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คณะผู้บริหาร 
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 

 

 
 

นายกันตพัฒน์  พุกสวัสดิ ์
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 

 

 
 

นายธวัช  ถว้ยทองค า 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 

 
 

นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 

 

 
 

นายบุญส่ง  พลสัมฤทธิ ์
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 
 

 
 

นางวลีวรรณ  อ าพล 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา 
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ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

งานประชาสัมพันธ์ 

ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

ผู้อ านวยการวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลัย 

งานการเงิน 

งานบุคลากร 

งานการบัญชี 

งานพัสดุ 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานอาคารสถานที่ 

งานทะเบียน 

งานวางแผนและงบประมาณ 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

งานความรว่มมือ 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและ
ประกอบธุรกจิ 

งานประกนัคณุภาพและ
มาตรฐานการศกึษา 

และมาตรฐานการศึกษา 
งานวิจัย พฒันา 

นวัตกรรมและส่ิงประดษิฐ์ 

งานปกครอง 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

งานกิจกรรมนักเรียนนกัศึกษา 

งานครูที่ปรกึษา 

งานสวัสดิการนักเรียนนกัศึกษา 

งานโครงการพิเศษและการบรกิารชุมชน 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

แผนกวิชา 

งานพัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอน 

งานวิทยบรกิารและห้องสมุด 

งานวัดผลและประเมินผล 

 

งานส่ือการเรียนการสอน 
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หัวหน้าแผนกวิชา 
ไฟฟ้าก าลัง 

นายพิพัฒน์  บุญฉมิ 

หัวหน้าแผนกวิชา 
อิเลก็ทรอนิกส์ 

นายสวัสดิ์  หนูแดง 

หัวงานวางแผนกวิชา 
ยานยนต์ 

นายพยุพล  จินดาพันธ ์

หัวหน้าแผนกวิชา 
เทคนิคพื้นฐาน 

นายปาฏิหาริย์  เทวารุทธ 

หัวหน้าแผนกวิชา 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

นางสาวศรินทร  พิมสาร 
 

หัวหน้างานการเงิน 

นางเวฬุรีย์  อุปถมัภ์ 

หัวหน้างานบคุลากร 

นางสาวชมัยพร  ดาจ ารัส 

หัวหน้างานการบัญช ี

นางสาวปรีญา  เรืองรัชนีกร 

หัวหน้างานพัสด ุ

นางอารีรัตน์ เสียงเพราะ 

 

หัวหน้างานทะเบียน 

นางสมหมาย  ยินดีภพ 

หัวหน้างาน 

ประชาสัมพันธ ์

นายวรวุฒิ  สืบสมาน 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นายธวัช  ถ้วยทองค า 

หัวหน้าแผนกวิชา 
สามัญสัมพันธ ์

นางสาวชมัยพร  ดาจ ารัส 

หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตร
การเรียนการสอน 

นายนิรุตติ์  พัฒนศิโรจน์ 

หัวหน้างานวทิยบริการ 
และหอ้งสมุด 

นายอภิสิทธิ์  ก๊กลิ๊ม 
 

หัวหน้างานอาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาค ี

นายพิสิษฐ์  ใจอารีย์ 
 

หัวหน้างานส่ือการเรียน 
การสอน 

นายวรวุฒิ  สืบสมาน 
 

หัวหน้างานวดัผลและ
ประเมินผล 

ว่าที่รท.อาคม  รักษาพล 

หัวหน้าแผนกวิชา 
คหกรรม 

นางสมหมาย  ยินดีภพ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง  สุดสงวน 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

นางวลีวรรณ  อ าพล 

 

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

นายวันนิวัต  พรหมสุวรรณ 

 

หัวหน้างานอาคารสถานที ่

นายสันทัต  ก๊กเฮง 

หัวหน้างาน 
ปกครอง 

นายสราวุธ  ผ่องสอาด 

หัวหน้างานแนะแนว 
อาชพีและการจัดหางาน 

นางผสุดี  สุดขาว 

หัวหน้างานกิจกรรม 
นักเรียนนักศึกษา 
นางจรวย  วิหกเหิน 

หัวหน้างานครู 
ที่ปรึกษา 

นายพยุพล  จินดาพันธ ์

หัวหน้างานสวัสดกิาร 
นักเรียน นักศึกษา 
นางรุ่งฤดี  บุญฤทธิ ์

หัวหน้างานโครงการ 

พิเศษและการบริการชุมชน 

นายปาฏิหาริย์  เทวารุทธ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื 

นายบุญส่ง   พลสัมฤทธิ์ 
 

หัวหน้างานวางแผนและ

งบประมาณ 

นางนิศากร  จิตต์รุ่งเรือง 

หัวหน้างานศูนย์ข้อมลู

สารสนเทศ 

นางสาวศรินทร  พิมสาร 

หัวหน้างาน 

ความร่วมมอื 

นายสวัสดิ์  หนูแดง 

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล 

การค้าและประกอบธุรกิจ 

นายสิทธิชัย  สวัสดี 

หัวหน้างานประกันคุณภาพ 

และมาตรฐานการศึกษา 

นางสาวพัชริดา  ตันฮก 

หัวหน้างานวจิัย พัฒนา 

นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ ์

นายพิพัฒน์  บุญฉมิ 
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นายธวัช  ถ้วยทองค า

รองผู้อ านวยการ 
 ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 
นายวันนิวัต  พรหมสุวรรณ 
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

 

 
นางสาวอรวรรณ จ านงค์รัสมี 
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ 

 

 
นางสาวณิชา เข็มจรูณย์ 

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ/ธุรการ 

 

 
นายวรวุฒิ  สืบสมาน 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
 

 
นางสาวสุกัญญา พลายวัน 
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ ์

 

 
นางสมหมาย  ยินดีภพ 
หัวหน้างานทะเบียน 

 

 
นางสาววนารี  ย้ิมเนียม 
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

 

 
นางสาวจันรพร ใยสุ่น    
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

 

 
นายสันทัต  ก๊กเฮง 

หัวหน้างานอาคารสถานที ่
 

 
นางสาววนิดา   เจริญสมสกุล 
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที ่

เจ้าหน้าที่งานพัสด ุ

 
นางอารีรัตน์  เสียงเพราะ 

หัวหน้างานพัสดุ 
 

 
นางสาวปุญญิศา  หันตรี 
เจ้าหน้าที่งานพัสด ุ

 

 
นางสาวชมัยพร  ดาจ ารัส 
หัวหน้างานบุคลากร 

 

 
นางสาวอรวรา  รัตนะ 
เจ้าหน้าที่งานบคุลากร 

 
นางปรญีา  เรืองรัชนีกร 
หัวหน้างานการบัญชี 

 

 
  นางเบญระวี   สันติถวิล  
เจ้าหน้าที่งานการบัญช ี

 
นางเวฬุรีย์  อุปถัมภ ์
หัวหน้างานการเงิน 

 

 
นางสาววนิดา  พพิบ 
เจ้าหน้าที่งานการเงิน 
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นายบญุส่ง  พลสัมฤทธิ ์

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

 
นายสวสัด์ิ  หนูแดง 
หัวหน้างานความร่วมมือ 

 
นางสาวพัชรินทร์ จายอุโมงค์ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน 
และความร่วมมือ 

 

 
นางสาวศรินทร  พิมสาร 

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

 
นางนิศากร  จิตต์รุ่งเรือง 

หัวหน้างานวางแผน 
และงบประมาณ 

 
นายสิทธิชัย  สวสัดี 

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า 
และประกอบธุรกิจ 

 

 
นางผุสดี  สุดขาว 

หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา 

 

 
นายพิพัฒน์  บุญฉิม 
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา  

นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ ์
 

 
นางสาวยุวดี  รัตนโยธิน 
เจ้าหน้าทีฝ่่ายแผนงาน 
และความร่วมมือ 
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นางอรทยั โยธินรุ่งเรือง  สุดสงวน 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 
นายสวัสดิ์  หนูแดง 
หัวหน้าแผนกวิชา
อิเลก็ทรอนิกส์ 

 

 
 

นายวรวุฒิ  สืบสมาน 
ครูแผนกวิชาอิเลก็ทรอนิกส์ 

 

 
นางสาวศรินทร  พิมสาร 

หัวหน้าแผนกวิชา 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

 

 
นายอภิสิทธิ์  ก๊กลิ้ม 

ครูแผนกวิชา 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

 

 
นายพิพัฒน์  บุญฉมิ 
หัวหน้าแผนกวิชา 

ไฟฟ้าก าลัง 
 

 
นายสันทัต  ก๊กเฮง 

ครูแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
 

 
 

นายวันนิวัต  พรหมสุวรรณ 
ครูแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 

 

 
 

นางเวฬุรีย์  อุปถมัภ์ 
ครูแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 

 

 
นายนิรุตติ์  พัฒนศิโรจน์ 
ครูแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 

 

 
นายสราวุธ  ผ่องสอาด 
ครูแผนกวิชายานยนต ์

 

 
 

นายพิสิษฐ์  ใจอารีย์ 
ครูแผนกวิชายานยนต ์

 

 
นายพยุพล  จินดาพันธ ์
หัวหน้าแผนกวิชา 

ยานยนต์ 
 

 
 

ว่าที่ร้อยโทอาคม  รักษาพล 
ครูแผนกวิชายานยนต ์

 

 
นางสาวชมัยพร  ดาจ ารัส 

หัวหน้าแผนกวิชา 
สามัญสัมพันธ ์

 

 
นางนิศากร  จิตต์รุ่งเรือง 

ครูแผนกวิชาสามญัสัมพันธ ์
 

 
นางรุ่งฤดี  บุญฤทธิ ์

ครูแผนกวิชาสามญัสัมพันธ ์
 

 
นางปรีญา  เรืองรัชนีกร  

ครูแผนกวิชาสามญัสัมพันธ ์
 

 
 

นางผุสดี  สุดขาว   
ครูแผนกวิชาสามญัสัมพันธ ์

 

 
 

นางจรวย  วิหกเหิน 
ครูแผนกวิชาสามญัสัมพันธ ์

 

 
 

นางอารีรัตน์  เสียงเพราะ 
ครูแผนกวิชา 
เทคนิคพื้นฐาน 

 

 
นายปาฏิหาริย์  เทวารุทธ 

หัวหน้าแผนกวิชา 
เทคนิคพื้นฐาน 

 

 
นายสุธร  อินอุดม 
ครูแผนกวิชา 
เทคนิคพื้นฐาน 
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นายสาโรช  นาคประเสริฐ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียนนักศึกษา 

 

นางวลีวรรณ  อ าพล 
รองผู้อ านวยการ 

 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

 
นายสราวุธ  ผอ่งสอาด 
หัวหน้างานปกครอง 

 

 
นางผสุดี  สุดขาว  

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน 

 

 
นางจรวย  วิหกเหิน 
หัวหน้างานกิจกรรม 
นักเรียนนักศึกษา 

 

 
นายพยุพล  จินดาพันธ ์
หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา 

 

 
 

นางรุง่ฤดี บุญฤทธิ ์
หัวหน้างานสวัสดิการ
นักเรียนนักศึกษา 

 

 
นายปาฏิหารยิ์  เทวารุทธ 
หัวหน้างานโครงการพิเศษ

และบริการชุมชน 
 



 ข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประการ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ข้อมูลโครงสร้างวิทยาลัยฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายพิสิษฐ์  ใจอารีย์ 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

 
นายวรวุฒิ  สืบสมาน 

งานส่ือการเรียนการสอน 

 
นางสาวพนัชกร  ค าสิงห ์
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและ

ประเมินผล 

 
นางสาวอ้อยทิพย์  อินทโพธ์ิ 
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและ

ห้องสมุด 

 
นายนิรุตติ์  พัฒนศิโรจน์ 
งานพัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอน 

 

 
ว่าที่รท.อาคม รักษาพล 
งานวัดผลและประเมินผล 

 

 
นายอภิสิทธิ์  ก๊กลิ้ม 
งานวิทยบริการ 
และหอ้งสมุด 

 

 
นางอรทยั โยธินรุ่งเรือง  สุดสงวน 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 



 ข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประการ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ข้อมูลโครงสร้างวิทยาลัยฯ 

 

 
นางศิริรัตน์  สุวรรณวงศ์   

ครูสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
งานสริมสวย 

 

 
นางสาวมาลี  คงเจริญ 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
งานตัดผมชาย 

 
 

นายสิทธิชัย  สวัสดี 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 

 
 

นางผุสดี  สุดขาว   
สาขาวิชาผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 

 

 
นางอรทยั โยธินรุ่งเรือง  สุดสงวน 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

 
นางนิศากร  จิตต์รุ่งเรือง 

ครูสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
งานดอกไม้สด,งานแกะสลัก,    

งานดอกไมป้ระดษิฐ์,งานประดษิฐ ์

 
นางสมหมาย  ยินดีภพ 

หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม 
 


