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คณะผูบริหารสถานศึกษา 
วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา 

   

 

นายกันตพัฒน  พุกสวัสดิ์ 
ผูอํานวยการสถานศึกษา 

วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา 

   

                                                                                 

ดร. ปริยะดา  สิงหเรศร 
รองผูอํานวยการสถานศึกษา 

ฝายบริหารทรัพยากร 

นายวิชัย  พุมพฤกษ 
รองผูอํานวยการสถานศึกษา 

ฝายวิชาการ 

นางวลีวรรณ  อําพล 
รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
ฝายแผนงานและความรวมมือ 

นางศุภานัน  สุวรากรกุล 
รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
ฝายกิจการนักเรียน-นักศึกษา 
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ฝายบริหารทรัพยากร ฝายแผนงานและความรวมมือ

งานประชาสัมพันธ 

ฝายวิชาการฝายพฒันากิจการนักเรียนนกัศึกษา

ผูอํานวยการวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลัย

งานการเงิน 

งานบุคลากร 

งานบัญชี 

งานพัสด ุ

งานบริหารงานทั่วไป 

งานอาคารสถานที่ 

งานทะเบียน 

งานแผนและงบประมาณ

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ

งานความรวมมือ

งานสงเสริมผลิตผลการคา

งานประกันคุณภาพ

งานวิจยั พัฒนา

งานปกครอง

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

งานกิจกรรมนกัเรียนนักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

งานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี

แผนกวิชา

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ

งานวิทยบริการและหองสมุด

งานวัดผลและประเมินผล

งานสื่อสารการเรียนการสอน
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รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายบริหารทรัพยากร 

ดร. ปริยะดา  สิงหเรศร 

หัวหนางานการเงิน 
นางเวฬุรีย  อุปถัมภ 

หัวหนางานบุคลากร 
นางสาวชมัยพร  ดาจํารัส 

หน.งานแผนและงบประมาณ
นางนิศากร  จิตตรุงเรือง 

หน.งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
นายพพิัฒน  บุญฉิม 

รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายวิชาการ

นายวิชัย  พุมพฤกษ

หัวหนาแผนกวิชา 
ไฟฟากําลัง 

นายพพิัฒน  บุญฉิม 

หัวหนาแผนกวิชา 
อิเล็กทรอนิกส 

นายสวัสดิ์  หนูแดง 

รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายแผนงานและความรวมมือ

นางวลีวรรณ  อําพล
รองผูอํานวยการสถานศึกษา

ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
นางศุภานัน  สุวรากรกุล 

หน.แผนกวิชาอาหารและ
โภชนนาการ 

นายสิทธิชัย  สวัสด ี

หัวหนางานปกครอง 
นายสราวุธ  ผองสะอาด 

หัวหนาแผนกวิชา 
าเสริมสวย 

นางศิริรัตน  สุวรรณวงศ 

หัวหนาแผนกวิชา 
สามัญสัมพันธ 

นางสาวชมัยพร  ดาจํารัส 

หัวหนางานพัฒนาการ 
เรียนการสอน 

นายนิรุตติ ์ พัฒนศิโรจน 

หัวงานแผนก
เครื่องกล 

นายพยุพล  จินดาพันธ

หัวหนาแผนกวิชาตัดผมชาย
นางสาวมาลี  คงเจริญ 

หัวหนางานวิทยบริการและ
หองสมุด 

นางสาวศรินทร  พิมสาร 

หัวหนาแผนกวิชา
เทคนิคพื้นฐาน 

นายปาฏิหาริย  แทวารุทธ 

หัวหนาแผนกวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ 
นายอภิสิทธิ์  กกลิ๊ม

หัวงานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี 

นายพิสิษฐ  ใจอารีย

หัวงานสื่อสารการเรียน
การสอน 

นายวรวุฒิ  สืบสมาน

หัวหนางานบัญช ี
นางสาวปรีญา  ไทยทรง 

หัวหนางานพัสด ุ
นางสมหมาย  ยินดีภพ 

หัวหนางานบริหาร 
งานทั่วไป 

นายวันนิวัต  พรหมสุวรรณ 

หัวหนางานอาคาร 
สถานที่ 

นายสันทัต  กกเฮง 

หัวหนางานทะเบียน 
นางอารีรัตน  เสียงเพราะ 

หัวหนางาน 
ประชาสัมพันธ 

นายวรวุฒิ  สืบสมาน 

หัวหนางาน
ความรวมมือ 

นายปาฏิหาริย  แทวารุทธ 

หัวหนางานสงเสริมผลิตผล
และประกอบธุรกิจ 
นายสิทธิชัย  สวัสดี

หัวหนางานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 

นางผุสด ี สุดขาว

หัวหนางานวิจัย พฒันา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ

นางจรวย  วิหกเหิร

หัวหนางานแนะแนว 
อาชพีและการจัดหางาน 

นางผสุด ี สุดขาว 

หัวหนางานกิจกรรม 
นักเรียนนักศึกษา 
นางจรวย  วิหกเหิร 

หัวหนางานครู
ที่ปรึกษา 

นายพยุพล  จินดาพันธ 

หัวหนางานสวัสดิการ 
นักเรียน นักศึกษา 

นางพิมพวลัญช  รักษาวงศ 

หัวหนางานโครงการ 
พิเศษและบริการชุมชน 
นายปาฏิหาริย  แทวารุทธ 

หัวหนางานวัดผลและ
ประเมินผล 

วาที่รท.อาคม  รักษาพล 
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นายวันนวิัต  พรหมสุวรรณ 
หัวหนางานบริหารงานทั่วไป 

นางเวฬุรีย  อุปถัมภ 
หัวหนางานการเงิน 

นางสาวชมัยพร  ดาจํารัส 
หัวหนางานบุคลากร 

นายสาวปรีญา  ไทยทรง 
หัวหนางานการบัญชี 

นางสมหมาย  ยินดภีพ 
หัวหนางานพัสดุ 

นางอารีรัตน  เสียงเพราะ 
หัวหนางานทะเบียน 

ดร. ปริยะดา  สิงหเรศร 
รองผูอํานวยการ ฝายบริหารทรัพยากร 

นายสันทัต  กกเฮง 
หัวหนางานอาคารสถานที่ 

นายวรวุฒิ  สืบสมาน 
หัวหนางานประชาสัมพันธ 
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นางนิศากร  จติตรุงเรือง 
หัวหนางานแผนและงบประมาณ 

นายปาฏิหาริย  เทวารุทธ 
หัวหนางานความรวมมือ 

นายพิพัฒน  บุญฉิม 
หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

นายสิทธิชัย  สวัสดี 
หัวหนางานสงเสริมผลิตผลการคา และประกอบธุรกิจ

นางผุสดี  สุดขาว 
หัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

นางจรวย  วหิกเหิร 
หัวหนางานวจิยั พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ 

นางวลีวรรณ  อําพล 

รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ
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นายนิรุตติ์  พัฒนศิโรจน 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน 
การสอนและประเมินผล 

วาที่รท.อาคม  รักษาพล 
งานวัดผลและประเมินผล 

 

นางสาวศรินทร  พิมสาร 
งานวิทยาบริการและหองสมุด 

 

นายพิสิษฐ  ใจอารีย 
งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 

 

นายวรวุฒิ  สืบสมาน 
งานสื่อการเรียนการสอน 

นายพิพัฒน  บุญฉิม
แผนกวชิาชางไฟฟากําลัง 

นายสวัสดิ์  หนูแดง
แผนกวชิาอิเล็กทรอนิกส 

นายพยุพล  จินดาพันธ 
แผนกวชิาชางเครื่องกล 

นายปาฏิหาริย  เทวารุทธ 
แผนกวชิาเทคนิคพื้นฐาน 

นางสมหมาย  ยินดีภพ
แผนกวชิาผาและเครื่องแตงกาย 

นางสาวชมัยพร  ดาจํารัส
แผนกวชิาสามัญสัมพันธ 

นายอภิสิทธิ์  กกลิม้
แผนกวชิาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

นางศิริรัตน  สุวรรณวงศ  
แผนกวชิาเสริมสวย 

นางสาวมาล ี คงเจริญ
แผนกวชิาตัดผมชาย 

นายสิทธิชัย  สวัสดี
แผนกวชิาอาหารและโภชนาการ

นายวิชัย  พุมพฤกษ 
รองผูอํานวยการสถานศึกษา ฝายวิชาการ
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นายสราวุธ  ผองสะอาด 
หัวหนางานปกครอง 

นายวรวุฒิ  สืบสมาน 
หัวหนางานแนะแนวอาชีพและการจดัหางาน 

นางจรวย  วหิกเหิร 
หัวหนางานกจิกรรมนักเรียนนักศึกษา 

นายพยุพล  จนิดาพันธ 
หัวหนางานครูที่ปรึกษา 

นางพิมพวลัญช  รักษาวงศ 
หัวหนางานสวัสดิการนกัเรียน นกัศึกษา 

นายปาฏิหาริย  เทวารุทธ 
หัวหนางานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

นางศุภานัน  สุวรากรกุล 
รองผูอํานวยการสถานศึกษา ฝายพัฒนากิจการนักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


