
ล ำดับ ชือ่-สกุล วุฒิกำรศึกษำ เข้ำปฏบิัติงำน ต ำแหน่ง หมำยเหตุ

1 นำยสมยศ สีแสนซุย คอ.ม.ไฟฟำ้ 9-ก.พ.-55 คณบดี

2 นำยนฤชัย เคนไชยวงศ์ วท.ม. สถิติประยุกต์ 10-ก.พ.-55 อำจำรย์,รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร

3 นำงสำวกองแก้ว พรรณำ บธ.บ กำรจัดกำรทัว่ไป 1-ส.ค.-54
รก.หวัหน้ำส ำนักงำนคณบดี/จนท.บริหำรงำน
ทัว่ไป

4 นำงสำวปริศนำ แสงสุวรรณ ศศ.บ. รัฐประศำสนศำสตร์ 16-มี.ค.-58 จนท.บริหำรงำนทัว่ไป

5 นำงสำววิชชุลดำ เขียวสังข์ บธ.บ กำรบัญชี 1-ส.ค.-54 นักวิชำกำรเงินและบัญชี

6 นำงสำววำสนำ แก้วปีลำ บธ.บ กำรบัญชี 2-ธ.ค.-56 นักวิชำกำรเงินและบัญชี

7
นำยทัศพงศ์  นันทมัจฉำ วท.บ. ไฟฟำ้อุตสำหกรรม /คอ.ม. วิศวกรรมอุตสำหกำร 3-ส.ค.-58

นักวิชำกำรศึกษำ                      (งำน
ประกันคุณภำพ)

8 นำงสำววจีธำร รักษช์ุมชน บธ.บ. กำรจัดกำร 16-พ.ค.-59 นักวิชำกำรศึกษำ(งำนทะเบียน)

9 นำยคมสันต์ วงศ์กำฬสินธุ์ วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล  Mechanical Engineering 1 มี.ค. 56 อำจำรย์สำขำวิชำช่ำงยนต์

10 นำยวิชำญ ใจสุข อส.บ.(เทคโนโลยีเคร่ืองกล)  2-มิ.ย.-48 อำจำรย์สำขำวิชำช่ำงยนต์

11 นำยศิริวัฒน์ แวงดีสอน วศ.บ/คอ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  18-ม.ค.-59 อำจำรย์สำขำวิชำช่ำงยนต์

12 นำยสวรำชย์ ป้อมศิลำรัตน์ วท.บ. เทคโนโลยีเคร่ืองกล 15-ก.ค.-58 อำจำรย์สำขำวิชำช่ำงยนต์

13 นำยอดุลย์ เครือแก้ว วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์/วศ.ม.วิศวกรรมโทรคมนำคม 1 มี.ค. 56 อำจำรย์สำขำวิชำช่ำงอิเล็กฯ

14 นำยเสรี ขุนไชย คอ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/คอ.ม.อิเล็กทรอนิกส์ 1 ก.พ. 56 อำจำรย์สำขำวิชำช่ำงอิเล็กฯ

15 นำยอภชิำติ สมสง่ำ วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟำ้และคอมพวิเตอร์ 15-มิ.ย.-58 อำจำรย์สำขำวิชำช่ำงอิเล็กฯ

16 นำยภวูดล เข็มจันทร์ คอ.ม. สำขำวิศวกรรมไฟฟำ้/วิชำเอกวิศวกรรมอิเล็กฯ 18-ม.ค.-59 อำจำรย์สำขำวิชำช่ำงอิเล็กฯ

17 นำยณัฐพงษ ์เกตวงษำ วศ.บ./วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟำ้ 2 ธ.ค. 56 อำจำรย์สำขำวิชำช่ำงไฟฟำ้

18 นำยสุรชัย ธรรมยำฤทธิ์ วท.บ.ไฟฟำ้อุตสำหกรรม/วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟำ้ก ำลัง 18-ม.ค.-59 อำจำรย์สำขำวิชำช่ำงไฟฟำ้

19 นำงสำวอัจฉรำ พเิลิศ วท.ม.เทคโนโลยีพลังงำน 2 มิ.ย. 57 อำจำรย์สำขำวิชำช่ำงไฟฟำ้

20 นำยเจษฎำ สำรสุข วศ.บ./วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟำ้ 1-ก.พ.-56 อำจำรย์สำขำวิชำช่ำงไฟฟำ้ ลำศึกษำต่อ

21 นำยวัชรวิชญ์ ดำวสว่ำง วศ.บ./วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟำ้ 1 ก.ย. 58 อำจำรย์สำขำวิชำช่ำงไฟฟำ้

22 นำยอภรัิกษ ์ทูลธรรม วศ.บ.ไฟฟำ้(ภำคพเิศษ)/วท.ม.วิทยำกำรคอมพวิเตอร์ 2 พ.ย. 58 อำจำรย์สำขำวิชำคอมพวิเตอร์ฯ

23 นำยชำคริต จองไว วศ.บ. คอมพวิเตอร์/วท.ม.เทคโนโลยีสำรสนเทศ 6 ม.ค. 57 อำจำรย์สำขำวิชำคอมพวิเตอร์ฯ

24 นำยเทวำ แก้วศักดำศิริ วท.ม.เทคโนโลยีสำรสนเทศ 1 เม.ย. 58 อำจำรย์สำขำวิชำคอมพวิเตอร์ฯ

25 นำยอรรถพล ทองวิทยำพร บธ.บ.(ระบบสำรสนเทศทำงคอมพวิเตอร์) 1-มิ.ย.-55 อำจำรย์สำขำวิชำคอมพวิเตอร์ฯ

26 นำงปิยะรัตน์ โนนเวียงแก บธ.บ. กำรบัญชี / บช.ม กำรบัญชี 16 มี.ค. 58 อำจำรย์สำขำวิชำกำรบัญชี

27 นำงสำววัชรำภรณ์ วังหอม บช.บ.กำรบัญชี 10-ก.ย.-55 อำจำรย์สำขำวิชำกำรบัญชี

28 นำงสำวปรียำพร เนียมจีน บช.บ. กำรบัญชี 20-มิ.ย.-56 อำจำรย์สำขำวิชำกำรบัญชี

29 นำยกิตติศักด์ิ มะลัย บธ.บ.กำรบัญชี/ บช.ม. กำรบัญชี 10-ส.ค.-58 อำจำรย์สำขำวิชำกำรบัญชี
30 นำงสำวอัณชญำณ์ โสดำ บช.บ. / บช.ม. กำรบัญชี 1-ส.ค.-54 อำจำรย์สำขำวิชำกำรบัญชี ลำศึกษำต่อ
31 นำยวรพจน์ แซงบุญเรือง คบ.อุตสำหกรรมศิลป์/ศษ.ม.หลักสูตรและกำรสอน 3-พ.ย.-51 อำจำรย์สำขำวิชำเทคนิคพืน้ฐำน
32 นำงดวงจันทร์ ทะวงศ์ษำ ศศ.บ. อังกฤษธุรกิจ 9-มิ.ย.-51 อำจำรย์สำขำวิชำสำมัญฯ
33 นำงสำวสมฤทัย ศรีวรสำร วท.บ. คณิตศำสตร์ประยุกต์(สถิติประยุกต์) 23-มิ.ย.-57 อำจำรย์สำขำวิชำสำมัญฯ
34 นำยเจษฏำ โสธุมำ ค.บ. พละศึกษำและวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 1-ก.ค.-58 อำจำรย์สำขำวิชำสำมัญฯ
35 นำงสำวชนันพร โนชัย ศศ.บ. ภำษำไทย 17-พ.ย.-58 อำจำรย์สำขำวิชำสำมัญฯ
36 นำงสำวสุรีรัตน์ สุธรรม คบ. คอมพวิเตอร์ 2-มิ.ย.-48 จนท.บริหำรงำนทัว่ไป
37 นำงสำวนันทิดำ ผำอินดี บธ.บ คอมพวิเตอร์ธุรกิจ 1-ก.ค.-58 จนท.บริหำรงำนทัว่ไป
38 นำงสำวมณีรัตน์ มำตรำรักษ์ บธ.บ. กำรบัญชี 20-ม.ค.-59 จนท.บริหำรงำนทัว่ไป

ข้อมูลบุคลำกร วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมศรีสงครำม มหำวิทยำลัยนครพนม

ข้อมูล ณ วันที ่๑ กรกฎำคม 2559



39 นำงสำวเพญ็ศิริ ลำวงค์ บธ.บ. กำรจัดกำร 20-ม.ค.-59 จนท.บริหำรงำนทัว่ไป
40 นำงพกิุล พองไสยำ ป.6 2-มิ.ย.-48 แม่บ้ำน
41 นำยมำนิส คัณทักษ์ ม.6 2-มิ.ย.-48 ยำมรักษำกำรณ์
42 นำยไพสิน บุณรังสี ม.3  1 พ.ย .54 นักกำรณ์ภำรโรง
43 นำยสุริยันต์ อุน่อำจ ปวส. 15 พ.ค. 57 นักกำรณ์ภำรโรง
44 นำยนิรมิตร อุปทุม ม.3 14 มิ.ย. 59 พนักงำนขับรถยนต์


