
                                               
 
 
 
 

ค าสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 
ท่ี   01/2561 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 48 ปี  คืนสู่เหย้า  “ลูกแม่ปิง”  
..................................................................................... 

 
  ด้วยสมาคมศิษย์เก่าเกษตรตาก 2550  ได้จัดงาน 48 ปี  คืนสู่เหย้า “ลูกแม่ปิง”  ในวันเสาร์ 
ท่ี  20  มกราคม  2561  ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก  เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
 

  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา  พ.ศ. 2552  ข้อ 13  และ 48 จึงมอบหมายหน้าท่ีให้บุคลากรต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 48 ปี คืนสู่เหย้า “ลูกแม่ปิง”  ดังนี้ 
 

1.  คณะกรรมการอ านวยการ 
 1.1  นายวันชัย  โตมี  ผู้อ านวยการ      ประธานกรรมการ 
 1.2  นายณรงค์  นันต๊ะจันทร์ ครู คศ. 3 ท าหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
      ฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 1.3  นายชูชาติ  สุนทรอินทร์ ครู คศ. 3 ท าหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ  กรรมการ  

 ฝ่ายวิชาการและฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
 1.4  นางนาตยา  ปาณพิมลวัฒน์ ครู คศ. 1         กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่     อ านวยการให้คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม 
              วัตถุประสงค์ทุกประการ 
 

2.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
 2.1  นายณรงค์  นันต๊ะจันทร์ ครู คศ. 3 ท าหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ  
 2.2  นายชูชาติ  สุนทรอินทร์ ครู คศ. 3 ท าหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 
 2.3  น.ส.ผ่องพรรณ ธุวังควัฒน์ ครู คศ. 3        กรรมการ 
 2.4  ว่าท่ีร.ต.หญิงกัญญา  แสงสุขศรี ครู คศ. 2        กรรมการ 
 2.5  นางละมุล  รื่นรวย  ครู คศ. 2        กรรมการ 
 2.6  น.ส.จันทร์จิรา แซ่ย่าง  ครูจ้างสอน        กรรมการ 
 2.7  นางจรรยา  นันต๊ะจันทร์ เจ้าหน้าท่ี        กรรมการ 
 2.8  นางนิ่มนวล  จันทะวงค์ เจ้าหน้าท่ี        กรรมการ 
 2.9  นางนาตยา  ปาณพิมลวัฒน์ ครู คศ. 1          กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่    1.  จัดเตรียมการลงทะเบียนและท่ีอยู่ศิษย์เก่า ประสานงาน สารบรรณเชิญศิษย์เก่าร่วมงาน 
    2.  ประสานกับประธานศิษย์เก่ารุ่นต่าง ๆ เข้าร่วมงาน 
    3.  ด าเนินพิธีสงฆ์ภาคเช้า (ท าบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์) 
    4.  ประสานงานกับงานประชาสัมพันธ์ด าเนินการภาคเช้า 
    5.  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
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3.  ฝ่ายอาคารสถานที่  ตกแต่ง แสง เสียง และเคร่ืองทัศนูปกรณ์ 
 3.1  นายณรงค์  นันต๊ะจันทร์ ครู คศ. 3 ท าหน้าที่รองผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ
 3.2  นายสุรสิทธิ์  แจ่มใส  ครู คศ. 2        กรรมการ 
 3.3  นายมนตรี  รื่นรวย  ครู คศ. 2        กรรมการ 
 3.4  นายชยันต์  วราโภค  ครู คศ. 1        กรรมการ 
 3.5  นายอดิธร  สังฆจันทร์ ครู คศ. 1        กรรมการ 
 3.6  นายประมวล รอดคุ้ม  เจ้าหน้าท่ี        กรรมการ 
 3.7  นายช านาญ  รัตนศรีโสภา เจ้าหน้าท่ี        กรรมการ  
 3.8  นายสมพงษ์  ศิวิใจ  เจ้าหน้าท่ี        กรรมการ  
 3.9  นายพนม  ราศรีนิล  เจ้าหน้าท่ี        กรรมการ 
 3.10 นายสิทธิชัย  เบญจคุณพร เจ้าหน้าท่ี        กรรมการ 
 3.11 นายสีนวน  สรรพค้า  เจ้าหน้าท่ี        กรรมการ 
 3.12 นายเล็ก  เครือจันทร์ เจ้าหน้าท่ี        กรรมการ 
 3.13 นายอ านาจ  ผลเรไร  เจ้าหน้าท่ี        กรรมการ 
 3.14 นายปรีดา  แก้วประดิษฐ์ เจ้าหน้าท่ี        กรรมการ 
 3.15 นายณรงค์  กล้ิงสาด  เจ้าหน้าท่ี        กรรมการ 
 3.16 นายธะเนศ  ชาติวรรณ ์ เจ้าหน้าท่ี        กรรมการ 
 3.17 นายสมชาย  บัวเขียว  เจ้าหน้าท่ี        กรรมการ 
 3.18 นายกรุณา  พูนเอียด  เจ้าหน้าท่ี        กรรมการ 
 3.19 นายทวิชา  เฉียดแหลม เจ้าหน้าท่ี        กรรมการ 
 3.20 นายสารวิน  จินนา  เจ้าหน้าท่ี        กรรมการ 
 3.21 นายจรูญ  เครือเถ่ือน เจ้าหน้าท่ี        กรรมการ 
 3.22 นายบุญเกิด บังค า  เจ้าหน้าท่ี        กรรมการ 
 3.23 นางสมปอง  เครือปู ่  เจ้าหน้าท่ี        กรรมการ 
 3.24 นายประจนภัย แก้วเมือง เจ้าหน้าท่ี        กรรมการ 
 3.25 นายศักดิ์สิทธิ์ สัตโส  เจ้าหน้าท่ี          กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่   1.  จัดเตรียมสถานท่ีด าเนินการพิธีสงฆ์  อาคารศูนย์เรียนรวม 
   2.  อ านวยการความสะดวกด้านระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
   3.  จัดเวที ป้ายการจัดงาน และการตกแต่งเวที (อาคารเศรษฐกิจพอเพียง) 
   4.  จัดตกแต่งสถานท่ีจัดงาน และเวที ให้สวยงาม 
   5.  จัดเตรียมเครื่องเสียง 
   6.  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
 

4.  ฝ่ายลงทะเบียน 
 4.1  นางนงลักษณ์ ทาสี   ครู คศ. 3  ประธานกรรมการ 
 4.2  นางชมพู่  ชัยวร   ครู คศ. 3  กรรมการ 
 4.3  นางนาตยา  ปาณพิมลวัฒน์  ครู คศ. 1  กรรมการ 
 4.4  น.ส.พาฝัน  อ่อนเฉวียง  พนักงานราชการ(ครู) กรรมการ 
 4.5  นางกชพร  พลูทอง   เจ้าหน้าท่ี  กรรมการ 
 4.6  นางพชร  สังฆจันทร์  เจ้าหน้าท่ี      กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที่    1. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับการลงทะเบียน 
    2.  รับลงทะเบียนศิษย์เก่า 
 
5.  ฝ่ายการเงิน 
 5.1  นางสุปัญญา ทาหะพรหม  ครู คศ. 2  ประธานกรรมการ 
 5.2  น.ส.นิศาชล  ตาลิน   พนักงานราชการ  กรรมการ 
 5.3  น.ส.จิตรนภา ศิริบุญทวี  เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ 
 5.4  น.ส.วาสนา  อ่อนลา   พนักงานราชการ      กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่   1.  เก็บเงินค่าลงทะเบียน 
   2.  จัดท าหลักฐานการเก็บเงิน 
   3.  สรุปยอดเงินค่าลงทะเบียน 
 

6.  ฝ่ายพิธีการ ต้อนรับและปฏิคม 
 6.1  นางละมุล  รื่นรวย   ครู คศ. 2  ประธานกรรมการ 
 6.2  น.ส.ศรีสมร  ทวีโชคชาญชัย  ครู คศ. 3  กรรมการ 
 6.3  นายโชติกร  ทาหะพรหม  ครู คศ. 2  กรรมการ 
 6.4  นางสุดารัตน์ วัฒนธัญญกรรม  ครู คศ. 2  กรรมการ 
 6.5  นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์  ครู คศ. 2  กรรมการ 
 6.5  น.ส.จันทกานต์ เอี่ยมส าอางค์  ครู คศ. 2  กรรมการ 
 6.6  น.ส.หฤทัย  ศิระวงษ์   ครู คศ. 3  กรรมการ 
 6.7  นางสุณี  แจ่มใส   ครู คศ. 2  กรรมการ 
 6.8  นางนาตยา  ปาณพิมลวัฒน์  ครู คศ. 1  กรรมการ 
 6.9  นายชยันต์  วราโภค   ครู คศ. 1  กรรมการ 
 6.10  น.ส.ศศิกานต์ แซ่กือ   ครู คศ. 1  กรรมการ 
 6.11 น.ส.อรทัย  ลังกากาศ  พนักงานราชการ (ครู)   กรรมการ 
 6.12 น.ส.จารุวรรณ อุปการะ   ครูจ้างสอน  กรรมการ 
 6.13 นางจรรยา  นันต๊ะจันทร์  เจ้าหน้าท่ี  กรรมการ 
 6.14 นางมัณฑนี  โตมี   เจ้าหน้าท่ี  กรรมการ 
 6.15 นางกชพร  พลูทอง   เจ้าหน้าท่ี  กรรมการ 
 6.16 นายณรงค์  กล้ิงสาด   เจ้าหน้าท่ี  กรรมการ 
 6.17 น.ส.จันทร์จิรา แซ่ย่าง   ครูจ้างสอน       กรรมการและเลขานุการ 
   

มีหน้าที่   1.  ต้อนรับแขกท่ีเข้ามาร่วมงาน  
   2.  ให้ค าแนะน า  ตอบค าถาม  แจ้งข้อมูลหากมีการซักถาม 
 

7.  ฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 7.1  น.ส.ผ่องพรรณ ธุวังควัฒน์  ครู คศ. 3 ประธานกรรมการ 
 7.2  นางนิ่มนวล  จันทะวงค์  เจ้าหน้าท่ี กรรมการ 
 7.3  นางสารภี  บัวเขียว   เจ้าหน้าท่ี กรรมการ 
 7.4  นางมัณฑนี  โตมี   เจ้าหน้าท่ี กรรมการ 
 7.5  นางพชร  สังฆจันทร์  เจ้าหน้าท่ี กรรมการ 
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 7.6  นางกชพร  พลูทอง   เจ้าหน้าท่ี กรรมการ 
 7.7  นางสมปอง  เครือปู ่   เจ้าหน้าท่ี กรรมการ 
 7.8  นางประนอม สรรพค้า   เจ้าหน้าท่ี กรรมการ 
 7.9  นางลัดดา  แห้วเพ็ชร  เจ้าหน้าท่ี กรรมการ 
 7.10 น.ส.ชุติมา  สุนทรอินทร์  เจ้าหน้าท่ี กรรมการ 
 7.11 นางจรรยา  นันต๊ะจันทร์  เจ้าหน้าท่ี กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  1.  จัดอาหารและเครื่องด่ืม ถวายและภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 
2. จัดอาหารว่าง เครื่องด่ืม บริการแขก ภาคเช้า 
3. จัดอาหารและเครื่องด่ืมส าหรับครู-อาจารย์ และศิษย์เก่า (กลางวัน) 
4. ประสานงานกับฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

 

8.  ฝ่ายจัดยานพาหนะและจราจร 
 8.1  น.ส.สุริย์ริสสา สีดากุลฤทธิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     ประธานกรรมการ 
 8.2  นายเอกชัย  กองทอง           ครู คศ. 2            กรรมการ 
 8.3  นายโชติกร  ทาหะพรหม      ครู คศ. 2   กรรมการ 
 8.4  นายวิเชียร  เทือกต๊ะ  พนักงานขับรถยนต์  กรรมการ 
 8.5  นายพนม  ราศรีนิล  พนักงานขับรถยนต์  กรรมการ 
 8.6  นายณรงค์  กล้ิงสาด  พนักงานขับรถยนต์  กรรมการ 
 8.4  น.ส.ศรีสมร  ทวีโชคชาญชัย   ครู คศ. 3       กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่   1.  จัดเตรียมยานพาหนะส าหรับใช้ในงานให้เพียงพอ 
   2.  จัดเตรียมและก ากับสถานท่ีจอดรถยนต์ของผู้ร่วมงาน 
   3.  ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

9.  ฝ่ายประเมินผล 
 9.1  ว่าท่ีร.ต.หญิงกัญญา  แสงสุขศรี ครู คศ. 2  ประธานกรรมการ 
 9.2  น.ส.หฤทัย  ศิระวงษ์  ครู คศ. 3  กรรมการ 
 9.3  นางนิ่มนวล  จันทะวงค์ เจ้าหน้าท่ี  กรรมการและเลขานุการ 
. 

มีหน้าท่ี   1.  จัดท าแบบสอบถามเก็บข้อมูล 
   2.  รายงานผลให้ผู้จัดท างานทราบ 
   3.  ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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         ให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา        
ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552  อย่างเคร่งครัด ให้เกิดผลดีแก่ทางราชการและบรรลุตามวัตถุ 
ประสงค์ท่ีได้ต้ังไว้ทุกประการ 
 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
        ส่ัง  ณ  วันท่ี  4  มกราคม  พ.ศ. 2561 
 
         
        
      

                  (นายวันชัย   โตมี) 
               ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 


