญาจ้าง

เลขบัตร ปชช.

ว / ด /ป เกิด เลข ศธ.02
2/20/2517

ชือ่ - สกุล
นายณลากร

ตาแหน่งงาน

วุฒิการศึกษา

จุ้ยประเสริฐ

นักการภารโรง

ม.3

หลักสูตร

สาขาวิชาเอก

034/2556

3540100977715 2/15/2502 0000014 นายนิวัฒ

สืบคัด

นักการภารโรง

ต่่ากว่าปริญญาตรี

4 ปี

ป.4

039/2556

3540400493861

11/30/2509

0000016 นางโสภิต

รสปิตุพงศ์

แม่บา้ น

ต่่ากว่าปริญญาตรี

3 ปี

ม.3

040/2556

3540400360098

2/1/2521

0000017 นางกุมภา

เขีย่ คุ้ย

แม่บา้ น

ต่่ากว่าปริญญาตรี

3 ปี

ม.3

3540100529357

8/2/2511

พันธุม์ ณี

แม่บา้ น

ต่่ากว่าปริญญาตรี

035/2556

นางหนึ่งฤทัย

สถาบัน

วันที่จบ

วันที่ทางาน งาน/ฝ่าย

อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมป์

3540100417680 11/1/2505 0000015 นายยุทธพล

ค่าลือ

นักการภารโรง

ต่่ากว่าปริญญาตรี

3 ปี

ม.ศ.3

1540600067002 7/13/2531
3540200134744 7/18/2518
14/02/2521

นายอลงกรณ์
นายนเรศ
นายกตพล

อภิฉัตรวงศ์
จันกัน
พลฤทธิ์

นักการภารโรง
พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ

ต่่ากว่าปริญญาตรี
ต่่ากว่าปริญญาตรี
ม.6

3ปี
3ปี

เชือ่ มโลหะ
ช่างส่ารวจ

1/4/2515
8/31/2536

นายนิรัตน์
นายนัทพงค์

มุกดาสกุล
ทองค่า

ยามรักษาการ
ยามรักษาการ

ม.3
ม.4

มือถือ
0613391279

1/9/2546

วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
กศน.วังชิน้

สูงเม่นชนูปถัมภ์
ฝั่งหมิน่ (รัฐราษฎร์บ่ารุง)

ตาแหน่งงานอื่นๆ ที่ได้รบั เพิ่ม

5/15/2560
5/15/2560

ฝบ.

0815955987

ฝบ.

0811647669

ฝบ.

0819527973

ฝบ.

0947604171

ฝบ.

0884031952

ฝบ.
ฝบ.

0844692908
0811801863
0903232986
063-1129135
091-4811972

