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ค าสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 

ที่ 254  /๒๕๕๙ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 ด้วยงานแนะแนวอาชีพ  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน - นักศึกษา ได้จัดโครงการแนะแนวศึกษาต่อของ
นักเรียนนักศึกษา ระดับช้ัน ปวช.และปวส.  เดือนธันวาคม  2559 – มีนาคม 2560  ประจ าปีการศึกษา  
2559  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นจึงอาศัยอ านาจตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๓ และข้อ ๔๘ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน  ประจ าปีการศึกษา  2559  ของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑.๑ นายนิมิตร   อาศัย        ประธานกรรมการ 
 ๑.๒นางสุวิมล   ปันนาง   รองประธานกรรรมการ 
 ๑.๓ นายองอาจ   อ่ าพุธ   กรรมการ 
 ๑.๔ นายณรงค์   นันต๊ะจันทร ์  กรรมการ 

๑.๕ นายชูชาติ   สุนทรอินทร ์  กรรมการและเลขานุการ 
๑.๖ นายเอกชัย   กองทอง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าท่ี   
ให้ค าปรึกษาควบคุมก ากับดูแลการด าเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  ให้เป็นไปตามก าหนด 

 

๒. คณะกรรมการด าเนินงานและออกแนะแนว 
 2.1  สายที่ 1 
  อ าเภอเมือง 
  อ าเภอวังเจ้า 
  อ าเภอลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 
  อ าเภอโกสัมพ ี จังหวัดก าแพงเพชร 
 สายท่ี 1  นางสุวิมล  ปันนาง     หัวหน้าสาย  
  นางสุปญัญา  ทาหะพรหม 
  นางสุดารัตน์  วัฒนธัญญกรรม 
  นายมนตร ี  รื่นรวย 
  นางสุมิตรา  วาดวิจิตร 
  นางสุณี   แจ่มใส 
  นางกนกวรรณ  หาญก าธร 
  นางนิ่มนวล  จันทะวงค์ 
  นางพชร   สังฆจันทร ์
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 2.2  สายที่ 2  
อ าเภอบ้านตาก 

  อ าเภอสามเงา 
  อ าเภอแม่พรกิ  จังหวัดล าปาง 
 สายท่ี 2  นายณรงค์  นันต๊ะจันทร์  หัวหน้าสาย   
  นายธนภัทร์  พูลศิร ิ
  นางชมพู ่  ชัยวร 
  นางสาวผ่องพรรณ   ธุวังควัฒน์ 
  นางละมลุ  รื่นรวย 
  ว่าที่ ร.ต.หญงิ กัญญา   แสงสุขศร ี
  นางนาตยา  ปาณพิมลวัฒน ์
  นางสาวหฤทัย  ศิรวงษ์ 
  นางสาวนิศาชล   ตาลิน 
 

 2.3  สายที่ 3  
  อ าเภอแม่ระมาด 
  อ าเภอแม่สอด 
  อ าเภอพบพระ 
 สายท่ี 3  นายองอาจ   อ่ าพุธ   หัวหน้าสาย   
  นายชยันต ์  วราโภค 
  นางสาวศรสีมร  ทวีโชคชาญชัย 
  นางสาวจันทกานต์ เอี่ยมส าอาง 
  นางสาวอรทัย  ลังกากาศ 
  นางสาวพาฝัน  อ่อนเฉวียง 
  นางสาวอมรรักษ์  ติง 
  นางสาวจันทรจ์ิรา แซ่ย่าง 
  นางจรรยา  นันต๊ะจันทร ์
  นางสาววาสนา  อ่อนลา 
 

 2.4  สายที่ 4 
  อ าเภอท่าสองยาง 
  อ าเภออุ้มผาง 
 สายท่ี 4  นายชูชาติ   สุนทรอินทร์  หัวหน้าสาย   
  นายโชติกร  ทาหะพรหม 
  นายเอกชัย  กองทอง 
  นายอดิธร  สังฆจันทร ์
  นางนงลกัษณ์  ทาส ี
  นางสาวจารุวรรณ    อุปการะ 
  นางกชพร  พลูทอง 
  นางสาวสรุิย์รสิสา   สีดากุลฤทธ์ิ 
  นายช านาญ  รัตนศรีโสภา 
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มีหน้าท่ี     1. ออกแนะแนวการศึกษาต่อ  รับสมัครและรบัมอบตัว 
    2. วางแผนและออกแนะแนวตามสายที่รบัผิดชอบ 

     3. หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 
3.  คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ 
 3.๑  นายองอาจ   อ่ าพุธ   ประธานกรรมการ 

3.2  นายธนภัทร์  พูลศิร ิ   กรรมการ 
 3.3  นายโชติกร   ทาหะพรหม  กรรมการ 

3.4  นายพนม   ราศรีนิล   กรรมการ 
 3.5  นายณรงค์   กลิ้งสาด   กรรมการ 
 3.6  นายวิเชียร   เทือกต๊ะ   กรรมการ 
 3.7  นายทวิชา   เฉียดแหลม  กรรมการ 
 3.8  นายเอกชัย   กองทอง   กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าท่ี     1.  จัดเตรียมยานพาหนะ เพื่อใช้ในการออกแนะแนวการศึกษา  ประจ าปี  ๒๕๕๙ 

2.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 
 

4.  คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการรับสมัคร / เอกสารการแนะแนว / สื่อแนะแนวต่างๆ 
 4.๑  นายองอาจ   อ่ าพุธ   ประธานกรรมการ 
 4.๒  นางละมลุ   รื่นรวย   กรรมการ 
 4.3  นายชยันต์   วราโภค   กรรมการ 
 4.4  นางสาวอรทัย  ลังกากาศ  กรรมการ 
 4.5  นางสารภี   บัวเขียว   กรรมการ 
 4.6  นางสาวศิรินภา  ศิวิใจ   กรรมการ 
 4.7  นางนงลักษณ์  ทาส ี   กรรมการและเลขานุการ 
 4.8  นางพชร   สังฆจันทร ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าท่ี 

๑. จัดพิมพเ์อกสารการรับสมัคร / เอกสารการแนะแนว / สื่อแนะแนวต่างๆ เพื่อใช้ในการออกแนะแนว-
การศึกษา  ประจ าปี  ๒๕๕๙ 

๒. ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 
 

 ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการ
บริหารสถานศึกษา  พ.ศ. 2552  และระเบียบอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  ให้เกิดผลดีแก่ทางราชการและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ 
  

  ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่   8  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็นต้นไป 
 

    สั่ง ณ วันที่  8  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
        (นายนิมิตร   อาศัย)  

           ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 


