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จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  วทิยาลยัสารพดัช่างฉะเชิงเทรา 

จ าแนกตามเพศ ปีการศึกษา 2557 

 

ต าแหน่งหน้าที่ 
จ านวน (คน) 

ชาย หญงิ รวม 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 2 3 5 

ขา้ราชการครู 2 7 9 

พนกังานราชการ 7 4 11 

ครูพิเศษสอน 5 3 8 

ลูกจา้งชัว่คราว 9 16 25 

รวมทั้งส้ิน 25 33 58 
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บุคลากรทางการศึกษา   
วทิยาลยัสารพดัช่างฉะเชิงเทรา 

 

                 นายกนัตพฒัน์    พุกสวสัดิ์ 

            วนั  เดือน  ปีเกิด            3  สิงหาคม  2499   

            ท่ีอยูปั่จจุบนั                     78/89  หมู่ท่ี 2 ต.โสธร อ.เมืองฉะเชิงเทรา   จ.ฉะเชิงเทรา 

            วฒิุการศึกษา        ปริญญาโท   วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต   

         สาขาเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมเพื่อพฒันาทรัพยากร 

            สถานศึกษา                      มหาวทิยาลยัมหิดล 

            ต าแหน่ง         ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างฉะเชิงเทรา 
  

                  นางวลวีรรณ   อ าพล                      

             วนั  เดือน  ปีเกิด               14  มกราคม   2498 

             ท่ีอยูปั่จจุบนั                      18/1  ม.2  ต.วดัหลวง  อ.พนสันิคม  จ.ชลบุรี    

             วฒิุการศึกษา                     ปริญญาตรี   คหกรรมศาสตร์บณัฑิต        

                                                      สาขาการบริหารอาชีวศึกษา   

             สถานศึกษา                      วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา 

             ต าแหน่ง                           รองผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียนนกัศึกษา 
 

 

                                นางอรทยั   โยธินรุ่งเรือง   สุดสงวน                                
   วนั  เดือน  ปีเกิด           1  สิงหาคม  2519 

   ท่ีอยูปั่จจุบนั          108/1 หมู่ 14 ต าบลนาเริก  อ.พนสันิคม  จ.ชลบุรี 

 วฒิุการศึกษา         ปริญญาโท (บริหารการศึกษา) 

 สถานศึกษา          มหาวทิยาลยับูรพา 

 ต  าแหน่ง          รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 

 
  

                                   นายธวชั    ถ้วยทองค า                                
   วนั  เดือน  ปีเกิด            18  สิงหาคม  2507 

   ท่ีอยูปั่จจุบนั           29 ม.3  ต.ท่านดั อ.ด าเนินสะดวก  จ.ราชบุรี 

 วฒิุการศึกษา          ปริญญาตรี    วทิยาลยัศาสตร์บณัฑิต  วท.บ.สุขศึกษา 

 สถานศึกษา           วทิยาลยัครูนครปฐม 

 ต  าแหน่ง           รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  



 

ท่ีมา : งานบุคลากร       เผยแพร่โดย : งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ 

ข้อมลูพืน้ฐาน ๙ ประการ วิทยาลยัสารพดัชา่งฉะเชิงเทรา ข้อมลูบคุลากร 

 
 

                                นางสาวดวงพร   ราษฎร์เจริญ                                
   วนั  เดือน  ปีเกิด           23  เมษายน  2516 

   ท่ีอยูปั่จจุบนั          55/2   หมู่ 3.  ต. สาวชะโงก   อ. บางคลา้    จ.ฉะเชิงเทรา 

 วฒิุการศึกษา          ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  การจดัการ 

 สถานศึกษา          มหาลยัราชค าแหง 

 ต  าแหน่ง          รองผูอ้  านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

                    นางสมหมาย ยนิดภีพ  

   วนั  เดือน  ปีเกิด           27   พฤศจิกายน   2502 

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

   วฒิุการศึกษา           ปริญญาตรี   คหกรรมศาสตร์ศึกษา  สาขาผา้และเคร่ืองแต่งกาย 

   สถานศึกษา           วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา   

   หนา้ท่ีงาน            หวัหนา้งานพสัดุ     หวัหนา้แผนกวชิาคหกรรม 

                                          ครูผูส้อนสาขาวชิาผา้และเคร่ืองแต่งกาย      
 

   นางผสุด ี      สุดขาว              

       วนั  เดือน  ปีเกิด             16  พฤศจิกายน   2511 

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

                วฒิุการศึกษา             ปริญญาตรี   อุตสาหกรรมเคร่ืองแต่งกาย 

  สถานศึกษา                       เทคโนโลยรีาชมงคล(วทิยาเขตชุ์มพรเขตอุดมศกัด์ิ) 

     หนา้ท่ีงาน              หวัหนา้งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

             หวัหนา้งานแนะแนวอาชีพและการจดัหางาน ,  

             ครูผูส้อนสาขาวชิาผา้และเคร่ืองแต่งกาย  ครูผูส้อนแผนกวชิาสามญัสมัพนัธ์ 

                  

                   นางเวฬุรีย์        อุปถัมภ์              

       วนั  เดือน  ปีเกิด           31  ตุลาคม  2517 

        ท่ีอยูปั่จจุบนั           59  หมู่ 2  ต.หนองบวั  อ.บา้นโพธ์ิ  จ. ฉะเชิงเทรา         

                         วฒิุการศึกษา           ปทส. ครูเทคนิคไฟฟ้าก าลงั     

   สถานศึกษา                    วทิยาลยัเทคนิคอดุรธานี 

   หนา้ท่ีงาน                      หวัหนา้งานการเงิน       ครูผูส้อนแผนกวชิาไฟฟ้าก าลงั 
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                 นางสาวศรินทร       พมิสาร        

                                                วนั  เดือน  ปีเกิด          29   สิงหาคม  2526     

                                                               ท่ีอยูปั่จจุบนั          55/284  ถนนเกษตรนวมินทร์  คลองกุ่ม  กรุงเทพฯ   

                                                               วฒิุการศึกษา          ปริญญาตรี   บริหารธุรกิจ  สาขาระบบสารสนเทศ   

                                                               สถานศึกษา                     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก (จกัรพงษภูวนาถ) 

                                                               หนา้ท่ีงาน                       หวัหนา้งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ      หวัหนา้แผนกวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

            ครูผูส้อนแผนกวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

     

    นายสวสัดิ์          หนูแดง            

                                                  วนั  เดือน  ปีเกิด          10 พฤศจิกายน    2526 

                                                                 ท่ีอยูปั่จจุบนั          20  ม.6  ต าบลพญาขนั  อ าเภอเมือง   จงัหวดัพทัลงุ   

                                                                 วฒิุการศึกษา          ปริญญาตรี  สาขาวศิวกรรมโทรคมนาคม   

                                                                  สถานศึกษา                  เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

                                                                  หนา้ท่ีงาน                   หวัหนา้งานความร่วมมือ   หวัหนา้แผนกวชิาอิเลก็ทรอนิกส์        

                    ครูผูส้อนแผนกวชิาอิเลก็ทรอนิกส์   

     
 

    ว่าทีร้่อยโทอาคม     รักษาพล           

                                                     วนั  เดือน  ปีเกิด           26   กมุภาพนัธ์  2520 

                                                                    ท่ีอยูปั่จจุบนั             10   หมู่  15  ต าบลแวงน่าง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัมหาสารคาม 

                                                                   วฒิุการศึกษา             ปริญญาตรี    สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล   

                                                                    สถานศึกษา                   เทคโนโลยปีทุมวนั 

                                                                    หนา้ท่ีงาน                     หวัหนา้งานวดัผลและประเมินผล      ครูผูส้อนแผนกวชิายานยนต ์

    

     นางอารีย์รัตน์       เสียงเพราะ         

                                                    วนั  เดือน  ปีเกิด           15  ธนัวาคม  2521 

                                                                   ท่ีอยูปั่จจุบนั            46/80  หมู่ 9 ต าบลหนองปลาไหล  อ าเภอบางละมุง   จงัหวดัชลบุรี     

                                                                   วฒิุการศึกษา            ปริญญาตรี   วศิวกรรมอุตสาหการ  

                                                                   สถานศึกษา                  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

                                                                   หนา้ท่ีงาน                     หวัหนา้งานทะเบียน   ครูผูส้อนแผนกวชิาเทคนิคพ้ืนฐาน 
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                                    นางสาวพัชริดา       ตนัฮก         

  วนั  เดือน  ปีเกิด            28  มิถุนายน  2526 

                  ท่ีอยูปั่จจุบนั             27/1 ม.5  ต.บา้นชา้ง อ.พนสันิคม จ.ชลบุรี 

                  วฒิุการศึกษา            ปริญญาตรี  คณิตศาสตร์ (ค.บ.)    

                   สถานศึกษา                  มหาวทิยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ 

                   หนา้ท่ีงาน                     หวัหนา้งานประกนัคุณภาพ 
 

                                    นางสาวขนิษฐา    คุ้มมา         

  วนั  เดือน  ปีเกิด            15  มกราคม  2520 

                  ท่ีอยูปั่จจุบนั             30/1  หมู่ 7  ต.ท่าตูม  อ.ศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรี 

                  วฒิุการศึกษา            ปริญญาตรี  ศิลปะศาสตร์บณัฑิต  

                   สถานศึกษา                  ราชภฎัเพชรบุรีวทิยาลงกรณ์ฯ 

                   หนา้ท่ีงาน                          หวัหนา้งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน   
ครูผูส้อนแผนกวชิาสามญัสมัพนัธ์ 

 

 

                  นางจรวย       วหิกเหิน       

 วนั  เดือน  ปีเกิด                   20  กมุภาพนัธ์   2522 

ท่ีอยูปั่จจุบนั               58  หมู่  4  ต.ปากน ้ า  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

 วฒิุการศึกษา              ปริญญาโท    ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต    

                                             สาขาหลกัสูตรและการสอนอาชีวศึกษา 

                สถานศึกษา                          มหาวทิยาลยับูรพา 

                หนา้ท่ีงาน                            หวัหนา้งานกิจกรรมนกัเรียนนกัศึกษา   ครูผูส้อนแผนกวชิาสามญัสมัพนัธ์ 
 
 

 

                                 นางนิศากร   จติต์รุ่งเรือง      

 วนั  เดือน  ปีเกิด              14   พฤษภาคม   2518 

 ท่ีอยูปั่จจุบนั              1083  ต.หนา้เมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

 วฒิุการศึกษา               ปริญญาโท  การศึกษามหาบณัฑิต  สาขาหลกัสูตรและการสอน 

                สถานศึกษา                           มหาวทิยาลยับูรพา 

                หนา้ท่ีงาน                             หวัหนา้งานวางแผนและงบประมาณ     

 ครูผูส้อนแผนกวชิาคหกรรมศาสตร์ทัว่ไป งานดอกไมส้ด, งานแกะสลกั, 

งานดอกไมป้ระดิษฐ,์งานประดิษฐ ์
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                                    นายวนันิวัต   พรหมสุวรรณ  

      วนั  เดือน  ปีเกิด                9  กมุภาพนัธ์  2521    

      ท่ีอยูปั่จจุบนั                12/40   ต.หนา้เมือง   อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

     วฒิุการศึกษา              ปริญญาโท  วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  

                     สถานศึกษา  มหาวทิยาลยับูรพา 

                     หนา้ท่ีงาน                         หวัหนา้งานบริหารงานทัว่ไป    ครูผูส้อนแผนกวชิาไฟฟ้าก าลงั  

    
 

 

                                  นายวรวุฒ ิ    สืบสมาน  

 วนั  เดือน  ปีเกิด                  13  กนัยายน   2524 

 ท่ีอยูปั่จจุบนั             22//9  ถ.ศรีโสธร  ต.หนา้เมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

 วฒิุการศึกษา             ปริญญาโท  บริหารการศึกษา 

                สถานศึกษา                        มหาวทิยาลยับูรพา  

                 หนา้ท่ีงาน                          หวัหนา้งานประชาสมัพนัธ ์    หวัหนา้งานส่ือการเรียนการสอน 

               ครูผูส้อนแผนกวชิาอิเลก็ทรอนิกส์ 
  
 

                                   นายพยุพล     จนิดาพนัธ์  

  วนั  เดือน  ปีเกิด                 4  พฤศจิกายน  2524 

  ท่ีอยูปั่จจุบนั              10  หมู่  2  ต.บางขวญั  อ. เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

  วฒิุการศึกษา                    ปริญญาตรี  เทคโนโลยอีตุสาหกรรม  สาขาเทคโนโลยกีารผลิต 

                 สถานศึกษา                        มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

                  หนา้ท่ีงาน                         หวัหนา้งานครูท่ีปรึกษา        ครูผูส้อนแผนกวชิายานยนต ์   
      
 

     นายพพิฒัน์    บุญฉิม      

 วนั  เดือน  ปีเกิด               15  มกราคม   2518 

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

 วฒิุการศึกษา                  ปริญญาโท  ครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต   

                                              สาขาการบริหารอาชีวศึกษา 

                สถานศึกษา                 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

                หนา้ท่ีงาน                              หวัหนา้งานวจิยั พฒันานวตักรรมและส่ิงประดิษฐ ์    

 หวัหนา้แผนกวชิาไฟฟ้าก าลงั  ครูผูส้อนแผนกวชิาไฟฟ้าก าลงั 
   



 

ท่ีมา : งานบุคลากร       เผยแพร่โดย : งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ 

ข้อมลูพืน้ฐาน ๙ ประการ วิทยาลยัสารพดัชา่งฉะเชิงเทรา ข้อมลูบคุลากร 

 
           นางสาวชมยัพร    ธีระวฒัน์  

 วนั  เดือน  ปีเกิด                6  พฤศจิกายน   2522 

 ท่ีอยูปั่จจุบนั                   12/3   หมู่  5  ต.บางเล่า   อ.คลองเข่ือน จ.ฉะเชิงเทรา 

 วฒิุการศึกษา                ปริญญาตรี  ครุศาสตร์บณัฑิต 

                สถานศึกษา                มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

 หนา้ท่ีงาน                หวัหนา้งานบุคลากร      หวัหนา้แผนกวชิาสามญัสมัพนัธ์  

                                              ครูผูส้อนแผนกวชิาสามญัสมัพนัธ์     
 

 

 

                                   นายนิรุตติ์     พฒันศิโรจน์ 

      วนั  เดือน  ปีเกิด               18  มิถุนายน   2520 

                     ท่ีอยูปั่จจุบนั               7-9  ถ. เอกชล   ต.หนา้เมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

      วฒิุการศึกษา               ปริญญาตรี  เทคโนโลยอีุตสาหกรรม  

                     สถานศึกษา                     มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนคิรทร์ 

      หนา้ท่ีงาน                หวัหนา้งานหลกัสูตรการเรียนการสอน   ครูผูส้อนแผนกวชิาไฟฟ้าก าลงั 

    
                                  นายสันทตั           ก๊กเฮง    

  วนั  เดือน  ปีเกิด               6  กมุภาพนัธ์  2521 

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

  วฒิุการศึกษา               ปริญญาโท  วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต   

                 สถานศึกษา                         มหาวทิยาลยับูรพา 

   หนา้ท่ีงาน               หวัหนา้งานอาคารสถานท่ี        ครูผูส้อนแผนกวชิาไฟฟ้าก าลงั  
 
 

 

                                  นางปรีญา     เรืองรัชนีกร  

 วนั  เดือน  ปีเกิด  14  เมษายน  2524 

ท่ีอยูปั่จจุบนั                   23 หมู่  3  ต.คลองบา้นโพธ์ิ   อ.บา้นโพธ์ิ  จ.ฉะเชิงเทรา 

 วฒิุการศึกษา   ปริญญาตรี  การจดัการทัว่ไป 

                สถานศึกษา                       มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

                หนา้ท่ีงาน                 หวัหนา้งานการบญัชี       ครูผูส้อนแผนกวชิาสามญัสมัพนัธ์ 

   



 

ท่ีมา : งานบุคลากร       เผยแพร่โดย : งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ 

ข้อมลูพืน้ฐาน ๙ ประการ วิทยาลยัสารพดัชา่งฉะเชิงเทรา ข้อมลูบคุลากร 

                   

 

 

                    นายสิทธิชัย           สวสัด ี  

 วนั  เดือน  ปีเกิด  21  กมุภาพนัธ์  2522 

 ท่ีอยูปั่จจุบนั                74 หมู่ 4 ต าบลบา้นชา้ง   อ าเภอพนสันิคม    จงัหวดัชลบุรี    

   วฒิุการศึกษา         ปริญญาตรี  คหกรรมศาสตร์   

                สถานศึกษา                       มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์            

 หนา้ท่ีงาน           หวัหนา้งานส่งเสริมผลิตผลการคา้และประกอบธุรกิจ  

                 ครูผูส้อนสาขาวชิาอาหารและโภชนาการ 

 
                                   นายสราวุธ       ผ่องสอาด  

              วนั  เดือน  ปีเกิด                       22  มิถุนายน   2522 

 ท่ีอยูปั่จจุบนั                 206/9/1 ถ.ชุมพล ต าบลหนา้เมือง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 วฒิุการศึกษา                 ปริญญาตรี   เทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม 

                สถานศึกษา                            มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์           

                หนา้ท่ีงาน                               หวัหนา้งานปกครอง       ครูผูส้อนแผนกวชิายานยนต ์   

 
                                 นายพสิิษฐ์     ใจอารีย์       

    วนั  เดือน  ปีเกิด                    22   มกราคม   2523 

    ท่ีอยูปั่จจุบนั                     66/2 ถ.มหาจกัรพรรด์ิ  ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

    วฒิุการศึกษา                    ปริญญาตรี  เทคโนโลยอีุตสาหกรรมเคร่ืองกล 

                                                สถานศึกษา                               มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

  หนา้ท่ีงาน                   หวัหนา้งานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี   ครูผูส้อนแผนกวชิายานยนต ์

      
 นายปาฏิหาริย์     เทวารุทธ  

    วนั  เดือน  ปีเกิด                  7  ตุลาคม   2523 

    ท่ีอยูปั่จจุบนั                   266/1 ถ.มรุพงษ ์ ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา    

    วฒิุการศึกษา                  ปริญญาตรี  เทคโนโลยอีุตสาหกรรม  

                                                สถานศึกษา                             มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

                                                               หนา้ท่ีงาน              หวัหนา้งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   

                              หวัหนา้แผนกวชิาเทคนิคพ้ืนฐาน    ครูผูส้อนแผนกวชิาเทคนิคพ้ืนฐาน 



 

ท่ีมา : งานบุคลากร       เผยแพร่โดย : งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ 

ข้อมลูพืน้ฐาน ๙ ประการ วิทยาลยัสารพดัชา่งฉะเชิงเทรา ข้อมลูบคุลากร 

     
 

                                                                              นายอภิสิทธิ    ก๊กลิม้      

    วนั  เดือน  ปีเกิด   4  พฤษภาคม  2523   

    ท่ีอยูปั่จจุบนั   30/1  หมู่7  ต.บางแกว้  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

    วฒิุการศึกษา  ปริญญาตรี  วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต  สาขาคอมพิวเตอร์   

                                                              สถานศึกษา               มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

                               หนา้ท่ีงาน  หวัหนา้งานวทิยบริการและหอ้งสมุด     
     ครูผูส้อนแผนกวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
   นางศิริรัตน์    สุวรรณวงศ์     

    วนั  เดือน  ปีเกิด   1  มีนาคม  2504   

    ท่ีอยูปั่จจุบนั   6  หมู่  3  ต.หนองตีนนก  อ.บา้นโพธ์ิ  จ.ฉะเชิงเทรา 

    วฒิุการศึกษา  มธัยมศึกษาปีท่ี  3 

                                                              สถานศึกษา                การศึกษานอกโรงเรียน   อ. บา้นโพธ์ิ 

             หนา้ท่ีงาน     ครูผูส้อนสาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ทัว่ไป  งานเสริมสวย 

   
นางสาวมาล ี   คงเจริญ          

    วนั  เดือน  ปีเกิด   16  มีนาคม  2513   

    ท่ีอยูปั่จจุบนั   27  หมู่ 2 ต.คลองขดุ  อ.บา้นโพธ์ิ  จ.ฉะเชิงเทรา 

    วฒิุการศึกษา  ประถมศึกษาปีท่ี  6 

                                                               สถานศึกษา                โรงเรียนวดัราษฎร์ศรัทธาธรรม 

หนา้ท่ีงาน  ครูผูส้อนสาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ทัว่ไป  งานตดัผมชาย 

  
                                                                                  นางรุ่งฤด ี   บุญฤทธ์ิ      

    วนั  เดือน  ปีเกิด   19  ตุลาคม  2516 

    ท่ีอยูปั่จจุบนั    25  หมู่ท่ี  7  ต.โสธร  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

    วฒิุการศึกษา   ปริญญาตรี  ภาษาไทย 

                                                               สถานศึกษา                 สถาบนัราชภฏัฉะเชิงเทรา 

หนา้ท่ีงาน          หวัหนา้งานสวสัดิการนกัเรียนนกัศึกษา     

   ครูผูส้อนแผนกวชิาสามญัสมัพนัธ์ 

   



 

ท่ีมา : งานบุคลากร       เผยแพร่โดย : งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ 

ข้อมลูพืน้ฐาน ๙ ประการ วิทยาลยัสารพดัชา่งฉะเชิงเทรา ข้อมลูบคุลากร 

 

 นายสุธร        อนิอุดม       

    วนั  เดือน  ปีเกิด   23  ธนัวาคม  2527 

    ท่ีอยูปั่จจุบนั   172  ม.4  อ.วดัสิงห์ ต.วงัหมนั จ.ชยันาท 

    วฒิุการศึกษา   ปริญญาตรี  วศิวกรรมอุตสาหกรรม (คอ.บ.) 

                                                               สถานศึกษา                มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

    หนา้ท่ีงาน  ผูช่้วยงานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน 

       ครูผูส้อนแผนกวชิาเทคนิคพ้ืนฐาน 

 
 นางสาววนิดา      เจริญสมสกลุ       

    วนั  เดือน  ปีเกิด   30  มกราคม  2517   

    ท่ีอยูปั่จจุบนั   91  หมู่  2  ต.ท่าพลบั  อ.บา้นโพธ์ิ  จ.ฉะเชิงเทรา 

    วฒิุการศึกษา  ปริญญาตรี  ครุศาสตรบณัฑิต   แผนกวชิา  การศึกษา 

                                                               สถานศึกษา                สถาบนัราชภฏัฉะเชิงเทรา 

หนา้ท่ีงาน  เจา้หนา้ท่ีงานพสัดุและอาคารสถานท่ี      

 
        นางสาวยุวด ี    รัตนโยธิน   

    วนั  เดือน  ปีเกิด    5  สิงหาคม  2522   

    ท่ีอยูปั่จจุบนั   152/143  ถ.รินคลองท่าไข่  ต.หนา้เมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

    วฒิุการศึกษา  ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ  แผนกวชิาการตลาด 

                                                               สถานศึกษา               มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

หนา้ท่ีงาน  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

     
 

นางสาววนิดา   พพิบ     

    วนั  เดือน  ปีเกิด  24  มีนาคม  2525   

    ท่ีอยูปั่จจุบนั     25  หมู่4  ต.คลองเข่ือน  อ.คลองเข่ือน  จ.ฉะเชิงเทรา 

    วฒิุการศึกษา  ปริญญาตรี  แผนกวชิาการจดัการทัว่ไป  

                                                               สถานศึกษา                มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

หนา้ท่ีงาน  เจา้หนา้ท่ีงานการเงิน 

  



 

ท่ีมา : งานบุคลากร       เผยแพร่โดย : งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ 

ข้อมลูพืน้ฐาน ๙ ประการ วิทยาลยัสารพดัชา่งฉะเชิงเทรา ข้อมลูบคุลากร 

 
 

  นางสาวอ้อยทพิย์        อนิทโพธ์ิ    

                                                               วนั  เดือน  ปีเกิด  24  ธนัวาคม   2513   

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

    วฒิุการศึกษา  ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ 

                                                              สถานศึกษา              มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

หนา้ท่ีงาน  เจา้หนา้ท่ีงานวทิยบริการและหอ้งสมุด 

      

 นางสาวจนัรพร    ใยสุ่น    

    วนั  เดือน  ปีเกิด   25  มิถุนายน   2525   

    ท่ีอยูปั่จจุบนั      39  ต.หนา้เมือง  อ.เมือง   จ.ฉะเชิงเทรา 

    วฒิุการศึกษา   ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบณัฑิต  

สถานศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

หนา้ท่ีงาน  เจา้หนา้ท่ีงานทะเบียน 

 
 นางสาวพนัชกร    ค าสิงห์  

    วนั  เดือน  ปีเกิด   23  มิถุนายน  2523   

    ท่ีอยูปั่จจุบนั      13/1  ต.ดอนเกาะกา    อ.บางน ้ าเปร้ียว   จ.ฉะเชิงเทรา 

    วฒิุการศึกษา  ปริญญาตรี  แผนกวชิาศิลปะศาสตร์บณัฑิต  เอกการจดัการทัว่ไป 

สถานศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

หนา้ท่ีงาน  เจา้หนา้ท่ีงานวดัผลและประเมินผล 

 
นางสาวอรวรรณ       จ านงค์รัสม ี   

    วนั  เดือน  ปีเกิด   10  เมษายน  2530   

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

    วฒิุการศึกษา   ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    

สถานศึกษา  วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

หนา้ท่ีงาน  เจา้หนา้ท่ีงานสารบรรณ 

      

 

 



 

ท่ีมา : งานบุคลากร       เผยแพร่โดย : งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ 

ข้อมลูพืน้ฐาน ๙ ประการ วิทยาลยัสารพดัชา่งฉะเชิงเทรา ข้อมลูบคุลากร 

 
 

นางสาวอรวรา    รัตนะ     

    วนั  เดือน  ปีเกิด   10  กนัยายน  2530   

    ท่ีอยูปั่จจุบนั      9/1  หมู่ 1 ต.ดอนทราย  อ.บา้นโพธ์ิ  จ.ฉะเชิเทรา 

    วฒิุการศึกษา   ปวส. การบญัชี        

สถานศึกษา  วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

หนา้ท่ีงาน  เจา้หนา้ท่ีงานบุคลากร 

 
 นายสาโรช       นาคประเสริฐ    

    วนั  เดือน  ปีเกิด    28  กมุภาพนัธ์  2517 

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

    วฒิุการศึกษา  ปริญญาตรี  เทคโนโลยอีุตสาหกรรมการผลิต 

                                                               สถานศึกษา  สถาบนัราชภฏัฉะเชิงเทรา 

หนา้ท่ีงาน  เจา้หนา้ท่ีงานฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียนนกัศึกษา 

 
 นางสาวสุกญัญา    พลายวนั   

    วนั  เดือน  ปีเกิด    20   พฤศจิกายน  2530 

    ท่ีอยูปั่จจุบนั     47/7 หมู่ท่ี2 ต.บางพระ   อ.เมืองฉะเชิงเทรา  จ.ฉะเชิงเทรา 

    วฒิุการศึกษา  ปวส.การบญัชี   

สถานศึกษา  วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  

หนา้ท่ีงาน   เจา้หนา้ท่ีงานประชาสมัพนัธ์ 

 
 

 นางสาววนารี   ยิม้เนียม  

    วนั  เดือน  ปีเกิด   3  กรกฎาคม  2530 

    ท่ีอยูปั่จจุบนั     22  หมู่ท่ี  4 ต.คลองเข่ือน  อ.คลองเข่ือน  จ.ฉะเชิงเทรา 

    วฒิุการศึกษา   ปวส.การบญัชี   

สถานศึกษา   วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  

หนา้ท่ีงาน    เจา้หนา้ท่ีงานทะเบียน 

 

 



 

ท่ีมา : งานบุคลากร       เผยแพร่โดย : งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ 

ข้อมลูพืน้ฐาน ๙ ประการ วิทยาลยัสารพดัชา่งฉะเชิงเทรา ข้อมลูบคุลากร 

 
 

 นางณิชา     เข็มจรูณย์  

    วนั  เดือน  ปีเกิด    30  มีนาคม  2523 

    ท่ีอยูปั่จจุบนั     116  หมู่ท่ี  3   ต.ท่าถ่าน  อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา 

    วฒิุการศึกษา   ปริญญาตรี   ศิลปศาสตรบณัฑิต  การจดัการทัว่ไป 

สถานศึกษา   มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

หนา้ท่ีงาน   เจา้หนา้ท่ีงานสารบรรณ/งานธุรการ 
 

 

 

 นางสาวปุญญิศา   หันตรี    

    วนั  เดือน  ปีเกิด    3  กมุภาพนัธ์  2530 

    ท่ีอยูปั่จจุบนั     53  หมู่ท่ี 6  ต.บางแกว้   อ.เมืองฉะเชิงเทรา    จ.ฉะเชิงเทรา 

    วฒิุการศึกษา   ปริญญาตรี     การบริหารทัว่ไป 

สถานศึกษา  มหาวทิยาลยับูรพา 

หนา้ท่ีงาน                เจา้หนา้ท่ีงานพสัดุ 

     
 

นางสาวพชัรินทร์  จายอุโมงค์  

    วนั  เดือน  ปีเกิด     24  กรกฎาคม  2527 

    ท่ีอยูปั่จจุบนั     1 หมู่ 6 ต.บางเล่า  อ.คลองเข่ือน  จ.ฉะเชิงเทรา 

    วฒิุการศึกษา   ปริญญาตรี    บริหารธุรกิจบญัฑิต   สาขาระบบสารสนเทศ 

สถานศึกษา   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

หนา้ท่ีงาน  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

  นางสาวกรนญา  อารีรอบ  

 วนั  เดือน  ปีเกิด     11  มกราคม  2530 

 ท่ีอยูปั่จจุบนั     34/3   หมู่ 3  ต.ท่าถ่าน   อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา 

 วฒิุการศึกษา   ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

สถานศึกษา   วทิยาลยัสารพดัช่างฉะเชิงเทรา 

หนา้ท่ีงาน  เจา้หนา้ท่ีงานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน 
 

 

 

 

 

 



 

ท่ีมา : งานบุคลากร       เผยแพร่โดย : งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ 

ข้อมลูพืน้ฐาน ๙ ประการ วิทยาลยัสารพดัชา่งฉะเชิงเทรา ข้อมลูบคุลากร 
 

 

 นายกติตศัิกดิ์     เพชรน้อย       

    วนั  เดือน  ปีเกิด   5  เมษายน   2509 

    ท่ีอยูปั่จจุบนั     181/56  ต.บางขนุนนต ์ อ.เขตบางกอกนอ้ย  กรุงเทพฯ  

    วฒิุการศึกษา   ประถมศึกษาปีท่ี  6  

สถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล  1 

หนา้ท่ีงาน  ยามรักษาการณ์ 
             

 

 

 

 นางจนัทร์เพญ็     ระลกึ      

    วนั  เดือน  ปีเกิด   28  เมษายน  2507 

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

    วฒิุการศึกษา   ประถมศึกษาปีท่ี 6  

สถานศึกษา  โรงเรียนบา้นเหล่า - ออ้ 

หนา้ท่ีงาน   นกัการภารโรง 

   
 

 นายสมศักดิ์          ระลกึ    

    วนั  เดือน  ปีเกิด   16  พฤษภาคม   2501 

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

    วฒิุการศึกษา   ประถมศึกษาปีท่ี  4     

สถานศึกษา  โรงเรียนบา้นเหล่า - ออ้สถาบนั    

หนา้ท่ีงาน  นกัการภารโรง 

 
 

นายอนันต์    คณะทอง    

    วนั  เดือน  ปีเกิด   7  กรกฎาคม   2510 

    ท่ีอยูปั่จจุบนั      45  หมู่1  ต.ท่าขา้ม  อ.อรัญประเทศ  จ.สระแกว้ 

    วฒิุการศึกษา   ปวช.  สาขาช่างอิเลก็ทรอนิกส์ 

สถานศึกษา                วทิยาลยัเทคนิคปราจีนบุรี 

หนา้ท่ีงาน   ยามรักษาการณ์ 

  



 

ท่ีมา : งานบุคลากร       เผยแพร่โดย : งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ 

ข้อมลูพืน้ฐาน ๙ ประการ วิทยาลยัสารพดัชา่งฉะเชิงเทรา ข้อมลูบคุลากร 

 
 

 นายสวาส  สีสัน    

    วนั  เดือน  ปีเกิด   8  พฤศจิกายน  2504 

    ท่ีอยูปั่จจุบนั      90/3  หมู่ 11  ต.น ้ าออ้ม  อ.จนัทร์ลกัษ ์    จ.ศรีสะเกษ 

    วฒิุการศึกษา   ไม่มีวฒิุการศึกษา 

หนา้ท่ีงาน  นกัการภารโรง 

   
  

 

  นายอ่อน      บึงโบก    

    วนั  เดือน  ปีเกิด   7  กมุภาพนัธ์  2513 

    ท่ีอยูปั่จจุบนั      90/3  หมู่ 11  ต.น ้ าออ้ม  อ.จนัทร์ลกัษ ์    จ.ศรีสะเกษ 

    วฒิุการศึกษา   ไม่มีวฒิุการศึกษา 

หนา้ท่ีงาน  นกัการภารโรง 

   

 
 นางกาญดา     นพแก้ว     

    วนั  เดือน  ปีเกิด    5  มีนาคม   2522 

    ท่ีอยูปั่จจุบนั      444 ถ.เทพคุณากร  ต.หนา้เมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

    วฒิุการศึกษา   มธัยมศึกษาปีท่ี  3 

    สถานศึกษา  วดัโสธรวรารามวรวหิาร 

หนา้ท่ีงาน  นกัการภารโรง 

      
 

 นายสุริยา    สุริฉาย      

    วนั  เดือน  ปีเกิด   18  กนัยายน   2508 

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

    วฒิุการศึกษา   มธัยมศึกษาปีท่ี 6  

สถานศึกษา   โรงเรียนกมลาไสย 

หนา้ท่ีงาน  นกัการภารโรง 

      

 

 



 

ท่ีมา : งานบุคลากร       เผยแพร่โดย : งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ 

ข้อมลูพืน้ฐาน ๙ ประการ วิทยาลยัสารพดัชา่งฉะเชิงเทรา ข้อมลูบคุลากร 

 
 

 นายอนุรักษ์         สังข์ไว       

    วนั  เดือน  ปีเกิด   4   ตุลาคม   2510   

    ท่ีอยูปั่จจุบนั     174/52  ถ.มรุพงษ ์ ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

    วฒิุการศึกษา   มธัยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6) 

สถานศึกษา  ศูนยน์อกโรงเรียนฉะเชิงเทรา 

หนา้ท่ีงาน  พนกังานขบัรถ 

 

 นายทวิา        ไชยเลศิ 

    วนั  เดือน  ปีเกิด   8  กรกฎาคม   2509 

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

    วฒิุการศึกษา   ประถมศึกษาปีท่ี  4  

สถานศึกษา  โรงเรียนวดัทด   

หนา้ท่ีงาน  พนกังานขบัรถ 

 


