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คณะผู้บริหาร 
วทิยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 

 

 
นายกันตพัฒน ์ พกุสวัสดิ ์
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

วิทยาลยัสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 

 

 
นายธวัช  ถ้วยทองค า 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 

 
นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 

 

 
นางสาวดวงพร  ราษฎร์เจริญ 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื 

 

 
นางวลีวรรณ  อ าพล 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
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ฝา่ยบรหิารทรพัยากร ฝา่ยแผนงานและความรว่มมอื 

งานประชาสัมพันธ์ 

ฝา่ยวชิาการ ฝา่ยพฒันากจิการนักเรยีนนกัศึกษา 

ผูอ้ านวยการวทิยาลยั 

คณะกรรมการบรหิารสถานศกึษา คณะกรรมการวทิยาลยั 

งานการเงิน 

งานบุคลากร 

งานการบัญชี 

งานพัสดุ 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานอาคารสถานที่ 

งานทะเบียน 

งานวางแผนและงบประมาณ 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

งานความร่วมมือ 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้า 
และประกอบธุรกิจ 

งานประกันคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา 

 
งานวิจัย พัฒนา 

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

งานปกครอง 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

งานกจิกรรมนักเรียนนักศึกษา 

งานครูที่ปรึกษา 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

แผนกวิชา 

งานพัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอน 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 

งานวัดผลและประเมินผล 

งานสื่อการเรียนการสอน 
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หัวหน้าแผนกวิชา 
ไฟฟ้าก าลัง 

นายพิพัฒน์  บุญฉิม 

 

หัวหน้าแผนกวิชา 
อิเล็กทรอนิกส์ 

นายสวัสด์ิ  หนูแดง 

 

หัวงานวางแผนกวิชา 
ยานยนต์ 

นายพยุพล  จินดาพันธ์ 

 

หัวหน้าแผนกวิชา 
เทคนิคพื้นฐาน 

นายปาฏิหาริย์  เทวารุทธ 

 

หัวหน้าแผนกวิชา 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นางสาวศรินทร  พิมสาร 
 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายธวัช  ถ้วยทองค า 

 

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน 

นางสาวขนิษฐา  คุ้มมา 

 

 

หัวหน้างานวิทยบริการ 
และห้องสมุด 

นายอภิสิทธิ์  ก๊กลิ๊ม 
 

 
หัวหน้างานอาชีวศึกษา 

ระบบทวิภาค ี
นายพิสิษฐ์  ใจอารีย์ 

 

 

หัวหน้างานสื่อการเรียน 
การสอน 

นายนิรุตต์ิ  พัฒนศิโรจน์ 
 

 
หัวหน้างานวัดผลและ

ประเมินผล 
ว่าที่รท.อาคม  รักษาพล 

 

 

หัวหน้าแผนกวิชา 
คหกรรม 

นางสมหมาย  ยินดีภพ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง  สุดสงวน 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
นางวลีวรรณ  อ าพล 

 

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
นายวันนิวัต  พรหมสุวรรณ 

 

หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
นายสันทัต  ก๊กเฮง 

 

หัวหน้าแผนกวิชา 
สามัญสัมพันธ์ 

นางสาวชมัยพร  ธีระวัฒน์ 

 

 

หัวหน้างานการเงิน 
นางเวฬุรีย์  อุปถัมภ์ 

 

หัวหน้างานบุคลากร 
นางสาวชมัยพร  ธีระวัฒน์ 

 

หัวหน้างานการบัญชี 
นางสาวปรีญา  เรืองรัชนีกร 

 

หัวหน้างานพัสดุ 
นางอารีรัตน์ เสียงเพราะ 

 

หัวหน้างานทะเบียน 
นางสมหมาย  ยินดีภพ 

 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
นายวรวุฒิ  สืบสมาน 

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นางสาวดวงพร  ราษฎร์เจริญ 

 
 

หัวหน้างานวางแผน 
และงบประมาณ 

นางนิศากร  จิตต์รุ่งเรือง 

 

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

นางสาวศรินทร  พิมสาร 

 

หัวหน้างานความร่วมมือ 
นายสวัสด์ิ  หนูแดง 

 
 

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล 
การค้าและประกอบธุรกิจ 

นายสิทธิชัย  สวัสดี 

 

หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา 
นางสาวพัชริดา  ตันฮก 

 

หัวหน้างานวิจัย พัฒนา 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

นายพิพัฒน์  บุญฉิม 

 
หัวหน้างานปกครอง 

นายสราวุธ  ผ่องสอาด 

 

หัวหน้างานแนะแนว 
อาชีพและการจัดหางาน 

นางผสุดี  สุดขาว 

 

หัวหน้างานกิจกรรม 
นักเรียนนักศึกษา 

นางจรวย  วิหกเหิน 

 
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
นายพยุพล  จินดาพันธ์ 

 

หัวหน้างานสวัสดิการ 
นักเรียน นักศึกษา 
นางรุ่งฤดี  บุญฤทธิ์ 

 

หัวหน้างานโครงการ 
พิเศษและการบริการชุมชน 
นายปาฏิหาริย์  เทวารุทธ 
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นายธวชั  ถว้ยทองค า 

รองผูอ้ านวยการ 
 ฝา่ยบรหิารทรพัยากร 

นายวันนวิัต  พรหมสุวรรณ 
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

 

 
นางสาวอรวรรณ จ านงค์รัสมี 
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 

 

 
นางสาวณิชา เข็มจรูณย์ 

เจ้าหน้าทีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

 
นางสาวชมัยพร  ธีระวัฒน ์

หัวหน้างานบุคลากร 
 

 
นางสาวอรวรา  รัตนะ 
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 

 
นางเวฬุรีย์  อุปถัมภ ์
หัวหน้างานการเงิน 

 

 
นางสาววนิดา  พิพบ 
เจ้าหน้าที่งานการเงิน 

 

 
นางปรีญา  เรืองรัชนีกร 
หัวหน้างานการบัญช ี

 

 
  นางสาววนารี  ยิ้มเนียม  

เจ้าหน้าที่งานการบัญชี 

 
นางอารีรัตน์  เสียงเพราะ 

หัวหน้างานพัสด ุ
 

 
นางสาวปุญญิศา  หันตรี 

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
 

 
นายสันทัต  ก๊กเฮง 

หัวหน้างานอาคารสถานที ่
 

 
นางสาววนิดา   เจริญสมสกุล 
เจ้าหน้าที่งานอาคาร/พัสดุ 

 

 
นางสมหมาย  ยินดภีพ 
หัวหน้างานทะเบียน 

 

 
นางสาววนารี  ยิ้มเนียม 
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

 

 
นางสาวจันรพร ใยสุ่น    
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

 

 
นายวรวุฒิ  สืบสมาน 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์
 

 
นางสาวสุกัญญา พลายวัน 

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 
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นางสาวดวงพร  ราษฎรเ์จรญิ 

รองผูอ้ านวยการ 
ฝา่ยแผนงานและความรว่มมอื 

 
 

 
นายสวสัด์ิ  หนูแดง 
หวัหนา้งานความร่วมมือ 

 
นางสาวพชัรินทร์ สืบสงวนวงศ ์

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายแผนงาน 
และความร่วมมือ 

 

 
นางสาวศรินทร  พิมสาร 

หวัหนา้งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ 

 
นางนิศากร  จิตตรุ่์งเรือง 

หวัหนา้งานวางแผน 
และงบประมาณ 

 
นายสิทธิชยั  สวสัดี 

หวัหนา้งานส่งเสริมผลิตผลการคา้ 
และประกอบธุรกิจ 

 

 
นางสาวพชัริดา  ตนัฮก 
หวัหนา้งานประกนัคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา 

 

 
นายพิพฒัน์  บุญฉิม 
หวัหนา้งานวิจยั พฒันา  

นวตักรรม และส่ิงประดิษฐ ์
 

 
นางสาวยุวดี  รัตนโยธิน 
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายแผนงาน 
และความร่วมมือ 
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นายสาโรช  นาคประเสริฐ 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียนนักศึกษา 

 
นางวลวีรรณ  อ าพล 

รองผูอ้ านวยการ 
 ฝา่ยพฒันากจิการนกัเรยีน นกัศกึษา 

 
 

 
 

นายสราวุธ  ผ่องสอาด 
หัวหน้างานปกครอง 

 

 
 

นางผุสดี  สดุขาว  
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ 

และการจัดหางาน 
 

 
 

นางจรวย  วิหกเหิน 
หัวหน้างานกิจกรรม 
นักเรียน นักศึกษา 

 

 
 

นายพยุพล  จินดาพันธ์ 
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

 

 
 

นางรุ่งฤดี บุญฤทธ์ิ 
หัวหน้างานสวัสดิการ 
นักเรียน นักศึกษา 

 

 
 

นายปาฏิหาริย์  เทวารุทธ 
หัวหน้างานโครงการพเิศษ 

และบริการชุมชน 
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นายพิสิษฐ ์ ใจอารีย ์

หัวหนา้งาน 
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
นายนิรุตต์ิ  พฒันศิโรจน์ 

หัวหนา้งาน 
ส่ือการเรียน การสอน 

 
นางสาวพนชักร  ค าสิงห์ 
เจา้หนา้ท่ีงานวดัผล 
และประเมินผล 

 
นางสาวออ้ยทิพย ์ อินทโพธ์ิ 
เจา้หนา้ท่ีงานวิทยบริการ 

และห้องสมุด 

 
นางสาวขนิษฐา  คุม้มา 

หัวหนา้งานพฒันาหลกัสูตร 
การเรียนการสอน 

 

 
วา่ท่ีรท.อาคม รักษาพล 

หัวหนา้งาน 
วดัผลและประเมินผล 

 

 
นายอภิสิทธ์ิ  ก๊กล้ิม 

หัวหนา้งาน 
วทิยบริการและห้องสมุด 

 

นางอรทยั โยธินรุ่งเรือง  สุดสงวน 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ
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นางอรทยั โยธินรุ่งเรือง  สุดสงวน 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ

 
 

 
 

นางอารีรัตน์  เสียงเพราะ 
ครูแผนกวชิา 
เทคนิคพื้นฐาน 

 

 
นายปาฏิหาริย ์ เทวารุทธ 

หัวหนา้แผนกวชิา 
เทคนิคพื้นฐาน 

 

 
นายสุธร  อินอุดม 
ครูแผนกวชิา 
เทคนิคพื้นฐาน 

 

 
นางสาวชมยัพร  ธีระวฒัน์ 

หัวหนา้แผนกวชิา 
สามญัสัมพนัธ ์

 

 
นางรุ่งฤดี  บุญฤทธ์ิ 

ครูแผนกวชิาสามญัสัมพนัธ์ 
 

 
นางปรีญา  เรืองรัชนีกร  

ครูแผนกวชิาสามญัสัมพนัธ ์
 
 
 

 
 

นางสาวขนิษฐา  คุม้มา 
ครูแผนกวชิาสามญัสัมพนัธ ์

 

 
นายสวสัด์ิ  หนูแดง 
หัวหนา้แผนกวชิา
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

 
 

นายวรวุฒิ  สืบสมาน 
ครูแผนกวชิาอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 
นางสาวศรินทร  พิมสาร 

หัวหนา้แผนกวชิา 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

 
นายอภิสิทธ์ิ  ก๊กล้ิม 

ครูแผนกวชิา 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

 
นายสราวธุ  ผอ่งสอาด 
ครูแผนกวชิายานยนต ์

 

 
 

นายพิสิษฐ ์ ใจอารีย ์
ครูแผนกวชิายานยนต ์

 

 
นายพยพุล  จินดาพนัธ์ 
หัวหนา้แผนกวชิา 

ยานยนต ์
 

 
 

วา่ท่ีร้อยโทอาคม  รักษาพล 
ครูแผนกวชิายานยนต ์

 

 
นายพิพฒัน์  บุญฉิม 
หัวหนา้แผนกวชิา 

ไฟฟ้าก าลงั 
 

 
นายสันทตั  ก๊กเฮง 

ครูแผนกวชิาไฟฟ้าก าลงั 
 

 
 

นายวนันิวตั  พรหมสุวรรณ 
ครูแผนกวชิาไฟฟ้าก าลงั 

 

 
 

นางเวฬุรีย ์ อุปถมัภ ์
ครูแผนกวชิาไฟฟ้าก าลงั 

 

 
นายนิรุตต์ิ  พฒันศิโรจน์ 
ครูแผนกวชิาไฟฟ้าก าลงั 

 

 
 

นางจรวย  วหิกเหิน 
ครูแผนกวชิาสามญัสัมพนัธ์ 

 



 ข้อมลูพืน้ฐาน ๙ ประการ วิทยาลยัสารพดัชา่งฉะเชิงเทรา ข้อมลูโครงสร้างวิทยาลยัฯ 

 

 

 

 

 

 
นางศิริรัตน์  สุวรรณวงศ ์  

ครูสาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ทัว่ไป 
งานสริมสวย 

 
 
 

 
นางสาวมาลี  คงเจริญ 

สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ทัว่ไป 
งานตดัผมชาย 

 
 

นายสิทธิชยั  สวสัดี 
สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ 

 

 
 

นางผสุดี  สุดขาว   
สาขาวชิาผา้และเคร่ืองแต่งกาย 

 
 
 

นางอรทยั โยธินรุ่งเรือง  สุดสงวน 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ

 
 

 
นางนิศากร  จิตตรุ่์งเรือง 

ครูสาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ทัว่ไป 
งานดอกไมส้ด,งานแกะสลกั,    

งานดอกไมป้ระดิษฐ์,งานประดิษฐ์ 

 
นางสมหมาย  ยนิดีภพ 

หัวหนา้แผนกวชิาคหกรรม 
 


