วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ส่วนที่ 2
ข้อมูลบุคลากร
1. อัตรากาลัง ประจาปีงบประมาณ 2562
อัตรากาลังของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต รวมทั้งสิ้น 134 คน ประกอบด้วย
ผู้บริหาร
ข้าราชการครูผู้สอน
ข้าราชการพลเรือน
พนักงานราชการ
ครูพิเศษสอน
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว

5 คน
75 คน
2 คน
4 คน
12 คน
5 คน
31 คน

หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
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2. ทาเนียบคณะผู้บริหาร
ทาเนียบคณะผู้บริหาร

นายอดิศักดิ์ ชัชเวช
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

นายธิติวัชร์ ไพศาลกิจสงวน
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา

นายคัมภีร์ นิลวรรณ
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

นายสุวัฒน์ ลิมปานนท์
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสมโชค มีขวด
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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3.แผนภูมิบริหารสถานศึกษา
แผนภูมิ โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ผู้อานวยการวิทยาลัย
นายอดิศักดิ์ ชัชเวช

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ

นายสุวัฒน์ ลิมปานนท์

นายสมโชค มีขวด

งานบริหารงานทั่วไป
นางปรีดา จารุวัฒนสุนทร

งานแผนและงบประมาณ
นายสมชัย พรหมสุทธิ์

งานบุคคล
นายไทยรัก อัศจันทร์

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
น.ส.แสงเดือน ชูทอง

งานการเงิน
นางเปมิกา วิสุทธิ์

งานความร่วมมือ
นายเกษม เพชรถาวร

งานบัญชี
นางวรุณรัตน์ หอประสิทธิ์กุล

งานพัสดุ
นายราวี ซามี

รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา
นายธิติวัชร์ ไพศาลกิจสงวน

งานปกครอง
ว่าที่ ร.ต.เสนอ จันทรพิชัย

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นางปีณิต ช่างงาน

งานแนะแนวอาชีพและ
จัดหางาน
นายพิณพงษ์ รัตนะ

งานวิจัย พัฒนา นวัฒกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
นางจริยา เอียบสกุล

งำนสวัสดิกำรนักเรียน
นักศึกษำ
นางจิตติมา ยอดบารุง

งานประกันคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษา
น.ส.กฤษณี สุวรรณสังข์

อาคารสถานที่
นายเพียร ธงชัย

งานทะเบียน
นายสมชาย กระโหมวงศ์

งานครูที่ปรึกษา
นายสมพร ขวัญใจ
งานส่งเสริมผลิตผล การค้า
และประกอบธุรกิจ
นางสาววนิดา สกุลทับ
งานโครงการพิเศษและ
บริการชุมชน
นายสูติศักดิ์ สง่าพล

งานประชาสัมพันธ์
นางอุไรวรรณ ผลประสาร
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คณะกรรมการวิทยาลัย

รองผู้อำนวยกำรฝ่ ำยวิชำกำร
นายคัมภีร์ นิลวรรณ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนและประเมินผล
นางจินตนา บุษยากุล

งานวัดผลและประเมินผล
นางสาวปนัดดา ธุระธรรม

งานวิทยบริการและห้องสมุด
นางประเสริฐสุข เขียวสังข์

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายดารงค์ ไชยตัน

งานสื่อการเรียนการสอน
นายสุทัศน์ ผาสุข

งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
นายกิตติ บัณฑิตเลิศรักษ์
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4. รายชื่อบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558
4.1 ผู้บริหารสถานศึกษา (5 คน)
ที่
1
2
3
4
5

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการวิทยาลัย
รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองฯ ฝ่ายวิชาการ
รองฯ ฝ่ายพัฒนาฯ
รองฯ ฝ่ายแผนงานฯ

ชื่อ-สกุล
นายอดิศักดิ์
ชัชเวช
นายสุวัฒน์
ลิมปานนท์
นายคัมภีร์
นิลวรรณ
นายธิติวัชร์
ไพศาลกิจสงวน
นายสมโชค
มีขวด

วุฒิการศึกษา
ศษ.ม. / การบริหารการศึกษา
ค.อ.ม. / วิศวกรรมเครื่องกล
ศษ.ม. / การบริหารการศึกษา
ศษ.ม. / การบริหารการศึกษา
คม. / การบริหารการศึกษา
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คศ.3
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หมายเลขโทรศัพท์
089-489-3205
081-978-9681
081-539-6445
086-689-1458
087-618-0449
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4.2 ข้าราชการครู (75 คน)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

แผนกวิชา
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างยนต์

ชื่อ-สกุล
นางภัสรา
ผาสุข
นางจินตนา
บุษยากุล
นางวรุณรัตน์
หอประสิทธิ์กุล
นางมุขดา
สะราคา
นางประเสริฐสุข เขียวสังข์
นางสาวอุณาโลม อินทรสงเคราะห์
นายสมภาส
วงศ์ไวโรจน์
นางสาวจรัยทิพย์ พงศ์พัฒนาคม
นางนันทพร
คงสมุทร
นายมนพ
สุดกระโทก
นางอุไรวรรณ
ผลประสาร
นางจิตติมา
ยอดบารุง
นางสาวปนัดดา ธุระธรรม
นายจรูญ
กลับสว่าง
นายพิณพงษ์
รัตนะ
นางปีณิต
ช่างงาน
นางสาวกฤษณี สุวรรณสังข์
นายณเรศ
ชูภักดิ์
นายบุญสิทธิ์
อยู่คง
ว่าที่ ร.ต.เสนอ จันทรพิชัย

ตาแหน่ง
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
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อันดับ
คศ.3
คศ.3
คศ.2
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.2
คศ.3
คศ.2
คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.2
คศ.3
คศ.1
คศ.2
คศ.3
คศ.3
คศ.3

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ศศ.บ. / สังคมศึกษา
รปม. / การบริหารการศึกษา
ศษ.บ. / การวัดและประเมินการศึษา
ศษ.บ. / มัธยมศึกษา
ศศ.บ. / บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ค.อ.ม./ การบริหารอาชีวศึกษา
ศศ.ม. / การวัดและประเมินผลการศึกษา
ศศ.ม. / ภาษาอังกฤษ
M.S. / Master of Science (Environmental Science)

วท.บ. / วิทยาศาสตร์การกีฬา
ค.บ. / ภาษาไทย
ค.บ. / ภาษาอังกฤษธุรกิจ
กษ.บ. / วิทยาศาสตร์ทั่วไป
น.บ.,เนติบัณฑิตไทย(น.บ.ท)/นิติศาสตร์บัณฑิต
สม. / การจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม
ศษ.บ. / การวัดและประเมินผลการศึกษา
วท.ม. / เทคโนโลยีพอลิเมอร์
ศศ.ม. / ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
คบ. / เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
กศ.ม. / การบริหารการศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์
089-472-8520
089-731-3071
081-606-4920
084-059-7702
089-736-8920
089-652-4392
081-632-7493
089-650-5989
084-187-8789
084-140-3235
081-272-7085
080-547-8557
098-675-6364
081-7206147
084-848-0979
086-7999707
086-9672868
064-235-4459
081-538-3562
081-597-2349
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ที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

แผนกวิชา
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
นายพงษ์ศักดิ์
วิสุทธิ์
ครู
นายพิทยา
แก้วอักษร
ครู
นายวิชา
ก้องเกียรติวารี
ครู
นายสิริวัฒน์
สมสิทธิ์
ครู
นายกิตติ
บัณฑิตเลิศรักษ์
ครู
นายพานิช
ชัยฤกษ์
ครู
นายทวีเกียรติ เอี่ยมจิตต์
ครู
นายประวิทร
ศรีสมุทร
ครู
นายสมชาย
กระโหมวงศ์
ครู
นายครรชิต
ทองสมบัติ
ครู
นายสมุทร
ไหมทอง
ครู
นายเกรียงไกร แพทย์ขิม
ครู
นายวิสุทธิ์
ศิริศรีวิโรจน์
ครู
นายสมพร
อภิไชยาวาทย์
ครู
นายศึกษา
ทิพย์วงศ์
ครู
นายราวี
ซามี
ครู
นายสมชัย
พรหมสุทธิ์
ครู
นายเกษม
เพชรถาวร
ครู
นายศศพล
สุริยมณฑล
ครู
นายธัญพิสิษฐ์ อนุชาติกุล
ครู
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อันดับ
คศ.2
คศ.3
คศ.3
คศ.2
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.2
คศ.2

วุฒกิ ารศึกษา/วิชาเอก
คอ.บ. / วิศวกรรมเครื่องกล
คอ.บ. / วิศวกรรมเครื่องกล
คอ.ม. / คณิตศาสตร์
ค.อ.ม. / วิศวกรรมเครื่องกล
พบ.ม. / รัฐศาสนศาสตร์
คอ.บ. / วิศวกรรมอุตสาหการ
คอบ. / เครื่องมือกล
คอ.ม. / วิศวกรรมอุตสาหการ
ศศ.ม. / สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปม.อ. / ช่างกลโรงงาน
ปทส. / เครื่องมือกล
ค.อ.ม. / วิศวกรรมเครื่องกล
คอ.ม. / วิศวกรรมอุตสาหการ
คอ.บ. / เชื่อมประสาน
คอ.บ. / อุตสาหการ-เชื่อมประสาน
รปม. / รัฐประศาสนศาสตร์
คอ.บ. / เชื่อมประสาน
บธ.ม. / การตลาด
ค.บ.อ. / วิศวกรรมไฟฟ้า
ปท.ส. / ไฟฟ้ากาลัง

หมายเลขโทรศัพท์
081-892-6950
089-648-8713
081-597-8462
089-588-2429
089-727-9336
081-124-7808
089-723-1988
086-943-1442
084-294-5551
081-541-2263
084-838-9534
093-7391949
089-651-4111
081-536-0426
089-973-1496
089-290-2800
086-951-1201
089-723-3416
086-689-2787
089-589-9588
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ที่
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

แผนกวิชา
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างอิเล็กฯ
แผนกวิชาช่างอิเล็กฯ
แผนกวิชาช่างอิเล็กฯ
แผนกวิชาช่างอิเล็กฯ
แผนกวิชาช่างอิเล็กฯ
แผนกวิชาช่างอิเล็กฯ
แผนกวิชาช่างอิเล็กฯ
แผนกวิชาช่างอิเล็กฯ
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
นายธารงศักดิ์
ราชาวนา
ครู
นายพงษ์ศักดิ์
คัลลาห์นะ
ครู
นายเจริญ
หวังนิรันดร์
ครู
นายดารงค์
ไชยตัน
ครู
นางสาวประภา โลมะพิเศษย์
ครู
นายสุวิช
วงษ์จันทร์
ครู
นายศุภกร
ใจสมคมถาวร
ครู
นายไทยรัก
อัศจันทร์
ครู
นายจินดา
ปุพเพตะนันท์
ครู
น.ส.สุลัยวัลย์
ขวัญแก้ว
ครู
นายปรีชา
ดารงกิจการวงศ์
ครู
นายวินัย
ศรีสุภาสิตานนท์
ครู
นายบุญช่วย
ชิดเชี่ยว
ครู
นายยงยศ
รตะเสรี
ครู
นางจริยา
เอียบสกุล
ครู
นายสมบัติ
ทิพย์สูงเนิน
ครู
นางบุญเลิศ
เตชะภัททวรกุล
ครู
นายปรีชา
บัณรส
ครู
นายสถาพร
พุทธศักดิโสภณ
ครู
นายสุทน
ตันติกวินวงศ์
ครู
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อันดับ
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.3
คศ.2
คศ.2
คศ.3
คศ.2
คศ.1
คศ.3
คศ.3
คศ.2
คศ.3
คศ.4
คศ.3
คศ.3
คศ.2
คศ.2
คศ.2

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
คอ.บ. / ไฟฟ้ากาลัง
คอ.บ. / ไฟฟ้ากาลัง
รปม. / รัฐประศาสนศาสตร์
คอ.ม. / วิศวกรรมไฟฟ้า
คอ.บ. / วิศวกรรมไฟฟ้า
คอ.บ. / ไฟฟ้ากาลัง
ปวส. / ไฟฟ้ากาลัง
ค.อ.ม. / ไฟฟ้ากาลัง
ค.อ.บ. / วิศวกรรมไฟฟ้า
ปทส. / ไฟฟ้ากาลัง
ค.อ.บ. / วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.ม. / ไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์)
คอ.บ. / ไฟฟ้าสื่อสาร
วศ.ม. / วิศวกรรมไฟฟ้า
ปรด. / วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา
คอ.บ. / ไฟฟ้า-การสื่อสาร
ค.อ.ม. / ไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์)
คอ.บ. / วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร
ศษ.ม. / การบริหารการศึกษา
คอ.บ. / โยธา-ก่อสร้าง

หมายเลขโทรศัพท์
083-969-4553
081-968-1556
081-895-5483
081-597-8897
089-731-3072
081-538-3908
081-968-1527
089-723-2963
089-474-3070
088-448-1229
089-645-5075
084-062-1031
081-477-0523
081-693-4788
081-691-1675
089-723-3038
089-731-3073
086-959-0696
085-888-4997
083-590-9291

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ที่
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

แผนกวิชา
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาเทคโนโลยีฯ
แผนกวิชาเทคโนโลยีฯ
แผนกวิชาเทคโนโลยีฯ
แผนกวิชาเทคโนโลยีฯ
แผนกวิชาเทคโนโลยีฯ

ชื่อ-สกุล
นายสูติศักดิ์
สง่าพล
นายสมกิจ
ตันศิริ
นายเพียร
ธงชัย
นายสมพร
ขวัญใจ
นายยศทยา
ชัชเวช
นายสิรคม
สะราคา
นายสมชาย
แนวบรรทัด
นายรุ่งจรัสแสง พิรุณรัตน์
นายสมชาย
รัตนพันธ์
นายอุทัย
แช่มประสิทธิ์
นายเติมศักดิ์
ปิ่นสวาสดิ์
นายสุทัศน์
ผาสุข
นางเบญจวรรณ อัศวบุญมี
นายธนบัตร
อัศวบุญมี
นางสาวแสงเดือน ชูทอง

4.3 ข้าราชการพลเรือน (2 คน)
ที่
ฝ่าย
ชื่อ-สกุล
1 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางเปมิกา วิสุทธิ์
2 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางปรีดา จารุวัฒนสุนทร

ตาแหน่ง
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

อันดับ
คศ.2
คศ.3
คศ.2
คศ.1
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.2
คศ.1

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
อส.บ. / วิศกรรมโยธา
คอ.ม. / โยธา
วทบ. / เทคโนโลยีก่อสร้าง
คอ.ม. / วิศกรรมโยธา
บธ.ม. / การจัดการทั่วไป
คอ.บ. / โยธา
วศ.ม. / วิศวกรรมเหมืองแร่
ศษ.บ. / บริหารการศึกษา
คอ.บ. / อุตสาหการเครื่องมือกล
วท.บ. / เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล
คอ.ม. / วิศวกรรมไฟฟ้า
ศษ.ม. / เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ค.อ.ม. / ไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์)
คอ.ม. / วิศวกรรมไฟฟ้า
วท.บ. / วิทยาการคอมพิวเตอร์

ตาแหน่ง
หัวหน้างานการเงิน
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
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วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ศศ.บ./การจัดการทั่วไป
ศศ.บ./บริหารทรัพยากรมนุษย์

หมายเลขโทรศัพท์
083-635-9596
081-479-3939
081-691-6414
086-267-5773
083-969-3115
081-396-9086
086-488-7069
089-726-5459
081-273-8515
083-102-3373
081-893-3088
095-076-7118
082-454-6559
081-691-7607
087-494-9078
หมายเลขโทรศัพท์
081-273-6540
089-475-6486

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

4.4 พนักงานราชการ (4 คน)
ที่
แผนกวิชา
1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
3 แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
4 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ชื่อ-สกุล
นางสาวอมรรัตน์ แก้วช่วย
นายพงศักดิ์
อานวยผล
นายวีระพล
แสงประกาย
นายระวีวงศ์
ดุกหลิ่ม

ตาแหน่ง
ครู
ครู
ครู
ครู

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ค.อ.ม./ไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์)
ค.อ.ม./วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร
บธ.บ./การจัดการงานก่อสร้าง
คอ.บ. / วิศวกรรมอุตสาหการ

หมายเลขโทรศัพท์
081-693-7693
098-017-6965
081-597-9068
086-472-5341

4.5 ลูกจ้างประจา (5 คน)
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ - สกุล
นางสาวธนวัน ถิ่นลิพอน
นายวิรัช
จารุวัฒนสุนทร
นางสุวิพรรณ ตันติกวินวงศ์
นางวิลาวัลย์
สุธีรยงประเสริฐ
นายประกาศ ประทีป ณ ถลาง

วุฒิการศึกษา
ศศ.บ. / บรรณารักษ์ศาสตร์
รบ. / ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์
วท.บ. / วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
ปวท. / การบัญชี
ม.ศ.3 / สายสามัญ

ตาแหน่ง
พนักงานธุรการ
พนักงานพัสดุ
พนักงานธุรการ
พนักงานพัสดุ
พนักงานขับรถยนต์

ฝ่าย
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

4.5 ลูกจ้างชั่วคราว สายการสอน (12 คน)
ที่
1
2
3
4

แผนกวิชา
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างยนต์

ชื่อ - สกุล
นายคมสัน
คงนคร
นายสมศักดิ์
บรรจงเมือง
นายปิยะ
เพชรยอด
นายสมบัติ
รัตนพิทยาภรณ์
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ตาแหน่ง
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ

วุฒิการศึกษา
วศ.บ / วิศวกรรมเครื่องกล
วศ.บ / วิศวกรรมเครื่องกล
ปทส. / เครื่องกล
วท.บ. / เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมายเลขโทรศัพท์
081-569-0626
087-984-1012
086-967-1312
086-946-5214

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
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4.5 ลูกจ้างชั่วคราว สายการสอน (12 คน) ต่อ
ที่
5
6
7
8
9
10
11
12

แผนกวิชา
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ - สกุล
นายธเนธ
ขวัญแก้ว
นายวสันต์
ปฏิพัทธ์พิทักษ์
นายชีวานนท์
ไชยลาภ
นายศิริชัย
คลายทุกข์
นายจตุพงศ์
ปรีดาผล
นายฐากูร
ส่องแสง
นางสาววนิดา
สกุลทับ
นางสาวสุภาวดี
ธรรมดี

ตาแหน่ง
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ

วุฒิการศึกษา
วศ.บ / วิศวกรรมเครื่องกล
คอ.บ / วิศวกรรมเครื่องกล
ปทส. / เครื่องกล
อส.บ. / เทคโนโลยีเครื่องต้นกาลัง
อส.บ. / เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
อส.บ. / เทคโนโลยีการเชื่อม
วศ.บ / วิศวกรรมโยธาและการศึกษา
ค.อ.บ. / ครุศาสตร์วิศวกรรม

หมายเลขโทรศัพท์
088-012-8134
086-667-5923
080-8638439
093-5820949
084-992-4926
085-109-1310
095-537-9000
080-521-0345

4.6 ลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน (31 คน)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ - สกุล
นางสาวเสริมศรี
สุขแสง
นางสาวฟัญจรี
จิมาร
นางสาวนิภาพร
หิมรา
นางสาวอาภาภรณ์
เทียนยี่
นายอานันท์
หิรัญ
นางสาวมนทิรา
บุญมี
นางสาวณฐมน
ไหวพริบ
นางสาวณัฐภัสนันท์ จอมส่อง

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
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ฝ่าย
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
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ที่
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ชื่อ - สกุล
นางสาววรรณวิมล สุทธิกิจจานนท์
นางสาวนิรมล
หอมหวล
นางนรินทรัตน์
อภิไชยาวาทย์
นางชญากานต์
มโน
นายวศิน
แซ่โก้ย
นางสาวสายรุ้ง
สุวรรณชาตรี
นางสาวกิติภูมิ
เอ็งเส็ง
นางสิทธิพร
นุชสมัย
นายวีระพล
จุลรังสี
นายพรพรม
พัดโพธิ์
นางสาวณัฐชนก
เจริญ
นางสาวณัฏฐนิชย์ ตูลเพ็ง
นางกนกนันท์
คล้ายเพ็ญ
นางสาวสริณี
แส้หมูด
นางสาวปราลาณี สมุทรจาง
นางสาวนิตยา
พฤคฌาญาณ
นายภาคภูมิ
แซ่อ๋อง
นางนิสากร
ชูภักดิ์
นายบุวร
กาลังกล้า
นางกัญญารัตน์
สาเภารัตน์
นางจันทร์
ปาง้วน

วุฒิการศึกษา
ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 7
ประถมศึกษาปีที่ 4

ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียนและนักศึกษา
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ SAEC
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
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ฝ่าย
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ที่
ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 4
30 นางกรกต
รัตนวิเชียร
31 นางสาวเย็นจิต นิติธรรมมานนท์ ประถมศึกษาปี่ที่ 7

ตาแหน่ง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
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ฝ่าย
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

