
 

ที่มา : งานบคุลากร       เผยแพร่โดย : งานศูนยข์้อมูลสารสนเทศ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ๘ ประการ วิทยาลัยสารพัดชา่งฉะเชิงเทรา ข้อมูลบุคลากร 

จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  วทิยาลยัสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 

จ าแนกตามเพศ ปีการศกึษา 2554 

 

ต าแหน่งหน้าท่ี 
จ านวน (คน) 

ชาย หญิง รวม 

ผู้บริหารสถานศึกษา 2 3 5 

ข้าราชการครู 2 5 7 

พนักงานราชการ 7 4 11 

ครูพิเศษสอน 6 3 9 

ลูกจ้างชั่วคราว 9 19 28 

รวมทั้งสิ้น 26 34 60 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

ที่มา : งานบคุลากร       เผยแพร่โดย : งานศูนยข์้อมูลสารสนเทศ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ๘ ประการ วิทยาลัยสารพัดชา่งฉะเชิงเทรา ข้อมูลบุคลากร 

บุคลากรทางการศึกษา   

วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 
                  นายกันตพัฒน ์   พุกสวัสดิ์ 

วัน  เดือน  ปีเกิด                 3  สิงหาคม  2499   

 วุฒิการศึกษา            ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  (วท.ม.) 

              สาขาเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมเพื่อพัฒนาทรัพยากร 

 สถาบัน             มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ต าแหน่ง             ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 

  

                 นายวิชัย      พุ่มพฤกษ์   

             วัน  เดือน  ปีเกิด             22  ธันวาคม   2494 

             ภูมลิ าเนา                        138  ต.หน้าเมือง   อ.เมือง   จ.ฉะเชิงเทรา    

             วุฒิการศึกษา                  ปริญญาโท  ครศุาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต        

                                                    สาขาการบริหารอาชีวศึกษา   

             สถาบัน                           เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

                                                           หน้าที่งาน                       รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

                     นางสาวปริยะดา   สิงหเรศร์    

   วัน  เดือน  ปีเกิด          20  เมษายน   2502 

    ภูมิล าเนา          7/12   หมู่  3  ต.บ้านสวน   อ.เมือง   จ.ชลบุรี    

                 วุฒิการศึกษา         ปริญญาเอกครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต 

                                                   สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา  (ค.อ.ด) 

                                  สถานศึกษา                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

                หน้าที่งาน                      รองผู้อ านวยการบริหารทรัพยากร 

  

                                  นางวลีวรรณ      อ าพล                    

   วัน  เดือน  ปีเกิด          14  มกราคม   2498 

   ภูมิล าเนา         18/1  หมู่  2  ต.วัดหลวง  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุร ี

 วุฒิการศึกษา         ปริญญาตรี  คหกรรมศาสตรบ์ัณฑิต 

  สถาบัน                        วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

   หน้าที่งาน         รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 



 

ที่มา : งานบคุลากร       เผยแพร่โดย : งานศูนยข์้อมูลสารสนเทศ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ๘ ประการ วิทยาลัยสารพัดชา่งฉะเชิงเทรา ข้อมูลบุคลากร 

  

                                นางศุภานัน              สุวรากรกุล 

               วัน  เดือน  ปีเกิด             31  มกราคม  2503 

               ภูมิล าเนา                         ต. พิบูรณ์  อ. พิบูรณ์มังสาหาร  จ. อุบลราชธาน ี  

              วุฒิการศึกษา                    ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ (บธบ.) ระบบสาสนเทศ   

               สถาบัน                           เทคโนโลยีราชมงคล   

 หน้าที่งาน                        รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

    

                    นางสมหมาย ยินดีภพ  

   วัน  เดือน  ปีเกิด           27   พฤศจิกายน   2502 

   ภูมิล าเนา           93/12  หมู่  1  ต.หมอศีล  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา 

   วุฒิการศึกษา           ปริญญาตรี   คหกรรมศาสตร์ศึกษา  สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย 

   สถาบัน            วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา   

   หน้าที่งาน            หัวหน้างานพัสดุและอาคารสถานที่   หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม    

        ครูผู้สอนผ้าและเครื่องแต่งกาย 

    

                      นางผุสดี       สุดขาว              

    วัน  เดือน  ปีเกิด             16  พฤศจิกายน   2511 

                   ภูมิล าเนา             60/68  หมู่  4  ถ.ล าลูกกา  คลอง 7 ต.บึงด าพร้อย   

                                            อ.ล าลูกกา  จ.ปทุมธาน ี

                    วุฒิการศึกษา              ปริญญาตรี   อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย 

                     สถาบัน                           เทคโนโลยีราชมงคล(วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์) 

                     หน้าที่งาน              ช่วยงานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา    (ดูแลงานประกันคุณภาพ)   

          ครูผู้สอนวิชาสามัญ 

                  

                   นางเวฬุรีย์        อุปถัมภ์              

       วัน  เดือน  ปีเกิด           31  ตุลาคม  2517 

        ภูมิล าเนา           59  หมู่ 2  ต.หนองบัว  อ.บ้านโพธ์ิ  จ. ฉะเชิงเทรา         

                         วุฒิการศึกษา           ปทส. ครูเทคนคิไฟฟ้าก าลัง    

                                                                 สถาบัน                          วิทยาลัยเทคนคิอุดรธาน ี

                         สถาบัน                            หน้าที่งาน                      หัวหน้างานการเงนิ       ครูผู้สอนไฟฟ้า 

     



 

ที่มา : งานบคุลากร       เผยแพร่โดย : งานศูนยข์้อมูลสารสนเทศ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ๘ ประการ วิทยาลัยสารพัดชา่งฉะเชิงเทรา ข้อมูลบุคลากร 

 

                 นางสาวศรินทร       พิมสาร        

                                                วัน  เดือน  ปีเกิด        29   สิงหาคม  2526     

                                                               ภูมิล าเนา                        55/284  ถนนเกษตรนวมินทร์  คลองกุ่ม  กรุงเทพฯ 10240 

                                                               วุฒิการศึกษา         ปริญญาตรี   ระบบสารสนเทศ  (บธ.บ) 

                                                               สถาบัน                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (จักรพงษภูวนาถ) 

                                                               หน้าที่งาน                       หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมดุ      ครูผู้สอนคอมพิวเตอร ์

     

    นายสวัสดิ์          หนูแดง            

                                                  วัน  เดือน  ปีเกิด          10 พฤศจิกายน    2526 

                                                                 ภูมิล าเนา          20  ม.6  ต าบลพญาขัน  อ าเภอเมือง   จังหวัดพัทลงุ  93000 

                                                                 วุฒิการศึกษา          ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม   

                                                                  สถาบัน                        เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

                                                                  หน้าที่งาน                    หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์       ครูผู้สอนอิเล็กทรอนิกส์   

     

    ว่าท่ีร้อยโทอาคม     รักษาพล           

                                                     วัน  เดือน  ปีเกดิ           26   กุมภาพันธ์  2520 

                                                                    ภูมิล าเนา             10   หมู่  15  ต าบลแวงน่าง  อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 

                                                                   วุฒิการศึกษา             ปริญญาตรี    สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  (คอบ.)    

                                                                    สถาบัน                         เทคโนโลยีปทุมวัน 

                                                                    หน้าที่งาน                     หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล      ครูผู้สอนสาขางานยานยนต ์

    

         นางอารีย์รัตน์       เสียงเพราะ         

                                                    วัน  เดือน  ปีเกิด           15  ธันวาคม  2521 

                                                                   ภูมิล าเนา            46/80  หมู่ 9 ต าบลหนองปลาไหล  อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี   20150 

                                                                   วุฒิการศึกษา            ปริญญาตรี   วิศวกรรมอุตสาหการ (คอ.ม)   

                                                                   สถาบัน                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

                                                                   หน้าที่งาน                      หัวหน้างานทะเบียน     ครูผู้สอนเทคนคิพื้นฐาน 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน ๘ ประการ วิทยาลัยสารพัดชา่งฉะเชิงเทรา ข้อมูลบุคลากร 

 

                                    นายวันนิวัต   พรหมสุวรรณ  

      วัน  เดือน  ปีเกิด                9  กุมภาพันธ์  2521    

      ภูมิล าเนา                12/40   ต.หน้าเมือง   อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

     วุฒิการศึกษา                 ปริญญาตรี   วิศวกรรมศาสตร์   

                     สถาบัน   มหาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

                     หน้าที่งาน                         หัวหน้างานบรหิารงานทั่วไป    ครูผู้สอนสาขางานไฟฟ้า  

    

                                                                                  นายนิรุตติ์     พัฒนศิโรจน ์

                                  วัน  เดือน  ปีเกิด              18  มิถุนายน   2520 

                                                               ภูมิล าเนา                             7-9  ถ. เอกชล   ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

     วุฒิการศึกษา              ปริญญาตรี  เทคโนโลยีอตุสาหกรรม  

                 สถาบัน                              มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคิรทร ์

                    หน้าที่งาน              หัวหน้งงานหลักสูตร           ครูผู้สอนสาขางานไฟฟ้า   

    

     นายพิพัฒน์    บุญฉิม      

 วัน  เดือน  ปีเกิด               15  มกราคม   2518 

                ภูมิล าเนา                                16/9  หมู่  5  ต.บ้านใหม่  อ. เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

 วุฒิการศึกษา                  ปริญญาโท  ครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบัณฑิต   

                                              สาขาการบริหารอาชีวศึกษา 

                สถาบัน                 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 

                หน้าที่งาน                             หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้า   

                                                                                                              ครูผู้สอนสาขางานไฟฟ้า 

   

                                  นายสันทัต           ก๊กเฮง    

  วัน  เดือน  ปีเกิด               6  กุมภาพันธ์  2521 

 ภูมิล าเนา               37   หมู่  2  ต.พิมพา  อ.บางปะกง   จ.ฉะเชิงเทรา 

  วุฒิการศึกษา               ปริญญาตรี  เทคโนโลยอีุตสาหกรรม   

                 สถาบัน                               มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ์

   หน้าที่งาน               หัวงานพัสดุและอาคารสถานที่        ครูผู้สอนสาขางานไฟฟ้า   

     

 



 

ที่มา : งานบคุลากร       เผยแพร่โดย : งานศูนยข์้อมูลสารสนเทศ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ๘ ประการ วิทยาลัยสารพัดชา่งฉะเชิงเทรา ข้อมูลบุคลากร 

 

                                   นายพยุพล     จินดาพันธ ์  

  วัน  เดือน  ปีเกิด                 4  พฤศจิกายน  2524 

  ภูมิล าเนา              10  หมู่  2  ต.บางขวัญ  อ. เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

  วุฒิการศึกษา                    ปริญญาตรี  เทคโนโลยีอตุสาหกรรม  สาขาเทคโนโลยีการผลิต 

                 สถาบัน                              มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

                  หน้าที่งาน                          หัวหน้าครูที่ปรึกษา        ครูผู้สอนสาขางานยานยนต์    

      

                                  นายวรวุฒิ     สืบสมาน  

 วัน  เดือน  ปีเกิด                  15  กันยายน   2524 

 ภูมิล าเนา                             22//9  ถ.ศรีโสธร  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

 วุฒิการศึกษา             ปริญญาโท  บริหารการศกึษา 

                สถาบัน                               มหาวิทยาลัยบูรพา 

                 หน้าที่งาน                          หัวหน้างานปาชาสัมพันธ์     ครูผู้สอนสาขางานอเิล็กทรอนิกส์ 

  

                  นางจรวย       วิหกเหิน       

 วัน  เดือน  ปีเกิด                   20  กุมภาพันธ์   2522 

ภูมิล าเนา                              58  หมู่  4  ต.ปากน้ า  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

 วุฒิการศึกษา              ปริญญาโท    ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต    

                                             สาขาหลักสูตรและการสอนอาชีวศึกษา 

                สถาบัน                                เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

                                                             หน้าที่งาน                            หัวหน้างานกจิกรรมนักเรียนนักศกึษา  

 

                                  นางสาวชมัยพร    ดาจ ารัส  

 วัน  เดือน  ปีเกิด                6  พฤศจิกายน   2522 

 ภูมิล าเนา                   12/3   หมู่  5  ต.บางเล่า   อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 

 วุฒิการศึกษา                ปริญญาตรี  ครุศาสตร์บณัฑิต 

                สถาบัน                 มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ์

 หน้าที่งาน                หัวหน้างานบุคลากร      หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  

                           ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 

      

 



 

ที่มา : งานบคุลากร       เผยแพร่โดย : งานศูนยข์้อมูลสารสนเทศ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ๘ ประการ วิทยาลัยสารพัดชา่งฉะเชิงเทรา ข้อมูลบุคลากร 

  
                                 นางนิศากร   จิตต์รุ่งเรือง      

 วัน  เดือน  ปีเกิด              14   พฤษภาคม   2518 

 ภูมิล าเนา                              1083  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

 วุฒิการศึกษา               ปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาหลักสูตรและการสอน 

                สถาบัน                                 มหาวิทยาลัยบูรพา 

                หน้าที่งาน                             หัวหน้างานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ   ครผูู้สอนวิชาสามัญ 

               

                                  นางปรีญา     เรืองรัชนีกร  

 วัน  เดือน  ปีเกิด  14  เมษายน  2524 

ภูมิล าเนา                   23 หมู่  3  ต.คลองบ้านโพธ์ิ   อ.บ้านโพธ์ิ  จ.ฉะเชิงเทรา 

 วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  การจัดการทั่วไป 

                สถาบัน                       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

                หน้าที่งาน                 หัวหน้างานบัญชี       ครูผู้สอนวิชาสามัญ 

                     

                    นายสิทธิชัย           สวัสดี  

 วัน  เดือน  ปีเกิด  21  กุมภาพันธ ์ 2522 

 ภูมิล าเนา                 74 หมู่ 4 ต าบลบ้านช้าง   อ าเภอพนัสนิคม    จังหวัดชลบรุี    

   วุฒิการศึกษา         ปริญญาตรี  อาหารและโภชนาการ  

                สถาบัน                       มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์            

 หน้าที่งาน           หัวหน้างานการตลาดการค้าและประกอบธุรกิจ   

        ครูผู้สอนอาหารและโภชนาการ 

  

                                   นายสราวุธ       ผ่องสอาด  

              วัน  เดือน  ปีเกิด                       22  มิถุนายน   2522 

 ภูมิล าเนา                    206/9/1 ถ.ชุมพล ต าบลหน้าเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  

 วุฒิการศึกษา                  ปริญญาตรี    

                สถาบัน                                    มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์           

                หน้าที่งาน                                หัวหน้างานปกครอง       ครูผู้สอนสาขางานยานยนต ์

      

 

 



 

ที่มา : งานบคุลากร       เผยแพร่โดย : งานศูนยข์้อมูลสารสนเทศ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ๘ ประการ วิทยาลัยสารพัดชา่งฉะเชิงเทรา ข้อมูลบุคลากร 

 

                                 นายพิสษิฐ์     ใจอารีย์       

    วัน  เดือน  ปีเกิด                    22   พฤษภาคม   2523 

    ภูมิล าเนา                     66/2 ถ.มหาจักรพรรดิ์  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

    วุฒิการศึกษา                    ปริญญาตรี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล 

                                                สถาบัน                                     มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ์

  หน้าที่งาน                   ช่วยงานพัสดุและอาคารสถานที่   ครูผู้สอนสาขางานยานยนต ์

      

 นายปาฏิหาริย์     เทวารุทธ  

    วัน  เดือน  ปีเกิด                  7  ตุลาคม   2523 

    ภูมิล าเนา                   266/1 ถ.มรุพงษ์  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา    

    วุฒิการศึกษา                  ปริญญาตรี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

                                                สถาบัน                                    มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ์

                                                               หน้าที่งาน                  หัวหน้างานความร่วมมือและบริการชุมชน   

                                                 หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน      ครูผู้สอนเทคนิคพื้นฐาน 

      

                     นายวุฒิกร    จิตรนันท์      

     วัน  เดือน  ปีเกิด                  1 ม.ค.  2524 

      ภูมิล าเนา                    47/4  หมู่ 2 ต.คลองนา   อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

      วุฒิการศึกษา                   ปริญญาตรี   ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

                 สถาบัน                                  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ์

                                                                หน้าที่งาน                  หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด     ครูผู้สอนวิชาเทคนคิพื้นฐาน 

   

                                                                              นายอภิสิทธิ    ก๊กลิ้ม      

    วัน  เดือน  ปีเกิด   4  เมษายน  2523   

    ภูมิล าเนา   30/1  หมู7่  ต.บางแก้ว  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

    วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์   

                                                              สถาบัน                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

                                                              หน้าที่งาน  หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 

                                                                                                             ช่วยงานแผนงบประมาณและขอ้มูลสารสนเทศ 

     

 



 

ที่มา : งานบคุลากร       เผยแพร่โดย : งานศูนยข์้อมูลสารสนเทศ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ๘ ประการ วิทยาลัยสารพัดชา่งฉะเชิงเทรา ข้อมูลบุคลากร 

 

นางสาวมาลี    คงเจริญ          

    วัน  เดือน  ปีเกิด   16  มีนาคม  2513   

    ภูมิล าเนา   27  หมู่ 2 ต.คลองขดุ  อ.บ้านโพธ์ิ  จ.ฉะเชิงเทรา 

    วุฒิการศึกษา  ประถมศึกษาปีที่  6 

                                                               สถาบัน                 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรทัธาธรรม 

หน้าที่งาน  ช่วยงานการตลาดการค้าและประกอบธุรกิจ        ครูผู้สอนตัดผมชาย 

  

   นางศิริรัตน์    สุวรรณวงศ์     

    วัน  เดือน  ปีเกิด   1  มีนาคม  2504   

    ภูมิล าเนา   6  หมู่  3  ต.หนองตนีนก  อ.บ้านโพธ์ิ  จ.ฉะเชิงเทรา 

    วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษาปีที่  3 

                                                              สถาบัน                  การศึกษานอกโรงเรียน   อ. บ้านโพธ์ิ 

             หน้าที่งาน  ช่วยงานความร่วมมือและบริการชุมชน         ครูผู้สอนเสริมสวย 

  

                                                                                  นางรุ่งฤดี    บุญฤทธิ์      

    วัน  เดือน  ปีเกิด   19  ต.ค.2516 

    ภูมิล าเนา    25  หมู่ที่  2  ต.โสธร  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

    วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  ภาษาไทย 

                                                               สถาบัน                  สถาบันราชภัฎฉะเชิงเทรา 

หน้าที่งาน          งานสวัสดิ์การ  

   

 พิมพ์วลัญช์    รักษาวงษ์    

    วัน  เดือน  ปีเกิด   23  ก.พ. 2504 

    ภูมิล าเนา    311  ถ.ประชาสรรค์  ต.หน้าเมือง  อ.เมืองฉะเชิงเทรา    จ. ฉะเชิงเทรา 

    วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  ภาษาอังฤกษ 

                                                               สถาบัน                  สถาบันราชภัฎฉะเชิงเทรา 

หน้าที่งาน          งานประกันคุณภาพ  

      

 

 

 



 

ที่มา : งานบคุลากร       เผยแพร่โดย : งานศูนยข์้อมูลสารสนเทศ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ๘ ประการ วิทยาลัยสารพัดชา่งฉะเชิงเทรา ข้อมูลบุคลากร 

 

 นางสาววนิดา      เจริญสมสกุล       

    วัน  เดือน  ปีเกิด   30  มกราคม  2517   

    ภูมิล าเนา   91  หมู่1  ต.ท่าพลับ  อ.บ้านโพธ์ิ  จ.ฉะเชิงเทรา 

    วุฒิการศึกษา   ป.ตรี  ครุศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา  การศึกษา 

                                                               สถาบัน                 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชงิเทรา 

หน้าที่งาน  เจ้าหน้าที่งานพัสดุและอาคารสถานที ่

      

        นางสาวยุวดี     รัตนโยธิน   

    วัน  เดือน  ปีเกิด    5  สิงหาคม  2522   

    ภูมิล าเนา   152/143  ถ.รินคลองท่าไข่  ต.หนา้เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

    วุฒิการศึกษา  ป.ตร ี คณะบรหิารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด 

                                                               สถาบัน                มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

หน้าที่งาน  เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

      

 นางสาววนิดา   พิพบ     

    วัน  เดือน  ปีเกิด  24  มีนาคม  2525   

    ภูมิล าเนา     25  หมู่4  ต.คลองเขื่อน  อ.คลองเขื่อน  จ.ฉะเชิงเทรา 

    วุฒิการศึกษา  ป.ตรี  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  

                                                               สถาบัน                 มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ์

หน้าที่งาน  เจ้าหน้าที่งานการเงนิ 

  

  นางสาวอ้อยทิพย์        อินทโพธิ์    

                                                               วัน  เดือน  ปีเกิด  24  ธันวาคม   2513   

    ภูมิล าเนา     44/3  หมู่  1  ต.คลองนา  อ. เมือง   จ.ฉะเชิงเทรา 

    วุฒิการศึกษา  ป.ตรี นิเทศศาสตร์ 

                                                              สถาบัน               มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ์

หน้าที่งาน  เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด 

      

 

 

 



 

ที่มา : งานบคุลากร       เผยแพร่โดย : งานศูนยข์้อมูลสารสนเทศ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ๘ ประการ วิทยาลัยสารพัดชา่งฉะเชิงเทรา ข้อมูลบุคลากร 

 

 นางสาวพนัชกร    ค าสิงห์  

    วัน  เดือน  ปีเกิด   22  มิถุนายน  2523   

    ภูมิล าเนา      13/18  ต.ดอนเกาะกา    อ.บางน้ าเปรี้ยว   จ.ฉะเชิงเทรา 

    วุฒิการศึกษา  ป.ตรี  สาขาวิชาศิลปะศาสตร์บัณฑิต  เอกการจัดการทัวไป 

สถาบัน   มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ์

หน้าที่งาน  เจ้าหน้าที่งานวิชาการ 

  

 นางสาวจันรพร    ใยสุ่น    

    วัน  เดือน  ปีเกิด   25  มิถุนายน   2525   

    ภูมิล าเนา      39  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง   จ.ฉะเชิงเทรา 

    วุฒิการศึกษา   ป.ตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)    

สถาบัน   มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ์

หน้าที่งาน  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

  

 นางสาวสุพรรณษา     กั้วพิทักษ์     

    วัน  เดือน  ปีเกิด   5  ธันวาคม  2522   

    ภูมิล าเนา      151/237  ต.หน้าเมือง      อ.เมือง   จ.ฉะเชิงเทรา 

    วุฒิการศึกษา   ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

                                                              สถาบัน      วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

หน้าที่งาน  เจ้าหน้าที่งานวิชาการ 

   

นางสาวอรวรรณ       จ านงค์รัสมี    

    วัน  เดือน  ปีเกิด   10  เมษายน  2530   

    ภูมิล าเนา     83/1  หมู่ 2 ต.เกาะขนุน  อ.พนมสารคาม   จ.ฉะเชิงเทรา 

    วุฒิการศึกษา   ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    

สถาบัน   วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

หน้าที่งาน  เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ 

      

 

 

 



 

ที่มา : งานบคุลากร       เผยแพร่โดย : งานศูนยข์้อมูลสารสนเทศ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ๘ ประการ วิทยาลัยสารพัดชา่งฉะเชิงเทรา ข้อมูลบุคลากร 

 

นางสาวอรวรา    รัตนะ     

    วัน  เดือน  ปีเกิด   10  กันยายน  2530   

    ภูมิล าเนา      9/1  หมู่ 1 ต.ดอนทราย  อ.บ้านโพธ์ิ  จ.ฉะเชิเทรา 

    วุฒิการศึกษา   ปวส. การบัญชี        

สถาบัน   วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

หน้าที่งาน  เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 

      

 นายสาโรช       นาคประเสริฐ    

    วัน  เดือน  ปีเกิด    28  กุมภาพันธ์  2517 

    ภูมิล าเนา      82/3  หมู1่0  ต.บางพระ  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

    วุฒิการศึกษา  ป.ตรี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 

                                                               สถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ์

หน้าที่งาน  เจ้าหน้าที่งานฝ่ายพัฒนาการศึกษา 

      

 นางสาวสิรินุช      เสมพูล     

    วัน  เดือน  ปีเกิด    28  ธันวาคม  2528 

    ภูมิล าเนา      1306  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

    วุฒิการศึกษา   ปวส.การบัญชี   

สถาบัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  

หน้าที่งาน   เจ้าหน้าที่งานฝ่ายบริหารทรัพยากร 

   

 นางสาวดารัตน์   มากสวัสดิ ์  

    วัน  เดือน  ปีเกิด    15  สิงหาคม   2530 

    ภูมิล าเนา     65  หมู่ที่ 7  ต.คู้ยายหมี  อ. สนามชัยเขต  จ.ฉะเชิงเทรา 

    วุฒิการศึกษา   ปวส.การบัญชี   

สถาบัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  

หน้าที่งาน   เจ้าหน้าที่งานกจิกรรม 

      

 

 

 



 

ที่มา : งานบคุลากร       เผยแพร่โดย : งานศูนยข์้อมูลสารสนเทศ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ๘ ประการ วิทยาลัยสารพัดชา่งฉะเชิงเทรา ข้อมูลบุคลากร 

 

 นางสาวสุกัญญา    พลายวัน   

    วัน  เดือน  ปีเกิด    20   พฤจิกายน  2530 

    ภูมิล าเนา     47/7 หมูท่ี่2 ต.บางพระ   อ.เมืองฉะเชิงเทรา  จ.ฉะเชิงเทรา 

    วุฒิการศึกษา  ปวส.การบัญชี   

สถาบัน   วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  

หน้าที่งาน   เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 

 

 นางสาววนารี   ย้ิมเนียม  

    วัน  เดือน  ปีเกิด   3  กรกฎาคม  2530 

    ภูมิล าเนา     22  หมู่ที่  4 ต.คลองเขื่อน  อ.คลองเขื่อน  จ.ฉะเชิงเทรา 

    วุฒิการศึกษา   ปวส.การบัญชี   

สถาบัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  

หน้าที่งาน   เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

   

 นางณิชา     เข็มจรูณย์  

    วัน  เดือน  ปีเกิด    30  มีนาคม  2523 

    ภูมิล าเนา     116  หมูท่ี่  3   ต.ท่าถา่น  อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา 

    วุฒิการศึกษา   ป.ตรี   ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  การจัดการทั่วไป 

สถาบัน    มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ์

หน้าที่งาน   เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ/งานธุรการ 

     

 นางสาวปุญญิศา   หันตร ี   

    วัน  เดือน  ปีเกิด    3  กุมภาพันธ ์ 2530 

    ภูมิล าเนา     53  หมู่ที่ 6  ต.บางแก้ว   อ.เมืองฉะเชิงเทรา    จ.ฉะเชิงเทรา 

    วุฒิการศึกษา   ป.ตรี     การจัดการทรัพยากร 

สถาบัน    มหาวิทยาลัยบูรพา 

หน้าที่งาน   เจ้าหน้าที่งานพัสด ุ

     

 

 

 



 

ที่มา : งานบคุลากร       เผยแพร่โดย : งานศูนยข์้อมูลสารสนเทศ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ๘ ประการ วิทยาลัยสารพัดชา่งฉะเชิงเทรา ข้อมูลบุคลากร 

 

นางเบญระวี    สันติถวลิ   

    วัน  เดือน  ปีเกิด   5  พฤษภาคม  2524 

    ภูมิล าเนา     139  หมูท่ี่ 7  ต.หนองไม้แก่น  อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา 

    วุฒิการศึกษา   ป.ตรี      การบัญชี 

สถาบัน    มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ์

หน้าที่งาน   เจ้าหน้าที่งานบญัชี 

  

นายสาทิต เปรมปร ี  

    วัน  เดือน  ปีเกิด     3  เมษายน  2532 

    ภูมิล าเนา     152/307 ถ.ริมคลองท่าไข่  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

    วุฒิการศึกษา   ป.ตรี      การจัดการทั่วไป 

สถาบัน    มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ์

หน้าที่งาน  เจ้าหน้าที่งานการเงนิ 

      

 นายสุริยา    สุริฉาย      

    วัน  เดือน  ปีเกิด   18  กันยายน   2508 

    ภูมิล าเนา      50/24 ต.บางตีนเปด็  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

    วุฒิการศึกษา   มัธยมศึกษาปีที่ 6  

สถาบัน    การศึกษาผู้ใหญ่วัดปฐมเกศาราม 

หน้าที่งาน  นักการภารโรง 

      

 นางจันทร์เพ็ญ     ระลึก      

    วัน  เดือน  ปีเกิด   28  เมษายน  2507 

    ภูมิล าเนา     36/3 ต.บางพระ   อ.เมือง    จ.ฉะเชิงเทรา 

    วุฒิการศึกษา   ประถมศึกษาปีที่ 6  

สถาบัน   โรงเรียนบ้านเหล่า - อ้อ 

หน้าที่งาน   นักการภารโรง 

   

 

 

 



 

ที่มา : งานบคุลากร       เผยแพร่โดย : งานศูนยข์้อมูลสารสนเทศ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ๘ ประการ วิทยาลัยสารพัดชา่งฉะเชิงเทรา ข้อมูลบุคลากร 

 

 นายสมศักดิ์          ระลึก    

    วัน  เดือน  ปีเกิด   16  พฤษภาคม   2501 

    ภูมิล าเนา      36/3 ต.บางพระ   อ.เมือง     จ.ฉะเชิงเทรา 

    วุฒิการศึกษา   ประถมศึกษาปีที่  4     

สถาบัน   โรงเรียนบ้านเหล่า - อ้อสถาบัน    

หน้าที่งาน  นักการภารโรง 

  

 นายสวาส  สีสัน    

    วัน  เดือน  ปีเกิด   8  พฤศจิกายน  2504 

    ภูมิล าเนา      90/3  หมู ่11  ต.น้ าอ้อม  อ.จันทรล์ักษ์     จ.ศรีสะเกษ 

    วุฒิการศึกษา   ไม่มีวุฒิการศึกษา 

หน้าที่งาน  นักการภารโรง 

     

 

  นายอ่อน      บึงโบก    

    วัน  เดือน  ปีเกิด   7  กุมภาพันธ์  2513 

    ภูมิล าเนา      90/3  หมู่ 11  ต.น้ าอ้อม  อ.จันทรล์ักษ์     จ.ศรีสะเกษ 

    วุฒิการศึกษา   ไม่มีวุฒิการศึกษา 

หน้าที่งาน  นักการภารโรง 

   

 นางกาญดา     นพแก้ว     

    วัน  เดือน  ปีเกิด    5  มีนาคม   2522 

    ภูมิล าเนา      581  ถ.เทพคุณากร  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

    วุฒิการศึกษา   ประถมศึกษาปีที่  6  

    สถาบัน    วัดโสธรวรารามวรวิหาร 

หน้าที่งาน  นักการภารโรง 

      

 

 

 

 



 

ที่มา : งานบคุลากร       เผยแพร่โดย : งานศูนยข์้อมูลสารสนเทศ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ๘ ประการ วิทยาลัยสารพัดชา่งฉะเชิงเทรา ข้อมูลบุคลากร 

 

นายอนันต์    คณะทอง    

    วัน  เดือน  ปีเกิด   7  กรกฎาคม   2510 

    ภูมิล าเนา      45  หมู่1  ต.ท่าข้าม  อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว 

    วุฒิการศึกษา   ปวช.  สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

สถาบัน                 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุร ี

หน้าที่งาน   ยามรักษาการณ์ 

   

 นายกิตติศักดิ ์     เพชรน้อย       

    วัน  เดือน  ปีเกิด   5  เมษายน   2509 

    ภูมิล าเนา     181/56  ต.บางขุนนนต์  อ.เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ  

    วุฒิการศึกษา   ประถมศึกษาปีที่  6  

สถาบัน   โรงเรียนเทศบาล  

หน้าที่งาน  ยามรักษาการณ์ 

         

นายไพฑูรย ์   ประเสริฐด ี   

    วัน  เดือน  ปีเกิด     23   กรกฎาคม  2502 

    ภูมิล าเนา     50/27  หมูที่  1  ต.บางตนีเปด็   อ.เมือง   จ.ฉะเชิงเทรา  

    วุฒิการศึกษา   ประถมศึกษาปีที่  4  

สถาบัน    ร.ร.วัดเนินม่วง 

หน้าที่งาน  พนักงานขับรถ 

         

นายภาณิชา    โมกรัน์     

    วัน  เดือน  ปีเกิด    18  กรกฎาคม   2517 

    ภูมิล าเนา     275/35   ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา   

          วุฒิการศึกษา   ประถมศึกษาปีที่  6  

สถาบัน   โรงเรียนเปลือยตาล  

หน้าที่งาน  พนักงานขับรถ 

      

 

 
 


