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งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 

ข้อมูลบุคลากร 
 

ข้อมูลจ านวนบุคลากร ประจ าปีการศกึษา  2561 
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 

 
ล าดับที่ ประเภท ปี 2561 

1 ผู้บริหารสถานศึกษา 4 
2 ครู 46 
3 บุคลากรทางการศึกษา 2 
4 พนักงานราชการ 17 
5 ครูพิเศษสอน 3 
6 ลูกจ้างประจ า 6 
7 ลูกจ้างช่ัวคราว 30 
 รวมทั้งหมด 108 

 
ณ  วันที่  1  พฤษภาคม  2561 

งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 

ข้อมูลจ านวนบุคลากร ประจ าปีการศกึษา  2561 
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 

 
ล าดับ

ท่ี 
ประเภท จ านวนบุคลากร(คน) ปี 2561 

ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูพิเศษสอน รวม 
1 ผู้บริหารสถานศึกษา 4 - - 4 
2 บุคลากรทางการศึกษา 2 - - 2 
3 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 15 2 1 18 
4 แผนกวิชาพืชศาสตร์ 8 1 1 10 
5 แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 7 1 - 8 
6 แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 5 8 - 13 
7 แผนกวิชาประมง 4 - - 4 
8 แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม 5 3 1 9 
9 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2 2 - 4 
10 ลูกจ้างประจ า 6 - - 6 
11 ลูกจ้างช่ัวคราว 30 - - 30 
 รวมทั้งหมด 89 17 3 108 

 
ณ  วันที่  1  พฤษภาคม  2561 
งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ า ปี 2561 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
 ฝ่ายบริหาร  
1 นายชาติชาย          เกตุพรหม ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
2 นายสนั่น              ดาดวง รองผู้อ านวยการวิทยาลัย 
3 นายไตรรงค์           คลังบุญครอง รองผู้อ านวยการวิทยาลัย 
4 นายสุเทพ             สระจันทร์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย 
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  
5 นางพรฤดี             ขวัญศิริกุล ครู 
6 นางวิภาพร           สังขยานนท์ ครู 
7 นายทรงกฤษณ์      หวายฤทธิ์ ครู 
8 นางณัฎฐกา          ชามะรัตน์ ครู 
9 นายพงษ์ศักดิ์        สังขยานนท์ ครู 
10 นางสาวจริยา        กันจันทร์วงศ์ ครู 
11 นางภัทรา            เกียรติปกรณ์ ครู 
12 นางทัชชุวรรณ      ปัญญา ครู 
13 นางสาวประยูร      จรรยา ครู 
14 นายวิสิทธิ์ศักดิ์       แสนโสม ครู 
15 นางอนุธิดา           อาศิรกานต์ ครู 
16 นางสาววลัยพร      อิทธิถมเพ็ชร์ ครูผู้ช่วย 
17 นางสาวกีรติ         ภวภูตานนท์ ครูผู้ช่วย 
18 นายยุทธภูมิ         ต้นสีนนท์ ครูผู้ช่วย 
19 นางแสงสุริยามาลากุล  เริ่มลึก ครูผู้ช่วย 
 แผนกวิชาพืชศาสตร์  

20 นางเสน่จิต           กิตตินานนท์ ครู 
21 นายส าราญ          อินทร์ประสิทธิ์ ครู 
22 นางศิวพร            อินทร์ประสิทธิ์ ครู 
23 นางปิยดา            เทพภูธร ครู 
24 นางธนพร            แสนบุตร ครู 
25 นายสุริยา            โยธา ครูผู้ช่วย 
26 นายเอกรัฐ           สุดชา ครูผู้ช่วย 
27 นางรจนา            ป้อมแดง ครูผู้ช่วย 
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งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ า ปี 2561 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
 แผนกวิชาสัตวศาสตร์  

28 นางบุญสร้าง            หวายฤทธิ์ ครู 
29 นายอนันต์               ขวัญศิริกุล ครู 
30 นายธงชัย                นัดที ครู 
31 นางชุติมา                แก้วประชุม ครู 
32 นายกิตติพงษ์           จันดีกระยอม ครู 
33 นางสาวธนิสา           ศิริวงศ์ ครู 
34 นางอรอนงค์            สุขศิริ ครู 
 แผนกวิชาบริหารธุรกิจ  

35 นางวิยะดา              นัดที ครู 
36 นางอมรรัตน์            เหิรเมฆ ครู 
37 นายศราวุธ              แก่นพิทักษ์ ครู 
38 นายวรพล               ติวเฮือง ครูผู้ช่วย 

39 นางสาวนิรมล          ศรีสุข ครูผู้ช่วย 

 แผนกวิชาประมง  
40 นายนรากร              เครือสุคนธ์ ครู 
41 นางสาวพนิดา           ทองเช้ือ ครู 
42 นางผ่องศรี              จุลวงค์ ครู 
43 นางสาวบุญยนุช       โพธิชัยเลิศ ครู 
 แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม  

44 นายชัยยงค์             ไวยเวช ครู 
45 นายนัฐวุฒิ              ภาชู ครู 
46 นายอภิชัย              ขันตี ครูผู้ช่วย 
47 นายสรรพวุธ           หมู่โสภิญ ครูผู้ช่วย 
48 นายธนากร             แสนอุ่น  
 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  

49 นางผกากรอง          ด่างเหลา ครู 
50 นางเดือนเพ็ญ         ชนกระโทก ครู 
 ข้าราชการพลเรือน  

51 นางสาววิชุดา          เกตุประยูร เจ้าพนักงานธุรการ 

52 นางสาวสุทธินันท์     อาจเดช เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

 
ณ  วันที่  1  พฤษภาคม  2561 
งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 

รายชื่อพนักงานราชการ ประจ า ปี 2561 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 นายอรัญ                จันทะคัด พนักงานราชการ ครู 
2 นายพีรพล              ประจันพล พนักงานราชการ ครู 
3 นายเรวัตร              สมสะอาด พนักงานราชการ ครู 
4 นางสาวสุวนิจ          ยาทุม พนักงานราชการ ครู 
5 นางสาวเกษร           ย่องเหล่ายูง พนักงานราชการ ครู 
6 นางสาวอัจฉรียา       แหล่งสนาม พนักงานราชการ ครู 
7 นางสาวชัญญานุช     คิมวงษ์ พนักงานราชการ ครู 
8 นายสรศักด์ิ             เสน่ห์วงค์ พนักงานราชการ ครู 
9 นางสาวปรอยฝน      ปาระพิมพ์ พนักงานราชการ ครู 
10 นายสุทธิลักษณ์        ศิรินันติกุล พนักงานราชการ ครู 
11 นางสาวปรีญานันท์    โพธิ์ชัยแสน พนักงานราชการ ครู 
12 นายภานุกูล             เทือกชัยค า พนักงานราชการ ครู 
13 นายชิราดล              เวียงธรรม พนักงานราชการ ครู 
14 นางสาววาทินี           ยะสานติทิพย์ พนักงานราชการ ครู 
15 นายกีรวัส                คลังบุญครอง พนักงานราชการ ครู 
16 นายณัฐดนัย             กองฝ่าย พนักงานราชการ ครู 
17 นายปริญญา             ขัติยนนท์ พนักงานราชการท่ัวไป(สารสนเทศ) 

 
ณ  วันที่  1  พฤษภาคม  2561 
งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 

รายชื่อครูพิเศษสอน ประจ า ปี 2561 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 ว่าท่ี ร.ต. ศักด์ิรินทร์       ศรีประไหม ครูพิเศษสอน 
2 นายเอกพล                 เสนาธง ครูพิเศษสอน 
3 MISS KINLEY WANGMO ครูพิเศษสอน 

 
ณ  วันที่  1  พฤษภาคม  2561 
งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 

รายชื่อลูกจ้างประจ า ปี 2561 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 นางบุญโฮม      ประภาสินธ์ พนักงานพิมพ ์
2 นายชัยยา        หล่ังน้ าสังข์ พนักงานพัสดุ 
3 นายสมนึก        สีสมร พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 
4 นายสุบรรณ      สัตนาโค พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
5 นายทองสุข      ต้นหลุบเลา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
6 นายจันทร์       จันทรสุมา พนักงานธุรการ 

 
ณ  วันที่  1  พฤษภาคม  2561 
งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 

รายชื่อลูกจ้างชั่วคราว ประจ า ปี 2561 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 นางพรทิพย์  แสงสุรินทร์ พนักงานธุรการช้ัน 2 
2 นายบุญศรี  จันทะบัณฑิต คนงาน 
3 นางบุญยัง วฒุาธิวงษ์ ณ หนองคาย นักโภชนาการ 
4 นายทองอินทร์  สุ่มมาตย์ พนักงานขับรถยนต์ 
5 นายสวาสด์ิ  พิมวานันท์ พนักงานขับรถยนต์ 
6 นายอุทัย  บุญวิเศษ คนงาน 
7 นายบุญร่วม  ช านาญเอื้อ คนงานกิจการเกษตร 
8 นายประชารักษ์  จันทวารีย์ คนงานกิจการเกษตร 
9 นายธวัช  ศรีม่วง เจ้าหน้าท่ีผลิตการค้า 
10 นายนภา  ไค่นุ่นภา คนงานกิจการเกษตร 
11 นางมินตรา  จันทะบัณฑิต นักการภารโรง 
12 นางทองแดง  อุทุมภา คนงานกิจการเกษตร 
13 นางอ านวย  เสนาภักดิ์ นักการภารโรง 
14 นางสมจิต  เพ็งวิภาศ นักการภารโรง 
15 นางจ าปา  เวียงสิมา คนงานกิจการเกษตร 
16 นางสาวรสสุคนธ์  ข าเนตร พนักงานธุรการช้ัน 2 
17 นายณัฐทิตา ทองงาม เจ้าหน้าท่ีกิจกรรม 
18 นางสาวสุภาพร  เวียงนนท์ พนักงานธุรการช้ัน 2 
19 นางสาวปทิตตา  สารชาติ พนักงานธุรการช้ัน 2 
20 นายธีรศักดิ์  พาริหาญ คนงาน 
21 นายนราเศรษฐ์  เมืองเหนือ พนักงานขับรถยนต์ 
22 นายโรจนศักดิ์  แสงสุรินทร์ เจ้าหน้าท่ีผลิตการค้า 
23 นายนพรัตน์  วิระษร เจ้าหน้าท่ีผลิตการค้า 
24 นายณรงค์ฤทธิ์  อักษร พนักงานประจ าฟาร์ม 
25 นายสุวิทย์  ค ามุลลคร ยาม 
26 นางวาสนา  ฤทธิ์ธวัช พนักงานธุรการช้ัน 1 
27 นางสุพรรษา  ศิริเกตุ พนักงานธุรการช้ัน 2 
28 นายดนุพล  แก้วปรีดาเชษฐ คนงาน 
29 นายธีระชัย   ตู้ปัสสา พนักงานธุรการช้ัน 2 
30 นางสาวแคทลียา  ไชยแสง เจ้าหน้างานงานบัญชี 

 
ณ  วันที่  1  พฤษภาคม  2561 
งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 


