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จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 

จ าแนกตามเพศ ปีการศึกษา 2556 

 

ต าแหน่งหน้าที ่
จ านวน (คน) 

ชาย หญิง รวม 

ผู้บริหารสถานศึกษา 3 2 5 

ข้าราชการคร ู 2 6 8 

พนักงานราชการ 7 4 11 

ครูพิเศษสอน 5 3 8 

ลูกจ้างช่ัวคราว 9 15 24 

รวมทั้งสิ้น 26 30 56 
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บุคลากรทางการศึกษา   
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 

 

                 นายกันตพัฒน์    พุกสวัสดิ์ 

            วัน  เดือน  ปีเกิด            3  สิงหาคม  2499   

            ที่อยู่ปัจจุบัน                     78/89  หมู่ที่ 2 ต.โสธร อ.เมืองฉะเชิงเทรา   จ.ฉะเชิงเทรา 

            วุฒิการศึกษา        ปริญญาโท   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต   

         สาขาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาทรัพยากร 

            สถานศึกษา                      มหาวิทยาลัยมหิดล 

            ต าแหน่ง         ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 
  

                  นางวลีวรรณ   อ าพล                      

             วัน  เดือน  ปีเกิด               14  มกราคม   2498 

             ที่อยู่ปัจจุบัน                      18/1  ม.2  ต.วัดหลวง  อ.พนัสนคิม  จ.ชลบุรี    

             วุฒิการศึกษา                     ปริญญาตรี   คหกรรมศาสตร์บัณฑิต        

                                                      สาขาการบริหารอาชีวศึกษา   

             สถานศึกษา                      วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

             ต าแหน่ง                           รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียนนักศึกษา 
 

                      นายบุญส่ง  พลสัมฤทธิ์  

    วัน  เดือน  ปีเกิด          19  กุมภาพันธ์   2497 

 ที่อยู่ปัจจุบัน          60 ม. 10  ต.วังตะเคียน   อ.เมืองฉะเชิงเทรา  จ.ฉะเชิงเทรา 

วุฒิการศึกษา          ปริญญาโท   ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 

                                        สาขาเทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา   

สถานศึกษา               สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง 

             ต าแหน่ง                   ฝา่ยแผนงานและความร่วมมือ 
  

                                   นายธวัช    ถ้วยทองค า                                
   วัน  เดือน  ปีเกิด            18  สิงหาคม  2507 

   ที่อยู่ปัจจุบัน           29 ม.3  ต.ท่านัด อ.ด าเนินสะดวก  จ.ราชบุรี 

 วุฒิการศึกษา          ปริญญาตรี    วิทยาลัยศาสตร์บัณฑิต  วท.บ.สุขศึกษา 

 สถานศึกษา           วิทยาลัยครูนครปฐม 

 ต าแหน่ง           รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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                                นางอรทัย   โยธินรุ่งเรือง   สุดสงวน                                
   วัน  เดือน  ปีเกิด           1  สิงหาคม  2519 

   ที่อยู่ปัจจุบัน          108/1 หมู่ 14 ต าบลนาเริก  อ.พนสันิคม  จ.ชลบุร ี

 วุฒิการศึกษา         ปริญญาโท (บริหารการศึกษา) 

 สถานศึกษา          มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ต าแหน่ง          รองผู้อ านวยการฝา่ยวิชาการ 

 

                    นางสมหมาย ยินดีภพ  

   วัน  เดือน  ปีเกิด           27   พฤศจิกายน   2502 

   ที่อยู่ปัจจุบัน           93/12  หมู่  1  ต.หอมศีล  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา 

   วุฒิการศึกษา           ปริญญาตรี   คหกรรมศาสตร์ศึกษา  สาขาผา้และเครื่องแต่งกาย 

   สถานศึกษา           วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา   

   หน้าที่งาน            หัวหนา้งานพัสดุ     หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม 

                                          ครูผู้สอนสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย      
 

   นางผุสดี       สุดขาว              

       วนั  เดือน  ปีเกิด             16  พฤศจิกายน   2511 

   ที่อยู่ปัจจุบัน             50/6  ม.1  ต.บางตีนเป็ด  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

                วุฒิการศึกษา             ปริญญาตรี   อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย 

  สถานศึกษา                       เทคโนโลยีราชมงคล(วิทยาเขต์ชุมพรเขตอุดมศักดิ์) 

     หน้าที่งาน              หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

             หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ,  

             ครูผู้สอนสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย  ครูผู้สอนแผนกวชิาสามัญสัมพันธ์ 

                  

                   นางเวฬุรีย์        อุปถัมภ์              

       วนั  เดือน  ปีเกิด           31  ตุลาคม  2517 

        ที่อยู่ปัจจุบัน           59  หมู่ 2  ต.หนองบัว  อ.บ้านโพธิ์  จ. ฉะเชิงเทรา         

                         วุฒิการศึกษา           ปทส. ครูเทคนิคไฟฟ้าก าลัง     

   สถานศึกษา                    วิทยาลัยเทคนิคอุดรธาน ี

   หน้าที่งาน                      หัวหน้างานการเงิน       ครูผูส้อนแผนกวชิาไฟฟ้าก าลัง 
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                 นางสาวศรินทร       พิมสาร        

                                                วัน  เดือน  ปีเกิด          29   สิงหาคม  2526     

                                                               ที่อยู่ปัจจุบัน          55/284  ถนนเกษตรนวมินทร์  คลองกุ่ม  กรุงเทพฯ   

                                                               วุฒิการศึกษา          ปริญญาตรี   บริหารธุรกจิ  สาขาระบบสารสนเทศ   

                                                               สถานศึกษา                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (จักรพงษภูวนาถ) 

                                                               หน้าที่งาน                       หวัหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ      หัวหนา้แผนกวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 

            ครูผู้สอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

     

    นายสวัสดิ์          หนูแดง            

                                                  วัน  เดือน  ปีเกิด          10 พฤศจิกายน    2526 

                                                                 ที่อยู่ปัจจุบัน          20  ม.6  ต าบลพญาขัน  อ าเภอเมือง   จังหวัดพัทลุง   

                                                                 วุฒิการศึกษา          ปริญญาตรี  สาขาวศิวกรรมโทรคมนาคม   

                                                                  สถานศึกษา                  เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

                                                                  หน้าที่งาน                   หวัหน้างานความร่วมมือ   หวัหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์        

                    ครูผู้สอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส ์  

     
 

    ว่าที่ร้อยโทอาคม     รักษาพล           

                                                     วัน  เดือน  ปีเกิด           26   กุมภาพันธ์  2520 

                                                                    ที่อยู่ปัจจุบัน             10   หมู่  15  ต าบลแวงนา่ง  อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 

                                                                   วุฒิการศึกษา             ปริญญาตรี    สาขาวิศวกรรมเครื่องกล   

                                                                    สถานศึกษา                   เทคโนโลยีปทุมวัน 

                                                                    หนา้ที่งาน                     หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล      ครูผู้สอนแผนกวิชายานยนต์ 

    

     นางอารีย์รัตน์       เสียงเพราะ         

                                                    วนั  เดือน  ปีเกิด           15  ธันวาคม  2521 

                                                                   ที่อยู่ปัจจุบัน            46/80  หมู่ 9 ต าบลหนองปลาไหล  อ าเภอบางละมุง   จังหวัดชลบุรี     

                                                                   วุฒิการศึกษา            ปริญญาตรี   วิศวกรรมอุตสาหการ  

                                                                   สถานศึกษา                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

                                                                   หน้าที่งาน                     หัวหน้างานทะเบียน   ครูผู้สอนแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
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                                    นางสาวพัชริดา       ตันฮก         

  วัน  เดือน  ปีเกิด            28  มิถุนายน  2526 

                  ที่อยู่ปัจจุบัน             27/1 ม.5  ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 

                  วุฒิการศึกษา            ปริญญาตรี  คณิตศาสตร์ (ค.บ.)    

                   สถานศึกษา                  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 

                   หน้าที่งาน                     หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
 

 

                  นางจรวย       วิหกเหิน       

 วัน  เดือน  ปีเกิด                   20  กุมภาพันธ์   2522 

ที่อยู่ปัจจุบัน               58  หมู่  4  ต.ปากน้ า  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

 วุฒิการศึกษา              ปริญญาโท    ครศุาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต    

                                             สาขาหลักสูตรและการสอนอาชีวศึกษา 

                สถานศึกษา                          มหาวิทยาลัยบูรพา 

                หน้าที่งาน                            หัวหน้างานกจิกรรมนักเรียนนักศึกษา   ครูผู้สอนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
 

 
 

 

                                 นางนิศากร   จิตต์รุ่งเรือง      

 วัน  เดือน  ปีเกิด              14   พฤษภาคม   2518 

 ที่อยู่ปัจจุบัน              1083  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

 วุฒิการศึกษา               ปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาหลักสูตรและการสอน 

                สถานศึกษา                           มหาวิทยาลัยบูรพา 

                หน้าที่งาน                             หัวหนา้งานวางแผนและงบประมาณ    ครูผูส้อนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

 ครูผู้สอนแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป งานดอกไม้สด, งานแกะสลัก, 

งานดอกไม้ประดิษฐ์,งานประดิษฐ์ 

               

                                    นายวันนิวัต   พรหมสุวรรณ  

      วัน  เดือน  ปีเกิด                9  กุมภาพันธ์  2521    

      ที่อยู่ปัจจุบัน                12/40   ต.หน้าเมือง   อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

     วุฒิการศึกษา                 ปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

                     สถานศึกษา   มหาวิทยาลัยบูรพา 

                     หน้าที่งาน                         หวัหน้างานบริหารงานทั่วไป    ครูผูส้อนแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง  
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                                  นายวรวุฒิ     สืบสมาน  

 วัน  เดือน  ปีเกิด                  13  กันยายน   2524 

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

 วุฒิการศึกษา             ปริญญาโท  บริหารการศึกษา 

                สถานศึกษา                        มหาวิทยาลัยบูรพา  

                 หนา้ที่งาน                          หัวหนา้งานประชาสัมพันธ์     หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 

               ครูผู้สอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส ์
  
 

                                   นายพยุพล     จินดาพันธ์  

  วัน  เดือน  ปีเกิด                 4  พฤศจิกายน  2524 

  ที่อยู่ปัจจุบัน              10  หมู่  2  ต.บางขวัญ  อ. เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

  วุฒิการศึกษา                    ปริญญาตรี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาเทคโนโลยีการผลิต 

                 สถานศึกษา                        มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

                  หน้าที่งาน                         หัวหนา้งานครูที่ปรึกษา        ครูผู้สอนแผนกวิชายานยนต์    
      
 

     นายพิพัฒน์    บญุฉิม      

 วัน  เดือน  ปีเกิด               15  มกราคม   2518 

                ที่อยู่ปัจจุบัน                16/9  หมู่  5  ต.บา้นใหม่  อ. เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

 วุฒิการศึกษา                  ปริญญาโท  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต   

                                              สาขาการบริหารอาชีวศึกษา 

                สถานศึกษา                 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

                หน้าที่งาน                             หัวหนา้งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์     

หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง  ครูผู้สอนแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
   

 

           นางสาวชมัยพร    ดาจ ารัส  

 วัน  เดือน  ปีเกิด                6  พฤศจิกายน   2522 

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

 วุฒิการศึกษา                ปริญญาตรี  ครุศาสตร์บัณฑิต 

                สถานศึกษา                มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 หน้าที่งาน                หัวหน้างานบุคลากร      หัวหนา้แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  

                                              ครูผูส้อนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์     
 

 



 

ที่มา : งานบุคลากร       เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

ข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประการ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ข้อมูลบุคลากร 

 

                                   นายนิรุตต์ิ     พฒันศิโรจน์ 

      วัน  เดือน  ปีเกิด               18  มิถุนายน   2520 

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

      วุฒิการศึกษา               ปริญญาตรี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

                     สถานศึกษา                     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคิรทร์ 

      หน้าที่งาน                หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน   ครูผู้สอนแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 

    
                                  นายสันทัต           ก๊กเฮง    

  วัน  เดือน  ปีเกิด               6  กุมภาพันธ์  2521 

 ที่อยู่ปัจจุบัน               37   หมู่  2  ต.พิมพา  อ.บางปะกง   จ.ฉะเชิงเทรา 

  วุฒิการศึกษา               ปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   

                 สถานศึกษา                         มหาวิทยาลัยบูรพา 

   หน้าที่งาน               หัวหนา้งานอาคารสถานที่        ครูผู้สอนแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง  
 
 

 

                                  นางปรีญา     เรืองรัชนีกร  

 วัน  เดือน  ปีเกิด  14  เมษายน  2524 

ที่อยู่ปัจจุบัน                   23 หมู่  3  ต.คลองบ้านโพธิ์   อ.บา้นโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา 

 วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  การจัดการทั่วไป 

                สถานศึกษา                       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

                หน้าที่งาน                 หัวหน้างานการบัญชี       ครูผูส้อนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

   
                   

                    นายสิทธิชัย           สวัสดี  

 วัน  เดือน  ปีเกิด  21  กุมภาพันธ์  2522 

 ที่อยู่ปัจจุบัน                74 หมู่ 4 ต าบลบ้านช้าง   อ าเภอพนัสนิคม    จังหวัดชลบุรี    

   วุฒิการศึกษา         ปริญญาตรี  คหกรรมศาสตร์   

                สถานศึกษา                       มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์            

 หน้าที่งาน           หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ  

                 ครูผูส้อนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

  

 



 

ที่มา : งานบุคลากร       เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

ข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประการ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ข้อมูลบุคลากร 

 
                                   นายสราวุธ       ผ่องสอาด  

              วัน  เดือน  ปีเกิด                       22  มิถุนายน   2522 

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

 วุฒิการศึกษา                 ปริญญาตรี   เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

                สถานศึกษา                            มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์           

                หน้าที่งาน                               หัวหน้างานปกครอง       ครูผู้สอนแผนกวิชายานยนต์   

 
                                 นายพิสิษฐ์     ใจอารีย์       

    วัน  เดือน  ปีเกิด                    22   มกราคม   2523 

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

    วุฒิการศึกษา                    ปริญญาตรี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล 

                                                สถานศึกษา                               มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

  หน้าที่งาน                   หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี  ครูผูส้อนแผนกวชิายานยนต์ 

      
 นายปาฏิหาริย์     เทวารุทธ  

    วัน  เดือน  ปีเกิด                  7  ตุลาคม   2523 

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

    วุฒิการศึกษา                  ปริญญาตรี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

                                                สถานศึกษา                              มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

                                                               หน้าที่งาน                  หัวหนา้งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   

                                                หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน    ครูผู้สอนแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 

     
 

                                                                              นายอภิสิทธิ    ก๊กล้ิม      

    วัน  เดือน  ปีเกิด   4  พฤษภาคม  2523   

    ที่อยู่ปัจจุบัน   30/1  หมู่7  ต.บางแก้ว  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

    วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  สาขาคอมพิวเตอร์   

                                                              สถานศึกษา               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

                               หน้าที่งาน  หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด     
     ครูผู้สอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

 



 

ที่มา : งานบุคลากร       เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

ข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประการ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ข้อมูลบุคลากร 

 
   นางศิริรัตน์    สุวรรณวงศ์     

    วัน  เดือน  ปีเกิด   1  มีนาคม  2504   

    ที่อยู่ปัจจุบัน   6  หมู่  3  ต.หนองตีนนก  อ.บ้านโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา 

    วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษาปีท่ี  3 

                                                              สถานศึกษา                การศึกษานอกโรงเรียน   อ. บ้านโพธิ์ 

             หน้าที่งาน     ครูผู้สอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป  งานเสริมสวย 

   
นางสาวมาลี    คงเจริญ          

    วัน  เดือน  ปีเกิด   16  มีนาคม  2513   

    ที่อยู่ปัจจุบัน   27  หมู่ 2 ต.คลองขุด  อ.บ้านโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา 

    วุฒิการศึกษา  ประถมศึกษาปีท่ี  6 

                                                               สถานศึกษา                โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 

หน้าที่งาน  ครูผู้สอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป  งานตัดผมชาย 

  
                                                                                  นางรุ่งฤดี    บญุฤทธิ์      

    วัน  เดือน  ปีเกิด   19  ตุลาคม  2516 

    ที่อยู่ปัจจุบัน    25  หมู่ที่  7  ต.โสธร  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

    วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  ภาษาไทย 

                                                               สถานศึกษา                 สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา 

หน้าที่งาน          หัวหน้างานสวสัดิการนักเรียนนักศึกษา     

   ครูผู้สอนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

   

 นายสุธร        อินอุดม       

    วัน  เดือน  ปีเกิด   23  ธันวาคม  2527 

    ที่อยู่ปัจจุบัน   172  ม.4  อ.วัดสิงห์ ต.วังหมัน จ.ชัยนาท 

    วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  วิศวกรรมอุตสาหกรรม (คอ.บ.) 

                                                               สถานศึกษา                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

    หน้าที่งาน  ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

       ครูผู้สอนแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 

 



 

ที่มา : งานบุคลากร       เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

ข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประการ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ข้อมูลบุคลากร 

 
 นางสาววนิดา      เจริญสมสกุล       

    วัน  เดือน  ปีเกิด   30  มกราคม  2517   

    ที่อยู่ปัจจุบัน   91  หมู่  2  ต.ท่าพลับ  อ.บ้านโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา 

    วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต   แผนกวิชา  การศึกษา 

                                                               สถานศึกษา                สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา 

หน้าที่งาน  เจ้าหน้าที่งานพัสดุและอาคารสถานที่      

 
        นางสาวยุวดี     รัตนโยธิน   

    วัน  เดือน  ปีเกิด    5  สิงหาคม  2522   

    ที่อยู่ปัจจุบัน   152/143  ถ.รินคลองท่าไข่  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

    วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ  แผนกวิชาการตลาด 

                                                               สถานศึกษา               มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

หน้าที่งาน  เจ้าหน้าที่ฝา่ยแผนงานและความร่วมมือ 

     
 

นางสาววนิดา   พิพบ     

    วัน  เดือน  ปีเกิด  24  มีนาคม  2525   

    ที่อยู่ปัจจุบัน     25  หมู่4  ต.คลองเขื่อน  อ.คลองเขื่อน  จ.ฉะเชิงเทรา 

    วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี  แผนกวิชาการจัดการทั่วไป  

                                                               สถานศึกษา                มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

หน้าที่งาน  เจ้าหน้าที่งานการเงิน 

  
 

  นางสาวอ้อยทิพย์        อินทโพธ์ิ    

                                                               วัน  เดือน  ปีเกิด  24  ธันวาคม   2513   

    ที่อยู่ปัจจุบัน     44/6  หมู่  1  ต.คลองนา  อ. เมือง   จ.ฉะเชิงเทรา 

    วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ 

                                                              สถานศึกษา              มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

หน้าที่งาน  เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด 

      

 



 

ที่มา : งานบุคลากร       เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

ข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประการ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ข้อมูลบุคลากร 

 
 นางสาวจันรพร    ใยสุ่น    

    วัน  เดือน  ปีเกิด   25  มิถุนายน   2525   

    ที่อยู่ปัจจุบัน      39  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง   จ.ฉะเชิงเทรา 

    วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต  

สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

หน้าที่งาน  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

 
 นางสาวพนัชกร    ค าสิงห์  

    วัน  เดือน  ปีเกิด   23  มิถุนายน  2523   

    ที่อยู่ปัจจุบัน      13/1  ต.ดอนเกาะกา    อ.บางน้ าเปรี้ยว   จ.ฉะเชิงเทรา 

    วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี  แผนกวิชาศิลปะศาสตร์บัณฑิต  เอกการจัดการทั่วไป 

สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

หน้าที่งาน  เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล 

 
นางสาวอรวรรณ       จ านงค์รัสมี    

    วัน  เดือน  ปีเกิด   10  เมษายน  2530   

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

    วุฒิการศึกษา   ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    

สถานศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

หน้าที่งาน  เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ 

      
 

นางสาวอรวรา    รัตนะ     

    วัน  เดือน  ปีเกิด   10  กันยายน  2530   

    ที่อยู่ปัจจุบัน      9/1  หมู่ 1 ต.ดอนทราย  อ.บ้านโพธิ์  จ.ฉะเชิเทรา 

    วุฒิการศึกษา   ปวส. การบัญชี        

สถานศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

หน้าที่งาน  เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 

 

 



 

ที่มา : งานบุคลากร       เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

ข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประการ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ข้อมูลบุคลากร 

 
 นายสาโรช       นาคประเสริฐ    

    วัน  เดือน  ปีเกิด    28  กุมภาพันธ์  2517 

    ที่อยู่ปัจจุบัน      82/3  หมู่10  ต.บางพระ  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

    วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 

                                                               สถานศึกษา  สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา 

หน้าที่งาน  เจ้าหน้าที่งานฝา่ยพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 
 นางสาวสุกัญญา    พลายวัน   

    วัน  เดือน  ปีเกิด    20   พฤศจิกายน  2530 

    ที่อยู่ปัจจุบัน     47/7 หมู่ที่2 ต.บางพระ   อ.เมืองฉะเชิงเทรา  จ.ฉะเชิงเทรา 

    วุฒิการศึกษา  ปวส.การบัญชี   

สถานศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  

หน้าที่งาน   เจ้าหนา้ที่งานประชาสัมพันธ์ 

 
 

 นางสาววนารี   ย้ิมเนียม  

    วัน  เดือน  ปีเกิด   3  กรกฎาคม  2530 

    ที่อยู่ปัจจุบัน     22  หมู่ที่  4 ต.คลองเขื่อน  อ.คลองเขื่อน  จ.ฉะเชิงเทรา 

    วุฒิการศึกษา   ปวส.การบัญชี   

สถานศึกษา   วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  

หน้าที่งาน    เจ้าหนา้ที่งานทะเบียน 

 
 

 นางณิชา     เข็มจรูณย์  

    วัน  เดือน  ปีเกิด    30  มีนาคม  2523 

    ที่อยู่ปัจจุบัน     116  หมู่ที่  3   ต.ท่าถ่าน  อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา 

    วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี   ศิลปศาสตรบัณฑิต  การจัดการทั่วไป 

สถานศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

หน้าที่งาน   เจ้าหนา้ที่งานสารบรรณ/งานธุรการ 

 
 

 

 



 

ที่มา : งานบุคลากร       เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

ข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประการ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ข้อมูลบุคลากร 
 

 

 นางสาวปุญญิศา   หันตรี    

    วัน  เดือน  ปีเกิด    3  กุมภาพันธ์  2530 

    ที่อยู่ปัจจุบัน     53  หมู่ที่ 6  ต.บางแก้ว   อ.เมืองฉะเชิงเทรา    จ.ฉะเชิงเทรา 

    วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี     การบริหารทั่วไป 

สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา 

หน้าที่งาน                เจ้าหนา้ที่งานพัสดุ 

     
 

นางสาวพัชรินทร์  จายอุโมงค์  

    วัน  เดือน  ปีเกิด     24  กรกฎาคม  2527 

    ที่อยู่ปัจจุบัน     1 หมู่ 6 ต.บางเล่า  อ.คลองเขื่อน  จ.ฉะเชิงเทรา 

    วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี    บริหารธุรกิจบัญฑิต   สาขาระบบสารสนเทศ 

สถานศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

หน้าที่งาน  เจ้าหน้าที่ฝา่ยแผนงานและความร่วมมือ 

 
  

 นายกิตติศักดิ์     เพชรน้อย       

    วัน  เดือน  ปีเกิด   5  เมษายน   2509 

    ที่อยู่ปัจจุบัน     181/56  ต.บางขุนนนต์  อ.เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ  

    วุฒิการศึกษา   ประถมศึกษาปีท่ี  6  

สถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล  1 

หน้าที่งาน  ยามรักษาการณ ์
             

 

 

 

 นางจันทร์เพ็ญ     ระลึก      

    วัน  เดือน  ปีเกิด   28  เมษายน  2507 

    ที่อยู่ปัจจุบัน     36/3 ต.บางพระ   อ.เมือง    จ.ฉะเชิงเทรา 

    วุฒิการศึกษา   ประถมศึกษาปีท่ี 6  

สถานศึกษา  โรงเรียนบ้านเหล่า - อ้อ 

หน้าที่งาน   นักการภารโรง 

   

 

 



 

ที่มา : งานบุคลากร       เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

ข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประการ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ข้อมูลบุคลากร 

 
 

 นายสมศักดิ์          ระลึก    

    วัน  เดือน  ปีเกิด   16  พฤษภาคม   2501 

    ที่อยู่ปัจจุบัน      36/3 ต.บางพระ   อ.เมือง     จ.ฉะเชิงเทรา 

    วุฒิการศึกษา   ประถมศึกษาปีท่ี  4     

สถานศึกษา  โรงเรียนบ้านเหล่า - อ้อสถาบัน    

หน้าที่งาน  นักการภารโรง 

 
 

นายอนันต์    คณะทอง    

    วัน  เดือน  ปีเกิด   7  กรกฎาคม   2510 

    ที่อยู่ปัจจุบัน      45  หมู่1  ต.ท่าข้าม  อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว 

    วุฒิการศึกษา   ปวช.  สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส ์

สถานศึกษา                วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุร ี

หน้าที่งาน   ยามรักษาการณ ์

  
 

 นายสวาส  สีสัน    

    วัน  เดือน  ปีเกิด   8  พฤศจิกายน  2504 

    ที่อยู่ปัจจุบัน      90/3  หมู่ 11  ต.น้ าอ้อม  อ.จันทร์ลักษ์     จ.ศรีสะเกษ 

    วุฒิการศึกษา   ไม่มีวุฒิการศึกษา 

หน้าที่งาน  นักการภารโรง 

   
  

 

  นายอ่อน      บึงโบก    

    วัน  เดือน  ปีเกิด   7  กุมภาพันธ์  2513 

    ที่อยู่ปัจจุบัน      90/3  หมู่ 11  ต.น้ าอ้อม  อ.จันทร์ลักษ์     จ.ศรีสะเกษ 

    วุฒิการศึกษา   ไม่มีวุฒิการศึกษา 

หน้าที่งาน  นักการภารโรง 

   

 

 



 

ที่มา : งานบุคลากร       เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

ข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประการ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ข้อมูลบุคลากร 

 
 นางกาญดา     นพแก้ว     

    วัน  เดือน  ปีเกิด    5  มีนาคม   2522 

    ที่อยู่ปัจจุบัน      444 ถ.เทพคุณากร  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

    วุฒิการศึกษา   มัธยมศึกษาปีท่ี  3 

    สถานศึกษา  วัดโสธรวรารามวรวิหาร 

หน้าที่งาน  นักการภารโรง 

      
 

 นายสุริยา    สุริฉาย      

    วัน  เดือน  ปีเกิด   18  กันยายน   2508 

    ที่อยู่ปัจจุบัน      50/24 ต.บางตีนเป็ด  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

    วุฒิการศึกษา   มัธยมศึกษาปีท่ี 6  

สถานศึกษา   โรงเรียนกมลาไสย 

หน้าที่งาน  นักการภารโรง 

      

 

 นายอนุรักษ์         สังข์ไว       

    วัน  เดือน  ปีเกิด   4   ตุลาคม   2510   

    ที่อยู่ปัจจุบัน     174/52  ถ.มรุพงษ์  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

    วุฒิการศึกษา   มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6) 

สถานศึกษา  ศูนย์นอกโรงเรียนฉะเชิงเทรา 

หน้าที่งาน  พนักงานขับรถ 

 

 

 นายทิวา        ไชยเลิศ 

    วัน  เดือน  ปีเกิด   8  กรกฎาคม   2509 

    ที่อยู่ปัจจุบัน     50  ม.  11  ต.บางตีนเป็ด  อ.เมืองฉะเชิงเทรา  จ.ฉะเชิงเทรา  

    วุฒิการศึกษา   ประถมศึกษาปีท่ี  4  

สถานศึกษา  โรงเรียนวัดทด   

หน้าที่งาน  พนักงานขับรถ 

 


