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                                        ค าสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 
                                           ที ่ 322/2560 
       เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเกษตรตากเกมส์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

---------------------------------- 

 

ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก จะได้ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
เกษตรตากเกมส์ ส าหรับนักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
ขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม  2561  ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก เพ่ือเป็นการพัฒนา
บุคลิกภาพ และส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีน้ า ใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ     
รู้อภัยห่างไกลยาเสพติด แก้ปัญหาทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา ตลอดจนการเตรียมความพร้อม เพ่ือเป็นตัวแทน
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ให้การจัดการแข่งขันกีฬาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

 ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามค าสั่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา  
พ.ศ. 2552  ข้อ 48 เพ่ือให้กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยฯ ครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตาม
วัตถุประสงค์  วิทยาลัยฯ  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเกษตรตากเกมส์ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ดังต่อไปนี้ 

 

1.  คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย  
1.1 นายวันชัย  โตมี ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก           ประธานกรรมการ 
1.2 นายณรงค์  นันต๊ะจันทร์ ต าแหน่ง ครู ท าหน้าที่รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร/ กรรมการ 

                                 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ    
     1.3 นายชูชาติ  สุนทรอินทร์ ต าแหน่ง ครู ท าหน้าที่รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/กรรมการและเลขานุการ          

                   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
     1.4. นางสาวอรทัย  ลังกากาศ  พนักงานราชการ ต าแหน่ง ครู        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่   ให้ค าปรึกษา แนะน า อ านวยความสะดวกในการจัดนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ตลอดจนสนับสนุน 
             การด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ 
 

2.  คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย ดังนี้ 
2.1 นายชูชาติ  สุนทรอินทร์ ต าแหน่ง ครู ท าหน้าที่รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ประธานกรรมการ 

2.2 นางสาวศรีสมร  ทวีโชคชาญชัยต าแหน่ง  ครู     กรรมการ 
2.3 นางละมุล  รื่นรวย  ต าแหน่ง  ครู     กรรมการ 
2.4 นายเอกชัย  กองทอง  ต าแหน่ง  ครู     กรรมการ 
2.5 นางสาวจันทกานต์  เอ่ียมส าอางค์ ต าแหน่ง  ครู     กรรมการ 
2.6 นายโชติกร  ทาหะพรหม       ต าแหน่ง  คร ู     กรรมการ 
2.7 นายอดิธร  สังฆจันทร์  ต าแหน่ง  ครู     กรรมการ

 2.8 คณะกรรมการ อกท. หน่วยตาก      กรรมการ 
2.9 นางสาวอรทัย  ลังกากาศ พนักงานราชการ ต าแหน่ง  ครู           กรรมการและเลขานุการ  
2.10 นางสาวพาฝัน  อ่อนเฉวียง   พนักงานราชการ ต าแหน่ง  ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้าที ่  จัดเตรียมรายการแข่งขัน ก าหนดรายการแข่งขัน และประสานงานกับคณะกรรมการทุกฝ่ายจัด 
             รวบรวมคะแนน และจัดล าดับผลการแข่งขัน 

 

3. คณะกรรมการฝ่ายจดัเตรียมสถานที่ประกอบด้วย 
3.1 นายณรงค์  นันต๊ะจันทร์  ต าแหน่ง  ครู ท าหน้าที่รองฝ่ายบริหารทรัพยากร   ประธานกรรมการ 
3.2 นายสุรสิทธิ์  แจ่มใส  ต าแหน่ง  ครู     กรรมการ 
3.3 นายโชติกร  ทาหะพรหม ต าแหน่ง  ครู     กรรมการ 
3.4 นายมนตรี  รื่นรวย  ต าแหน่ง  ครู     กรรมการ 
3.5 นายอดิธร  สังฆจันทร์  ต าแหน่ง  คร ู                             กรรมการ 
3.6 นางสาวศรีสมร  ทวีโชคชาญชัย ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
3.7 นายประมวล  รอดคุ้ม    ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง  กรรมการ 
3.8 นายณรงค์  กลิ้งสาด  ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักกลขนาดหนัก กรรมการ 
3.9 นายสมพงษ์    ศิวิใจ  ต าแหน่ง  คนงานกิจการเกษตร   กรรมการ 
3.10 นายสีนวน  สรรพค้า  ต าแหน่ง คนงานกิจการเกษตร   กรรมการ 
3.11 นางสมปอง  เครือปู่  ต าแหน่ง คนงานกิจการเกษตร    กรรมการ 
3.12 นายช านาญ  รัตนศรีโสภา ต าแหน่ง  ครูพ่ีเลี้ยง    กรรมการ 
3.13 นายศักดิ์สิทธิ์  สัตโส    ต าแหน่ง ช่างไม้             กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  จัดเตรียมความพร้อมบริเวณสถานที่ให้สะอาดสวยงามเรียบร้อย แท่นบรรยาย ประธานในพิธี เสาธง 
             ประจ าสี เต้นอ านวยการแต่ละสี และสนามแข่งขัน ที่ใช้ในการแข่งขันตลอดจนเสร็จสิ้น 
  

4. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ไฟฟ้า เสียง และบันทึกภาพ ประกอบด้วย 
 4.1 นายณรงค์  นันต๊ะจันทร์ ต าแหน่ง ครู ท าหน้าท่ีรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ประธานกรรมการ 
 4.2 นายสุรสิทธิ์   แจ่มใส  ต าแหน่ง ครู      กรรมการ 
 4.3 นางละมุล  รื่นรวย  ต าแหน่ง ครู      กรรมการ 
 4.4 นางสาวจันทกานต์  เอ่ียมส าอางค์ ต าแหน่ง ครู       กรรมการ  
 4.5 นายชยันต์  วราโภค      ต าแหน่ง ครู          กรรมการ 
 4.6 นางสาวนิศาชล  ตาลิน    พนักงานราชการ ต าแหน่งงานการบัญชี   กรรมการ
 4.7 นางสาวอรทัย  ลังกากาศ  พนักงานราชการ ต าแหน่ง ครู           กรรมการและเลขานุการ 
 4.8 นายประมวล  รอดคุ้ม    ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในให้คณะครู นักเรียน นักศึกษา   และบันทึกภาพ    
              การแข่งขันกีฬาและอุปกรณ์เครื่องเสียงและดูแลไฟฟ้าเก็บบันทึกภาพการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 
              ของนักเรียนนักศึกษา ดูแลแก้ไขระบบไฟฟ้าแสง เสียง ที่อาจจะเกิดการขีดข้องขึ้นและประงานงาน 
              กับฝ่ายต่างที่เก่ียวข้อง 
 

5. คณะกรรมการจัดของรางวัลการแข่งขัน  ประกอบด้วย 
 5.1 นางละมุล  รื่นรวย  ต าแหน่ง ครู    ประธานกรรมการ 
 5.2 นางสุดารัตน์  วัฒนธัญญกรรม ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
 5.3 นางนงลักษณ์  ทาสี  ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
 5.4 นางสาวผ่องพรรณ  ธุวังควัฒน์ ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
 5.5 นางสุปัญญา  ทาหะพรหม ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
 5.6 นางนาตยา  ปาณพิมลวัฒน์    ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
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 5.7 นางสาวหฤทัย  ศิระวงษ์        ต าแหน่ง ครู       กรรมการ 
 5.8 นางสาวสุริย์ริสสา  สีดากลุฤทธิ์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กรรมการ 
 5.9 นางสาวจิตรนภา  ศิริบุญทวี   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กรรมการ 
 5.10 นางสาววาสนา  อ่อนลา พนักงานราชการ ต าแหน่ง เลขานุการทั่วไป  กรรมการ 
 5.11 นางสาวนิศชล  ตาลิน  พนักงานราชการ ต าแหน่งงานการบัญชี  กรรมการ 
 5.12 นางมัณฑนี  โตมี  ต าแหน่ง พนักงานธุรการ    กรรมการ 
          5.13 นางสาวจันทกานต์  เอ่ียมส าอางค์ ต าแหน่ง  คร ู           กรรมการและเลขานุการ 
          5.14 นางสาวจันทร์จริา  แซ่ย่าง ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ จัดเตรียมของรางวัลการแข่งขันและเกรียติบัตรให้กับนักกีฬาที่ได้แต่ละอันดับที่ 1-3 และรางวัลชมเชย 
            แก่นักกีฬาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

6. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย 
 6.1 นายชูชาติ  สุนทรอินทร์  ต าแหน่ง  ครู ท าหน้าท่ีรองฝ่ายพฒันากิจการนักเรยีนนักศึกษา ประธานกรรมการ 

6.2 นายโชติกร  ทาหะพรหม ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
6.3 นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์ ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
6.4 นางชมพู่  ชัยวร  ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
6.5 นางสาวศรีสมร  ทวีโชคชาญชัยต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
6.6 นายมนตรี  รื่นรวย   ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
6.7 นายเอกชัย  กองทอง   ต าแหน่ง คร ู               กรรมการ 
6.8 นักศึกษาวิชาทหารทุกนาย         กรรมการ 
6.9 นางสาวอรทัย  ลังกากาศ  พนักงานราชการ ต าแหน่ง ครู       กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  อ านวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยระหว่างของนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการ 
             แข่งขันกีฬาตลอดระยะเวลาการแข่งขัน 
 

7. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิพยาบาล ประกอบด้วย 
 7.1 นางสาวศรีสมร  ทวีโชคชาญชัยต าแหน่ง ครู    ประธานกรรมการ 
 7.2 นางชมพู่  ชัยวร  ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
 7.3 นางนาตยา  ปาณพิมลวัฒน์ ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
 7.4 นางสาวจิตรนภา  ศิริบุญทวี   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กรรมการ 
 7.5 นางสาวนิศาชล  ตาลิน พนักงานราชการ ต าแหน่ง งานการบัญชี  กรรมการ 
 7.6 นางสาววาสนา  อ่อนลา พนักงานราชการ ต าแหน่ง เลขานุการทั่วไป  กรรมการ 
 7.7 นางสาวจันทร์จิรา  แซ่ย่าง ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
 7.8 นางกชพร  พลูทอง  ต าแหน่ง  ธุรการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา กรรมการ 
 7.9 นายช านาญ  รัตนศรีโสภา ต าแหน่ง  ครูพ่ีเลี้ยง    กรรมการ 
 7.10 นายศักดิ์สิทธิ์  สัตโส  ต าแหน่ง  ช่างไม้    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ ให้บริการยาและเวชภัณฑ์ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมกากรแข่งขัน 
 

8. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย 
8.1 นางสาวผ่องพรรณ  ธุวังควัฒน์ ต าแหน่ง  ครู    ประธาน กรรมการ 
8.2 นางสาวสุริย์ริสสา  สีดากลุฤทธิ์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กรรมการ 
8.3 นางสาววาสนา  อ่อนลา พนักงานราชการ ต าแหน่ง เลขานุการทั่วไป  กรรมการ 
8.4 นางจรรยา  นันต๊ะจันทร์ ต าแหน่ง พนักงานธุรการ     กรรมการ 
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8.5 นางสารภี  บัวเขียว  ต าแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป  กรรมการ 
8.6 นางประนอม  สรรพค้า ต าแหน่ง คนครัว     กรรมการ 
8.7 นางลัดดา  แห้วเพ็ชร  ต าแหน่ง คนครัว     กรรมการ 
8.8 นางสาวศิรินภา  ศิริใจ ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด   กรรมการ 
8.9 นางพชร  สังฆจันทร์  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน   กรรมการ 
8.10 นางสาวจารุวรรณ  อุปการะ ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง        กรรมการและเลขานุการ 
8.11 นางนิ่มนวล  จันทะวงศ์ ต าแหน่ง  พนักงานพิมพ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมน้ าดื่ม บริการจัดเตรียมอาหาร ให้เพียงพอกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 
 

9. คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด-ปิด 
 9.1 นายชูชาติ  สุนทรอินทร์  ต าแหน่ง  ครู ท าหน้าท่ีรองฝ่ายพฒันากิจการนักเรยีนนักศึกษา  ประธานกรรมการ 
 9.2 นางนงลักษณ์  ทาสี  ต าแหน่ง  ครู      กรรมการ 
 9.3 นางชมพู่  ชัยวร  ต าแหน่ง  ครู      กรรมการ 
 9.4 นางสาวผ่องพรรณ  ธุวังควัฒน์ต าแหน่ง  คร ู      กรรมการ 
 9.5 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญา  แสงสุขศรี ต าแหน่ง ครู      กรรมการ 
 9.6 นางสุดารัตน์  วัฒนธัญญกรรม ต าแหน่ง ครู      กรรมการ 
 9.7 นางสาวศรีสมร  ทวีโชคชาญชัย ต าแหน่ง ครู      กรรมการ 
 9.8 นายชยันต์  วราโภค  ต าแหน่ง ครู      กรรมการ 
 9.9 นางสาวหฤทัย  ศิระวงษ์ ต าแหน่ง ครู      กรรมการ 
 9.10 นางสาวพาฝัน  อ่อนเฉวียง     พนักงานราชการ ต าแหน่ง  ครู    กรรมการ 
 9.11 นางสาวสุริย์ริสสา  สีดากุลฤทธิ์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงานกรรมการ 
 9.12 นางสาวอรทัย  ลังกากาศ พนักงานราชการ ต าแหน่ง ครู    กรรมการ 
 9.13 นางสาววาสนา  อ่อนลา พนักงานราชการ ต าแหน่ง เลขานุการทั่วไป   กรรมการ 
 9.14 นางมัณฑนี  โตมี   ต าแหน่ง พนักงานธุรการ     กรรมการ 
 9.15 นางสาวจันทร์จิรา  แซ่ย่าง ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง     กรรมการ   
          9.16 นางสาวศิรินภา  ศิริใจ ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด   กรรมการ 
 9.17 นางกชพร  พลูทอง  ต าแหน่ง  ธุรการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา กรรมการ 
 9.18 นางละมุล  รื่นรวย  ต าแหน่ง ครู        กรรมการและเลขานุการ 
 9.19 นางสาวจันทกานต์  เอ่ียมส าอางค์ ต าแหน่ง ครู     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ เตรียมค ากล่าวรายงานการและเตรียมพิธีการด าเนินงานตามล าดับขั้นตอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

10. คณะกรรมการตัดสินกีฬา  ประกอบด้วย 
 10.1 นายชูชาติ  สุนทรอินทร์ ต าแหน่ง  ครู ท าหน้าท่ีรองฝ่ายพฒันากิจการนักเรยีนนักศึกษา  ประธานกรรมการ 
 10.2 นายโชติกร  ทาหะพรหม ต าแหน่ง  ครู      กรรมการ 
 10.3 นายเอกชัย  กองทอง ต าแหน่ง  ครู      กรรมการ 
 10.4 นางสาวศรีสมร  ทวีโชคชาญชัยต าแหน่ง ครู      กรรมการ 

10.5 นางละมุล  รื่นรวย  ต าแหน่ง ครู      กรรมการ 
10.6 นางสาวจันทกานต์  เอี่ยมส าอางค์ต าแหน่ง คร ู     กรรมการ 
10.7 นายอดิธร  สังฆจันทร์  ต าแหน่ง ครู      กรรมการ 
10.8 นางสาวศศิกานต์  แซ่กือ ต าแหน่ง ครู      กรรมการ 

          10.9 นางสาวนิศาชล  ตาลิน พนักงานราชการ ต าแหน่ง งานการบัญชี   กรรมการ 
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 10.10  นายศักดิส์ิทธิ์  สัตโส ต าแหน่ง ช่างไม้     กรรมการ 

10.11 นางสาวอรทัย  ลังกากาศ พนักงานราชการ ต าแหน่ง ครู           กรรมการและเลขานุการ 
 10.12 นางสาวพาฝัน  อ่อนเฉวียง  พนักงานราชการ ต าแหน่ง  ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่  ด าเนินการตัดสินกีฬา กรีฑา และกีฬาพ้ืนบ้าน ให้ถูกต้องตามกติกาและยุติธรรม ตามกฎกติกาให้ 
             เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

11. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ 
 11.1 นางสาวศรีสมร  ทวีโชคชาญชัย ต าแหน่ง ครู    ประธานกรรมการ 
 11.2 นายโชติกร  ทาหะพรหม ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
 11.3 นายเอกชัย  กองทอง ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
 11.4 นายณรงค์  กลิ้งสาด  ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก กรรมการ 
 11.5 นายพนม  ราศรีนิล  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   กรรมการ 
 11.6 นายวิเชียร  เทือกต๊ะ ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   กรรมการ 
 11.7 นายทวิชา  เฉียดแหลม ต าแหน่ง พนักงานพัสดุ     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่   อ านวยความสะอาดจัดเตรียมยานพาหนะ เพื่อใช้ในการบริการภายในงานและประสานกับ 
            ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  

12. คณะกรรมการประจ าสีต่าง ๆ ประกอบด้วย 
 12.1  ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาประจ าสีแดง  
  นายวันชัย  โตม ี     
  นายสุรสิทธิ์  แจ่มใส   นางกชพร  พลูทอง 
  นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์   นายช านาญ  รัตนศรีโสภา 
  นางชมพู่  ชัยวร    นางสาวชุติมา  สุนทรอินทร์ 
  นางนงลักษณ์  ทาสี   นายธะเนศ  ชาติวรรณ์ 
  นางละมุล  รื่นรวย   นายสมพงษ์  ศิริใจ 
  นางสาวหฤทัย  ศิระวงษ์   นางลัดดา  แห้วเพ็ชร 
  นางมัณฑนี  โตมี    นายบุญเกิด  บัวค า   
  นางสาววาสนา  อ่อนลา    นายประมวล  รอดคุ้ม   
  นางสาวจารุวรรณ  อุปการะ   นายจรูญ  เครือเถ่ือน   
  นางสาวจันทร์จิรา  แซ่ย่าง   นายณรงค์  กลิ้งสาด 
        
 12.2  ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาประจ าสีเหลือง 

นายณรงค์  นันต๊ะจันทร์   นางจรรยา  นันต๊ะจันทร์  
  นางสุดารัตน์  วัฒนธัญญกรรม  นายกรุณา  พูดเอียด 
            นายเอกชัย  กองทอง   นายอ านาจ  ผลเรไร  
          ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญา  แสงสุขศรี  นายสารวิน  จินนา   

นางสุณี  แจ่มใส    นายเล็ก  เครืองจันทร์ 
นางสาวจันทกานต์  เอ่ียมส าอางค์   นางประนอม  สรรพค้า 
นางนาตยา  ปาณพิมลวัฒน์  นายทวิชา  เฉียดแหลม 
 
 



 6 
นายมนตรี  รื่นรวย   นายสิทธิชัย  เบญจคุณาพร 
นางสาวจิตนภา  ศิริบุญทวี   นายประจนภัย  แก้วเมือง 
นางสาวอรทัย  ลังกากาศ   นางสาวศิรินภา  ศิวิใจ 
 

 12.3  ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาประจ าสีฟ้า 
  นายชูชาติ  สุนทรอินทร์   นางสาวนิศาชล   ตาลิน 
  นายโชติกร  ทาหะพรหม   นายศักดิ์สิทธิ์  สัตโส 
  นางสุปัญญา  ทาหะพรหม  นายสีนวน  สรรพค้า 
  นางสาวผ่องพรรณ  ธุวังควัฒน์  นางสมปอง  เครือปู่ 
  นางสาวศรีสมร  ทวีโชคชาญชัย  นายสมชาย  บัวเขียว 
  นายชยันต์   วราโภค   นางพชร  สังฆจันทร์ 
  นายอดิธร  สังฆจันทร์    นายวิเชียร  เทือกต๊ะ 
  นางสาวพาฝัน  อ่อนเฉวียง  นางสารภี  บัวเขียว             
  นางสาวศศิกานต์  แซ่กือ   นายปรีดา  แก้วประดิษฐ์ 
  นางสาวสุริย์ริสสา  สีดากุลฤทธิ์  นางนิ่มนวล  จันทะวงค์ 
       นายพนม  ราศีนิล 
13. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 14.1 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญา  แสงสุขศรี ต าแหน่ง ครู         ประธานกรรมการ          
 14.2 นางชมพู่  ชัยวร  ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
 14.3 นางนิ่มนวล  จันทะวงค์ ต าแหน่ง พนักงานพิมพ์    กรรมการ 
 14.4 นางกชพร  พลูทอง  ต าแหน่ง ธุรการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  กรรมการ 
 14.5 นางสาวหฤทัย  ศิระวงษ์ ต าแหน่ง ครู    กรรมการและเลขานุการ    
มีหน้าที ่  ติดตามและประเมินผล และสรุปเป็นรายงานเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาให้คณะกรรมการทุก 
            ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถเพ่ือให้ 
            การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามค าสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วย     
ความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาหรืออุปสรรอันอาจเกิดข้ึน เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ  

            
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
      

                                         สั่ง   ณ  วันที่  28  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2560 
 
 
 

                  (นายวันชัย  โตมี)                                                                                     
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก  

 


