
 

 

 

 ข้อมูลบุคลากร 

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 

   อัตราก าลัง ปี ๒๕๖๓   ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
        ที่มา : งานบุคลากร 
อัตราก าลังของวิทยาลัยสารพัดช่างตราด มีบุคลากรทั้งสิ้น  ๕๑  คน 
ก. ข้าราชการ      ๑๑ คน 
 ๑. ผู้บริหาร   ๓  คน 
 ๒. ข้าราชการครู            ๘ คน 
ข. พนักงานราชการ     ๑๔ คน 
 ๑. ท าหน้าที่สอน            ๑๔ คน                 
ค. ลูกจ้างช่ัวคราว     ๓๒ คน 
 ๑. ท าหน้าที่สอน   ๑๕  คน 
 ๒. ทั่วไป/สนับสนุน            ๑๘ คน 

 
  ข้อมูลบุคลากร  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา   ๕๖ คน 
ก. ครูผู้สอน/ผู้บริหาร    ข. เจ้าหน้าที่ท่ัวไป/สนับสนุน  รวม 
   - ต่ ากว่า ม.๖   - คน   ๓  คน  ๓ คน 
   - ปวช./ม.๖   - คน   - คน  - คน 
   - ปวส./อนุปริญญาตรี  - คน            ๑๘  คน  ๒๔ คน 
   - ปริญญาตรี            ๒๕ คน   - คน  ๒๕ คน 
   - ปริญญาโท   ๔ คน   - คน  ๔ คน 
   - ปริญญาเอก            ๑    คน             -    คน   ๑   คน 
    รวม    ๓๐ คน  รวม    ๒๑ คน           ๕๖ คน 
 

  ๖.๓ ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว  จ าแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง  ๕๐  คน 
ก. ครูผู้สอน     ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน    
- จ้างด้วยงบบุคลากร  ๑๔ คน   - คน  ๑๔ คน 
- จ้างด้วยงบด าเนินงาน  -  คน   - คน  - คน 
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน  ๑๕ คน   ๒๑ คน  ๓๖ คน 
- จ้างด้วยเงินรายได้(บกศ.) - คน   - คน  - คน 
- จ้างด้วยเงินอื่นๆ             -   คน            -   คน            -    คน 
   รวม ๒๙ คน  รวม ๒๑ คน            ๕๐ คน 



 

 

 

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด  จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบและวุฒิการศึกษา 
ข้าราชการ รวม   ๖ คน (ข้าราชการครู) 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่สอน/วิชา 
๑. นางสาวสิริมา  ดาราพงษ์ ปริญญาตรี สังคมศึกษา 
๒. นางสาวนิภาวรรณ์  ศิร ิ ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ 
๓. นายเกริกไกร  นนทลักษณ์ ปริญญาตรี การโรงแรม 
๔. ว่าที่ รต.บรรพต  ไชยคีนี ปริญญาตรี ช่างยนต์ 
๕. นางวารุณี  สุนะไตร ปริญญาตรี การบัญชี 
๖. นางสาวลัดดา  วงค์กระจ่าง ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 
 

พนักงานราชการ รวม ๑๔ คน  (ท าหน้าที่สอน) 
ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่สอน/วิชา 

๑. นายมานพ  ทองดี ปริญญาตรี ยานยนต์ 
๒. นายพิทักษ์  สุขสว่างจิต ปริญญาตรี เทคนิคพ้ืนฐาน 
๓. นางสาววัชราภรณ์  นาสมบูรณ์ ปริญญาตรี การบัญชี 
๔. นายสุรัชต์  กุมภะ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๕. นายทวีชัย  หวลถนอม ปริญญาตรี ระยะสั้น 
๖. นางสาวรัศญาภรณ์  สุธิมณีกาญจ์ ปริญญาตรี ธุรกิจค้าปลีกฯ 
๗. นายอนุชิด  มั่นคง ปริญญาตรี ยานยนต์ 
๘. นางรุ่งนภา  อุดมชลปราการ ปริญญาตรี การโรงแรม 
๙. นางสาวชนชนก  สัทธยาสยั ปริญญาตรี การบัญชี 
๑๐. นางสาวปิยะดา  หงษ์เจริญ ปริญญาตรี คหกรรม 
๑๑. นางสาวรจนา  งามพักตร์ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๑๒. นางสาวจันทิมา  รัตนเศียร ปริญญาตรี การโรงแรม 
๑๓. นายชาญวิทย์ โทรมา ปริญญาตรี ช่างไฟฟ้าก าลัง 
๑๔. นางสาวบุหงา กองสุข ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ข้าราชการ  รวม  ๑๓  คน             
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ข้าราชการ  รวม  ๘  คน 
ข้าราชการ 

๑ นายประดิษฐ ฮกทา ปริญญาเอก การศึกษามหาบัณฑิต บริหารอาชวีะและเทคนิคศึกษา 

๒ นายนพดล หัตถาพงษ์ ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต บริหารอาชวีะและเทคนิคศึกษา 

๓ นางสาวสิริมา ดาราพงษ์ ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์บัณฑิต ผ้าและเครื่องแต่งกาย 
๔ นางสาวนิภาวรรณ์ ศิร ิ ปริญญาตรี ครุศาสตร์อาหาร อาหารและโภชนาการ 
๕ นายเกริกไกร นนทลักษณ์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต การโรงแรมและการท่องเท่ียว 

๖ ว่าที่ ร.ต.บรรพต ไชยคีนี ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต เครื่องกล 
๗ นางวารุณี สุนะไตร ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี 
๘ นางสาวลัดดา วงค์กระจ่าง ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต ภาษาอังกฤษ 

พนักงานราชการ  รวม  ๑๔  คน 
พนักงานราชการ 

๑ นายมานพ ทองดี ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๒ นางสาวชนชนก สัทธยาสัย ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต การจัดการทั่วไป 
๓ นายสุรัชต์ กุมภะ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต อิเล็กทรอนิกส์ 
๔ นางสาววัชราภรณ ์ สมบูรณ์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ 
๕ นางสาวปิยะดา หงษ์เจริญ ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์บัณฑิต ศิลปะประดิษฐ์ 
๖ นางสาวรัศญาภรณ์ สุธิมณีกาญจ์ ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต การจัดการทั่วไป 
๗ นายพิทักษ์ สุขว่างจิต ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๘ นางรุ่งนภา อุดมชลปราการ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
๙ นายทวีชัย หวลถนอม ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 

๑๐ นางสาวรจนา งามพักตร์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๑๑ นายอนุชิด มั่นคง 
ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุสาหกรรม

บัณฑิต 
วิศวกรรมเครื่องกล 

๑๒ นางสาวจันทิมา รัตนเศียร ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

๑๓ นายชาญวิทย์       โทรมา    ปริญญาตรี            

๑๔ นางสาวบุหงา กองสุข    ปริญญาตรี       
vbnf 
 
 
 



 

 

 
ลูกจ้างชั่วคราว รวม ๓๒ คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ครูจ้างสอน 

๑ นางพรพรรณ จันทรโชติ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

๓ นางสาวพัชยา เพชร์พิชัย ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต คณิตศาสตร์ 
๔ นายณัฐกานต์ พรหมประสาท ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

บัณฑิต 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

และโทรคมนาคม 
๕ นางมาลี จันทเสน ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ 
๖ นายพัชกร ลบล้ าเลิศ ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสหกรรม 
๗ นางสาวสรัลรัชย ์ กระบาย ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต 

(ศศ.ม.) 
การท่องเที่ยวและการ

โรงแรม 
๘ นายศุภกร นวนกาง ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

บัณฑิต 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

และโทรคมนาคม 
๙ นางสาวสุธิตา สังครข์ ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

บัณฑิต 
วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 

๑๐ นายบัณฑิต เชียงกา ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์บัณฑิต อาหารและโภชนาการ 
๑๑ นางสาวรลินทร์ ชัยรัตน์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต การโรงแรม 
๑๒ นางสาวจิรนนท์ นาคสุข ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต การบัญชี 
๑๓ นางสาวอรวรรณ บุญชู ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) 
๑๔ นางสาวกาญจนาภรณ์ ข าเสมอ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจพาณิชยนาวี 
๑๕ Miss Kabita Ghqalley Bachelor 

of 
Education in 

Secondary Arts 
 

เจ้าหน้าที่ 
๑ นางภัทรวด ี กาญจรัส ปวส. พาณิชยการ การบัญชี 
๒ นางสาวนิตยา ตะวันขึ้น อนุปริญญา พาณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๓ นางสาวสุดาวรรณ บุตรพรม อนุปริญญา ศิลปศาสตร์ การบัญชี 
๔ นางสาวจุฑาทิพย์ คล้อยตาม ปวส. พาณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๕ นางสาวอุไร พรมหมอก ปวส. พาณิชยการ การตลาด 
๖ นางสาวกัญวรา โนนโพธิ ์ ปวส. พาณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๗ นางสาวรุ่งนภา ผดุงพล ปวส. พาณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๘ นางสาวอารีรักษ์ ครุฑสังข์ ปวส. พาณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 



 

 

 
๙ นางอภิรุญ วินทะไชย ปวส. พาณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๑๐ น.ส.ญาณัฐฉรา นิลชาติ ปวส. พาณิชยการ การบัญชี 
๑๑ นางสาวมาลินี สังวาลย์ ปวส. พาณิชยการ การบัญชี 
๑๒ นางสาวณัฐริกา เสนาะล้ า ปวส. พาณิชยการ การบัญชี 
๑๓ นางสาวอรทัย เฟ่ืองสุข ปวส. พาณิชยการ การบัญชี 
๑๔ นายชนินทร์ ลาภดล ปวส. พาณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๑๕ นางสาวนภัสกร สงวนหงษ์ ปวส. พาณิชยการ การบัญชี 
๑๖ นางสาวสุพัตรา บัวแก้ว ปวส. พาณิชยการ การบัญชี 
๑๗ นางสาวสุภาภรณ์ นักบุญ ปวส. พาณิชยการ การบัญชี 
๑๘ นางสาวธัญภา จิตระโภชน์ ปวส. พาณิชยการ การบัญชี 

นักการภารโรง 
๑ นายสุทธิศักดิ์ วิสุทธิแพทย์ ป.๖   
๒ นางสถาพร บุญเปลี่ยน ม.ต้น   
๓ นางสุภาพร โกสินทร์ ป.๖   

พนักงานขับรถ 
- - -    -   

 

ที่มา  งานบุคลากรวิทยาลัย
สารพัดช่างตราด 

 


