ข้อมูลบุคลากร
ปี การศึกษา 3456

รายชื'อ คณะครู – อาจารย์
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
ปี การศึกษา BCDE
ที#

ชื#อ - สกุล

ตําแหน่ ง

วันเริ# มงาน
2 ธันวาคม ABCA

1

นายจตุพร

หมอโอสถ

ผูอ้ าํ นวยการชํานาญการพิเศษ

2

นางสาววันวิสา

ละลี

รองผูอ้ าํ นวยการชํานาญการ

AH กรกฎาคม ABCJ

3

นางสาวบุษบงค์ ห้วงทรัพย์

ครูชาํ นาญการพิเศษ คศ. J

PP เมษายน ABJJ

4

นางสุนีย์

อุนะพํานัก

ครูชาํ นาญการพิเศษ คศ. J

AR ตุลาคม ABAC

5

นายนพดล

ปั นV ย้อย

ครู คศ. P

P มิถุนายน ABJJ

6

นายทัตพล

กรอบทอง

ครู คศ. P

AX ตุลาคม ABBX

7

นายเสกสรร

พันธ์มยุ

ครูผชู้ ว่ ย

PX พฤษภาคม ABCR

8

นางสาวสารีนา

มายาสัน

ครูผชู้ ว่ ย

PX พฤษภาคม ABCR

9

นายอํานาจ

ไพศาลสุขสมปอง พนักงานราชการครู

P ตุลาคม ABRA

พนักงานราชการครู

J พฤษภาคม ABRX

11 นายเกียรติศกั ดิ d ดวงเพชร

พนักงานราชการครู

PR มิถุนายน ABCR

12 นายสนธยา

นุตระ

ครูพเิ ศษทําการสอน
แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

PJ มิถุนายน ABBJ

13 นายฉัตรชัย

เกตุหริ ญ
ั

ครูพเิ ศษสอนแผนกวิชาไฟฟ้ า

P ตุลาคม ABCP

14 นางสาวรัตนา

หุน่ เสือ

ครูพเิ ศษสอนคหกรรม (อาหาร)

J ธันวาคม ABCP

15 นายวีระศักดิ d

มะโนน้อม

ครูพเิ ศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์

10 นายธเนศน์

16 นายคมกริช

ใจแก้ว

พันธ์บุญนาค

ครูพเิ ศษทําการสอนแผนกวิชาช่างยนต์

PC สิงหาคม ABCA
P ธันวาคม ABCJ

หมายเหตุ

รายชื&อ นักการภารโรง คนงาน พนักงานขับรถ ยามรักษาการณ์ เจ้าหน้ าที&
ปี การศึกษา ABCD
วิ ทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
ที#
ชื#อ - สกุล
1 นายสมนึก
พันแสน
2 นายสมยศ
น้อยดี
3 นายจันทร์ฉาย
ด้วงสน
4

นางสาวนํMาทิพย์

ดัดวงษ์

5

นางสาววราภรณ์

สมงาม

6

นางศศิรดา

แสงนิล

7

นางรตนพร

พิศรุนพร

8

นางสาวนงนภัส

รุจโิ ภชน์

9

นางสาวณัฐนันท์

พัณณ์พสิ ฐิ

10 นางสาววิลาวัณย์

ชัยกาศ

11 นางสาวเพ็ญนภา

พุม่ ลําใย

ตําแหน่ ง

พนักงานบริการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานบริการเอกสารทัวไป
H
เจ้าหน้าทีงH านวัดผล
เจ้าหน้าทีงH านประเมินผล
เจ้าหน้าทีงH านทะเบียน
เจ้าหน้าทีงH านกิจกรรม
เจ้าหน้าทีงH านปกครอง
เจ้าหน้าทีงH านครูทปHี รึกษา
เจ้าหน้าทีงH านหลักสูตรฯ
เจ้าหน้าทีงH านทวิภาคี
เจ้าหน้าทีงH านโครงการพิเศษฯ
เจ้าหน้าทีงH านแนะแนวอาชีพ และจัดหา
งาน
เจ้าหน้าทีงH านสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าทีงH านกิจกรรมนักเรียน(กิจกรรม
ลูกเสือ)
เจ้าหน้าทีงH านบริหารทัวไป
H
เจ้าหน้าทีงH านความร่วมมือ
เจ้าหน้าทีงH านควบคุมภายใน
เจ้าหน้าทีงH านบุคลากร
เจ้าหน้าทีงH านบริหารทัวไป
H
เจ้าหน้าทีงH านวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าทีงH านการบัญชี
เจ้าหน้าทีงH านส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ
ผูช้ ว่ ยหัวหน้าศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจเพือH
การศึกษา
เจ้าหน้าทีกH ารเงิน
เจ้าหน้าทีงH านศูนย์บม่ เพาะฯ

วันเริ# มงาน
;< กรกฎาคม ;?@A
ST มีนาคม ;?TT
SS พฤศจิกายน ;?TZ
S พฤศจิกายน ;??]

] ตุลาคม ;??Z

S พฤษภาคม ;?<S
T มิถุนายน ;?<S

S? มิถุนายน ;?<S
? พฤษภาคม ;?<T

หมายเหตุ

รายชื'อ นักการภารโรง คนงาน พนักงานขับรถ ยามรักษาการณ์ เจ้าหน้ าที'
ปี การศึกษา BCDE
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
ที$

ชื$อ - สกุล

12 นางณัฐชานันท์

13 นางสาวปริสา

นางสาวสิรสิ ุ
รางค์
15 นายสถาพร
16 นางสาวฐิตนิ นั ท์
17 ว่าที7 ร.ต.ศราวุธ
14

ตําแหน่ ง
เจ้าหน้าทีอ7 าคารสถานที7
เพ็ชร์มะณี เจ้าหน้าทีว7 ทิ ยบริการห้องสมุด
และเจ้าหน้าทีง7 านสือ7 การเรียนการสอน
เจ้าหน้าทีง7 านวิจยั พัฒนา นวัตกรรม
และสิง7 ประดิษฐ์
เจ้าหน้าทีง7 านประกันคุณภาพฯ
เสือประโคน
เจ้าหน้าทีง7 านศูนย์ขอ้ มูล (ITA)
เจ้าหน้าทีง7 านศูนย์ขอ้ มูล
เจ้าหน้าทีง7 านประชาสัมพันธ์
จันทร์เบ้า
ไล้อว่ ม
คุณธรรม
ชุม่ มี

เจ้าหน้าทีง7 านพัสดุ
พนักงานขับรถยนต์
นักการภารโรง (แม่บา้ น)
ยามรักษาการณ์

วันเริ$ มงาน
F กรกฎาคม HIJK

F] เมษายน HIJH

F] เมษายน HIJH
F มิถุนายน HIJb
F ตุลาคม HIIK
K กรกฎาคม HIJH

หมายเหตุ

