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ค าสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 
ที่  295  /๒๕60 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ประจ าปีการศึกษา  ๒๕61 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา ได้ก าหนดยุทธวิธีพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนของนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.,ปวส. และปริญญาตรี  ตั้งแต่เดือนธันวาคม  2560 – มีนาคม  2561   
ประจ าปีการศึกษา  2561  เพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ฉะนั้น จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ 23,24 และข้อ ๔2 จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการแนะแนวอาชีพและการจัด 
หางาน  ประจ าปีการศึกษา  2561  ของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑.๑ นายวันชัย  โตม ี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก   ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นายชูชาติ  สุนทรอินทร์     ต าแหน่ง ครู ท าหน้าที่รองผู้อ านวยการ รองประธานกรรรมการ 
                       ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 ๑.๓ นายณรงค ์ นันต๊ะจันทร์      ต าแหน่ง  ครู ท าหน้าที่รองผู้อ านวยการ   กรรมการ 

                 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
 ๑.๔ นางสุปัญญา  ทาหะพรหม  ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
 1.5. นายสุรสิทธิ์  แจ่มใส   ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 

๑.6 นางนงลักษณ์  ทาสี   ต าแหน่ง  ครู     กรรมการ 
๑.7 นายโชติกร  ทาหะพรหม  ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
1.8 นางสาวผ่องพรรณ  ธุวังควัฒน์  ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
1.9 ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญญา  แสงสุขศรี   ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
1.10 นายเอกชัย  กองทอง  ต าแหน่ง ครู      กรรมการและเลขานุการ 
1.11 นางสาวศศิกานต์  แซ่กือ  ต าแหน่ง ครู         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่  ให้ค าปรึกษาควบคุมก ากับดูแลการด าเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  ให้เป็นไปตามก าหนด 
 

๒. คณะกรรมการรณรงค์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
 นายณรงค์  นันต๊ะจันทร์   ต าแหน่ง ครู ท าหน้าที่รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
                      ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 นายสุรสิทธิ์  แจ่มใส   ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
 นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์   ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
 ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญญา  แสงสุขศรี  ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
๓. คณะกรรมการรณรงค์การศึกษาเขต ที่ ๑ 

๓.1  สายที่ 1 
  อ าเภอเมือง 
  อ าเภอลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 
  อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
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 สายที่ 1  นายณรงค์    นันต๊ะจันทร์ ต าแหน่ง ครู ท าหน้าที ่รองผู้อ านวยการ  หัวหน้าสาย 
                ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นางชมพู่  ชัยวร   ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
นางสาวผ่องพรรณ  ธุวังควัฒน์  ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
นางสาวจันทกานต์  เอ่ียมส าอางค์ ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
นางสาวหฤทัย  ศิระวงษ์  ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
นางสาวอรทัย  ลังกากาศ  พนักงานราชการ ต าแหน่ง ครู   กรรมการ 
นางสาวจารุวรรณ  อุปการะ  ต าแหน่ง ครูจ้างสอน    กรรมการ 
นางจรรยา  นันต๊ะจันทร์  ต าแหน่ง  พนักงานธุรการ    กรรมการ 
นายทวิชา  เฉียดแหลม  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ    กรรมการ 

 

 ๓.2  สายที่ 2  
อ าเภอบ้านตาก 

  อ าเภอสามเงา 
  อ าเภอวังเจ้า 
  อ าเภอโกสัมพี 

สายที่ 2  นายสุรสิทธิ์  แจ่มใส  ต าแหน่ง ครู     หัวหน้าสาย   
นางสุณี  แจ่มใส   ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์  ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
นางนาตยา  ปาณพิมลวัฒน์  ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
นายมนตรี  รื่นรวย   ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
นางละมุล  รื่นรวย   ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
นายโชติกร  ทาหะพรหม  ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
นายชยันต์  วราโภค   ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
นางสาวชุติมา  สุนทรอินทร์  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานผลิตการค้า   กรรมการ 
นายศักดิ์สิทธิ์  สัตโส   ต าแหน่ง  ช่างไม้     กรรมการ 

 

 3.3  สายที่ 3  
  อ าเภอแม่ระมาด 
  อ าเภอแม่สอด 
  อ าเภอพบพระ 
  อ าเภอท่าสองยาง 
  อ าเภออุ้มผาง 
 สายที่ 3  นายชูชาติ สุนทรอินทร์ ต าแหน่ง ครู ท าหน้าที่รอง   หัวหน้าสาย   
             ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

นายเอกชัย  กองทอง   ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
นางนงลักษณ์  ทาสี   ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
นายอดิธร  สังฆจันทร์   ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
นางสาวศรีสมร  ทวีโชคชาญชัย ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
นางสาวศศิกานต์  แซ่กือ  ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
นางสาวพาฝัน  อ่อนเฉวียง  ต าแหน่ง พนักงานราชการ ครู   กรรมการ 
นางสาวจันทร์จิรา  แซ่ย่าง  ต าแหน่ง ครูจ้างสอน    กรรมการ 
นางมัณฑนี  โตมี   ต าแหน่ง  พนักงานธุรการ    กรรมการ 
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 3.4  สายที ่4 

ประจ าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 
สายที่ 4  นางสุดารัตน์  วัฒนธัญญกรรม ต าแหน่ง ครู     หัวหน้าสาย   

นางสุปัญญา  ทาหะพรหม  ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
นางสาวสุริย์ริสสา  สีดากุลฤทธิ์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กรรมการ 
นางสาวจิตรนภา  ศิริบุญทวี  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กรรมการ 
นางสาววาสนา  อ่อนลา  ต าแหน่ง พนักงานราชการ เลขานุการทั่วไป  กรรมการ 
นางสาวนิศาชล  ตาลิน  ต าแหน่ง พนักงานราชการ งานการบัญชี  กรรมการ 
นายช านาญ  รัตนศรีโสภา  ต าแหน่ง ครูพี่เลี้ยง    กรรมการ 
นางนิ่มนวล  จันทะวงค์  ต าแหน่ง  พนักงานพิมพ์ดีด   กรรมการ 
นางสารภี  บัวเขียว   ต าแหน่ง  พนักงานบริการเอกสารทั่วไป  กรรมการ 
นางกชพร  พลูทอง   ต าแหน่ง ธุรการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา กรรมการ 
นางพชร  สังฆจันทร์   ต าแหน่ง ธุรการการฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
นางสาวศิรินภา  ศิวิใจ  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด   กรรมการ 
นางสมปอง  เครือปู่   ต าแหน่ง คนงานกิจการเกษตร   กรรมการ 

มีหน้าที ่    1. ประจ าตึกอ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 
     2. หน้าปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 

4.  คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ 
 นายณรงค์  นันต๊ะจันทร์  ต าแหน่ง ครู ท าหน้าที่รองผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 

     ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
นางสาวสุริย์ริสสา  สีดากุลฤทธิ์ ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  กรรมการ 

 นายโชติกร  ทาหะพรหม  ต าแหน่ง ครู      กรรมการ 
นายพนม  ราศรีนิล  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์    กรรมการ 

 นายณรงค ์ กลิ้งสาด  ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก  กรรมการ 
 นายวิเชียร  เทือกต๊ะ  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างรายวัน)  กรรมการ 
 นายทวิชา  เฉียดแหลม  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ     กรรมการ 
 นางสาวศรีสมร  ทวีโชคชาญชัย ต าแหน่ง ครู        กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที ่    1.  จัดเตรียมยานพาหนะ เพ่ือใช้ในการออกแนะแนวการศึกษา  ประจ าปี  ๒๕61 

2.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 
 

5.  คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการรับสมัคร / เอกสารการแนะแนว / สื่อแนะแนวต่างๆ 
 นายณรงค์  นันต๊ะจันทร์  ต าแหน่ง ครู ท าหน้าที่รองผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 

     ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
 นางละมุล  รื่นรวย   ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
 นายชยันต์  วราโภค   ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
 นางสาวอรทัย  ลังกากาศ   พนักงานราชการ ต าแหน่ง ครู   กรรมการ 
 นางสารภี  บัวเขียว   ต าแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป  กรรมการ 
 นางสาวศิรินภา  ศิวิใจ   ต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว    กรรมการ 
 นางนงลักษณ ์ ทาสี   ต าแหน่ง ครู      กรรมการและเลขานุการ 
 นางพชร  สังฆจันทร์   ต าแหน่ง ธุรการฝ่ายวิชาการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้าที่  1. จดัพิมพ์เอกสารการรับสมัคร / เอกสารการแนะแนว / สื่อแนะแนวต่างๆ เพ่ือใช้ในการออกแนะแนว-
การศึกษา   ประจ าปี  ๒๕61 

2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 
 

 ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการบริหา ร
สถานศึกษา  พ.ศ. 2552 และระเบียบอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  ให้เกิดผลดีแก่ทางราชการและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ 
 

  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่   4  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕60  เป็นต้นไป 
 

    สั่ง ณ วันที่  7  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕60 
 
 
 

  (นายวันชัย   โตมี) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 


