ข้อมูลบุคลากร
ปีการศึกษา 2556

แบบฟอร์มข้อมูลบุคลากร และอื่น ๆ ปีงบประมาณ 1/2556
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
ข้าราชการ

รายการ

ผู้บริหา
ร

ครูผู้สอ
น

ลูกจ้างประจา

ก.พ
.

ทา
หน้า
ที่

ทั่วไ
ป

สอน
1. บุคลากรสังกัดสถานศึกษาตาม จ.18
ที่มีคนครองเท่านั้น
2. บุคลากรมาช่วยราชการ / มาทาหน้าที่
/ มารักษาการ
3. บุคลากรที่ไปช่วยราชการ / ไปทา
หน้าที่ / ไปรักษาการที่อื่น
4. รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงใน
สถานศึกษา

พนักงาน
ราชการ
ทา
หน้า
ที่
สอน

ทั่วไ
ป

ลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่สอน
จ้างด้วยเงินง
จ้างด้วยเงิน
ปม.
รายได้

ลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าทั่วไป
จ้างด้วยเงินง
จ้างด้วยเงิน
ปม.
รายได้

งบ
ดาเนิ
น
งาน

งบ
ดาเนิ
น
งาน

งบเงิน
อุดหนุ
น

ราย
เดือ
น

ราย
ชั่วโม
ง

งบเงิน
อุดหนุ
น

ราย
เดือ
น

ราย
ชั่วโม
ง

***
ครูภูมิ
ปัญญ
า
ท้องถิ่
น

รวมมี
บุคลาก
ร
ทั้งสิ้น

3

13

1

5

1

8

15
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3

13

1

5

1

8

15
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แบบฟอร์มข้อมูลบุคลากร และอื่น ๆ ปีงบประมาณ 2/2556
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
ข้าราชการ

รายการ

ผู้บริหา
ร

ครูผู้สอ
น

ลูกจ้างประจา

ก.พ
.

ทา
หน้า
ที่

ทั่วไ
ป

สอน
1. บุคลากรสังกัดสถานศึกษาตาม จ.18
ที่มีคนครองเท่านั้น
2. บุคลากรมาช่วยราชการ / มาทาหน้าที่
/ มารักษาการ
3. บุคลากรที่ไปช่วยราชการ / ไปทา
หน้าที่ / ไปรักษาการที่อื่น
4. รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงใน
สถานศึกษา

พนักงาน
ราชการ
ทา
หน้า
ที่
สอน

3

13

5

2

3

13

5

2

ทั่วไ
ป

ลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่สอน
จ้างด้วยเงินง
จ้างด้วยเงิน
ปม.
รายได้

ลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าทั่วไป
จ้างด้วยเงินง
จ้างด้วยเงิน
ปม.
รายได้

งบ
ดาเนิ
น
งาน

งบเงิน
อุดหนุ
น

งบ
ดาเนิ
น
งาน

1

8

14

46

8

14

46

ราย
เดือ
น

ราย
ชั่วโม
ง

งบเงิน
อุดหนุ
น

ราย
เดือ
น

ราย
ชั่วโม
ง

***
ครูภูมิ
ปัญญ
า
ท้องถิ่
น

รวมมี
บุคลาก
ร
ทั้งสิ้น

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
รายชือ่ คณะครู - อาจารย์
การศึกษา 1/2556
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1 นายนิติ
นาชิต
ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
31 มกราคม 2556
2 นายอนุชาติ
อุนะพานัก
รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
21 พฤษภาคม 2524
3 นายวสันต์
แสงนิล
รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
15 ตุลาคม 2539
4 นางจันทร์นิภา สุวัฒนพิเศษ ครูชานาญการ คศ. 2
30 มิถนุ ายน 2524
5 นายวิทยา
สุวัฒนพิเศษ ครูชานาญการ คศ. 2
5 ตุลาคม 2524
6 นางเกล้านภา สุขประสงค์ ครูชานาญการ คศ. 2
21 พฤษภาคม 2522
7 นางสุนีย์
อุนะพานัก
ครูชานาญการ คศ. 2
24 ตุลาคม 2526
8 นางพรพิมล
ยงประเสริฐสุข ครูชานาญการ คศ. 2
1 สิงหาคม 2536
9 นางสาวบุษบงค์ ห้วงทรัพย์
ครูชานาญการ คศ. 2
11 เมษายน 2533
10 นางสาวอนงค์ลักษณ์อาจมังกร
ครูชานาญการ คศ. 2
16 ธันวาคม 2536
11 นายสุรเดช
เติมเจิม
ครูชานาญการ คศ. 2
1 พฤษภาคม 2538
12 นายสมศักดิ์
ป่าวรรณ
ครูชานาญการ คศ. 2
2 พฤษภาคม 2537
13 นางรุ่งอาไพ
เพศแพง
ครูชานาญการ คศ. 2
1 พฤศจิกายน 2543
14 นางเกษร
คามี
ครูชานาญการ คศ. 2
1 กุมภาพันธ์ 2538
15 นายนพดล
ปัน้ ย้อย
ครู คศ. 1
1 มิถนุ ายน 2533
16 นางสาวเสาวลักษณ์พลู มี
ครู คศ. 1
1 กันยายน 2552
17 นายอานาจ
ไพศาลสุขสมปองพนักงานราชการ
1 ตุลาคม 2542
18 นายธเนศน์
ใจแก้ว
พนักงานราชการ
20 พฤษภาคม 2556
19 นางธันยพร
ปานพรหมมาศ ครูพเิ ศษทาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
10 สิงหาคม 2544
20 นางสาวอัญชลี เนียมรุ่งเรือง ครูพศิ ษทาการสอนวิชาภาษาไทย
14 มิถุนายน 2553
21 นายสุจินดา
ตางาม
ครูพเิ ศษทาการสอนแผนกวิชาช่างยนต์
17 พฤษภาคม 2553
22 นายสนธยา
นุตระ
ครูพเิ ศษทาการสอนแผนกวิชาเทคนิคพืน้ ฐาน 14 มิถนุ ายน 2553
23 นายธีระพล
ภู่เงินงาม
ครูพเิ ศษทาการสอนแผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง
17 พฤษภาคม 2553
24 นายปราโมทย์ ผดุงศิลป์
ครูพเิ ศษทาการสอนแผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง
1 พฤษภาคม 2554
25 นางสาวบุษบา นิลหมืน่ ไวย์ ครูพเิ ศษทาการสอนแผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย 20 พฤษภาคม 2556
26 นางสาวยุภาพร มาตรา
ครูพเิ ศษทาการสอนแผนกอิเล็กทรอนิกส์
20 พฤษภาคม 2556

หมายเหตุ

รายชือ่ นักการภารโรง คนงาน พนักงานขับรถ ยามรักษาการณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
ปีการศึกษา 1/2556
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นางวรรณา
เครือแตง
2 นางสาวปราณี น้อยสกุล
3 นายสมยศ
น้อยดี
4 นายสมนึก
พันแสน
5 นายจันทร์ฉาย ด้วงสน
6 นางสาวน้าทิพย์ ดัดวงษ์
7 นางสาวละม้าย เปีย่ มจิตร์
8 นายเกียรติศกั ดิ์ ดวงเพชร
9 นางสาววราภรณ์ สมงาม
10 นางสาวอรสา ลิขิตายน
11 นางอัญชลี
แจ้งเปลี่ยน
12 นางณัฐชานันท์ เพ็ชร์มะณี
13 นางราตรี
เติมเจิม
14 นายดิเรก
เรืองเกษม
15 นางสาวชนัฐกานต์ กลิ่นส่ง
16 นางสุธาริณี
เรืองเกษม
แสงนิล
17 นางศศิรดา
18 นายสาโรจน์
ชื่นอารมณ์
19 นายรุ่งโรจน์
ศรีไพร
20 นายสุวรรณ์
วิลัย

ตาแหน่ง
หัวหน้าหมวดสถานที่
พนักงานพิมพ์ดดี ชั้น 2
พนักงานขับรถยนต์
คนงาน
ยามรักษาการณ์
เจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาหลักสูตรและประเมินผล
เจ้าหน้าทีง่ านพัสดุ
เจ้าหน้าทีง่ านทะเบียนและงานบุคลากร
เจ้าหน้าทีง่ านปกครองและงานกิจกรรม
เจ้าหน้าทีง่ านบัญชี
เจ้าหน้าทีง่ านการเงิน
เจ้าหน้าทีง่ านอาคารสถานที่
เจ้าหน้าทีง่ านวางแผนฯ
เจ้าหน้าทีง่ านพัสดุกลาง
เจ้าหน้าทีง่ านการเงิน
เจ้าหน้าทีง่ านประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฯ , งานวิจยั พัฒนาฯ
พนักงานขับรถยนต์
ยามรักษาการณ์
ยามรักษาการณ์

ลายมือชื่อ
19 ตุลาคม 2538
26 กรกฎาคม 2538
26 กรกฎาคม 2528
26 กรกฎาคม 2538
19 ตุลาคม 2538

หมายเหตุ

14 มีนาคม 2544
25 พฤศจิกายน 2545
1 มิถุนายน 2547
13 พฤศจิกายน 2549
1 ตุลาคม 2550
2 พฤศจิกายน 2550
23 กรกฏาคม 2551
6 ตุลาคม 2551
4 กุมภาพันธ์ 2553
15 กรกฎาคม 2553
26 ตุลาคม 2553

-

3 ธันวาคม 2555

-

10 กุมภาพันธ์ 2554

-

1 เมย. 55 - 30 กย. 55
2 เมย. 55 - 30 กย. 55

-

-

-

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
รายชือ่ คณะครู - อาจารย์
การศึกษา 2/2556
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
1 นายนิติ
นาชิต
ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
2 นายอนุชาติ
อุนะพานัก
รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
3 นายวสันต์
แสงนิล
รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
4 นางจันทร์นิภา สุวัฒนพิเศษ ครูชานาญการ คศ. 2
5 นายวิทยา
สุวัฒนพิเศษ ครูชานาญการ คศ. 2
6 นางเกล้านภา สุขประสงค์ ครูชานาญการ คศ. 2
7 นางสุนีย์
อุนะพานัก
ครูชานาญการ คศ. 2
8 นางพรพิมล
ยงประเสริฐสุข ครูชานาญการ คศ. 2
9 นางสาวบุษบงค์ ห้วงทรัพย์
ครูชานาญการ คศ. 2
10 นางสาวอนงค์ลักษณ์อาจมังกร
ครูชานาญการ คศ. 2
11 นายสุรเดช
เติมเจิม
ครูชานาญการ คศ. 2
12 นายสมศักดิ์
ป่าวรรณ
ครูชานาญการ คศ. 2
13 นางรุ่งอาไพ
เพศแพง
ครูชานาญการ คศ. 2
14 นางเกษร
คามี
ครูชานาญการ คศ. 2
15 นายนพดล
ปัน้ ย้อย
ครู คศ. 1
16 นางสาวเสาวลักษณ์พลู มี
ครู คศ. 1
17 นายอานาจ
ไพศาลสุขสมปองพนักงานราชการ
18 นายธเนศน์
ใจแก้ว
พนักงานราชการ
19 นางธันยพร
ปานพรหมมาศ ครูพเิ ศษทาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
20 นางสาวอัญชลี เนียมรุ่งเรือง ครูพศิ ษทาการสอนวิชาภาษาไทย
21 นายสุจินดา
ตางาม
ครูพเิ ศษทาการสอนแผนกวิชาช่างยนต์
22 นายสนธยา
นุตระ
ครูพเิ ศษทาการสอนแผนกวิชาเทคนิคพืน้ ฐาน
23 นายปราโมทย์ ผดุงศิลป์
ครูพเิ ศษทาการสอนแผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง
24 นางสาวบุษบา นิลหมืน่ ไวย์ ครูพเิ ศษทาการสอนแผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย
25 นางสาวยุภาพร มาตรา
ครูพเิ ศษทาการสอนแผนกอิเล็กทรอนิกส์
26 Miss Rugita
Giri
ครูพเิ ศษทาการสอนแผนกวิชาภาษาอังกฤษ
27 นายเกียรติศกั ดิ์ ดวงเพชร
ครูพเิ ศษทาการสอนแผนกเสริมสวย

ลายมือชื่อ
31 มกราคม 2556
21 พฤษภาคม 2524
15 ตุลาคม 2539
30 มิถนุ ายน 2524
5 ตุลาคม 2524
21 พฤษภาคม 2522
24 ตุลาคม 2526
1 สิงหาคม 2536
11 เมษายน 2533
16 ธันวาคม 2536
1 พฤษภาคม 2538
2 พฤษภาคม 2537
1 พฤศจิกายน 2543
1 กุมภาพันธ์ 2538
1 มิถนุ ายน 2533
1 กันยายน 2552
1 ตุลาคม 2542
20 พฤษภาคม 2556
10 สิงหาคม 2544

14 มิถุนายน 2553
17 พฤษภาคม 2553
14 มิถนุ ายน 2553
1 พฤษภาคม 2554
20 พฤษภาคม 2556
20 พฤษภาคม 2556
17 กันยายน 2556
1 ตุลาคม 2556

หมายเหตุ

รายชือ่ นักการภารโรง คนงาน พนักงานขับรถ ยามรักษาการณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
ปีการศึกษา 2/2556
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นางวรรณา
เครือแตง
2 นางสาวปราณี น้อยสกุล
3 นายสมยศ
น้อยดี
4 นายสมนึก
พันแสน
5 นายจันทร์ฉาย ด้วงสน
6 นางสาวน้าทิพย์ ดัดวงษ์
7 นางสาวละม้าย เปีย่ มจิตร์
8 นางสาววราภรณ์ สมงาม
9 นางสาวอรสา ลิขิตายน
10 นางอัญชลี
แจ้งเปลี่ยน
11 นางณัฐชานันท์ เพ็ชร์มะณี
12 นางราตรี
เติมเจิม
13 นายดิเรก
เรืองเกษม
14 นางสุธาริณี
เรืองเกษม
แสงนิล
15 นางศศิรดา
อรามรุณ
16 นางเฑียรไทย
17 นายสาโรจน์
ชื่นอารมณ์
18 นายรุ่งโรจน์
ศรีไพร
19 นายวินัย
รักสุล

ตาแหน่ง
หัวหน้าหมวดสถานที่
พนักงานพิมพ์ดดี ชั้น 2
พนักงานขับรถยนต์
คนงาน
ยามรักษาการณ์
เจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาหลักสูตรและประเมินผล
เจ้าหน้าทีง่ านพัสดุ
เจ้าหน้าทีง่ านปกครองและงานกิจกรรม
เจ้าหน้าทีง่ านโครงการพิเศษ, งานสวัสดิการ
เจ้าหน้าทีง่ านการเงิน
เจ้าหน้าทีง่ านอาคารสถานที่
เจ้าหน้าทีง่ านวางแผนฯ
เจ้าหน้าทีง่ านพัสดุกลาง
เจ้าหน้าทีง่ านประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฯ , งานวิจยั พัฒนาฯ
เจ้าหน้างานบัญชี
พนักงานขับรถยนต์
ยามรักษาการณ์
ยามรักษาการณ์

ลายมือชื่อ
19 ตุลาคม 2538
26 กรกฎาคม 2538
26 กรกฎาคม 2528
26 กรกฎาคม 2538
19 ตุลาคม 2538

หมายเหตุ

14 มีนาคม 2544
25 พฤศจิกายน 2545
13 พฤศจิกายน 2549
1 ตุลาคม 2550
2 พฤศจิกายน 2550
23 กรกฏาคม 2551
6 ตุลาคม 2551
4 กุมภาพันธ์ 2553
26 ตุลาคม 2553

-

-

3 ธันวาคม 2555

10 กุมภาพันธ์ 2554

-

