
 

 
ค าสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 

ที ่ ๒๔๙ / ๒๕๖๑ 
เรื่อง มอบหมายหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

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

 เพ่ือให้การจัดการศึกษา  อบรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน
นักศึกษา การติดตามดูแลด้านการศึกษา ตลอดจนการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ  ฉะนั้น จึงอาศัยอ านาจตาม
ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ ๓๐ และข้อ ๔๘ 
จึงมอบหมายให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบหน้าที่ครูที่ปรึกษา  ประจ าภาคเรียนที่ ๒  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากให้ครูดูแลนักเรียนนักศึกษาตามอัตราส่วนครูต่อนักเรียน 
โดยครูแต่ละคนรับผิดชอบท าหน้าที่ ครูที่ปรึกษาติดตามดูแลจนนักเรียนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  ดังนี้ 
 

ระดับชั้น ปวช. 
 

๑. นางสาวศรีสมร  ทวีโชคชาญชัย ครูที่ปรึกษา ชั้น ปวช.๑/๑  งานพืชศาสตร์ ( ห้อง ๑ ) 
๒. นางนงลักษณ์  ทาสี   ครูที่ปรึกษา ชั้น ปวช.๑/๒  งานพืชศาสตร์ ( ห้อง ๒ ) 
๓. นางนาตยา  ปาณพิมลวัฒน์  ครูที่ปรึกษา ชั้น ปวช.๑/๓  งานพืชศาสตร์ ( ห้อง ๓ ) 
๔. นายโชติกร  ทาหะพรหม  ครูที่ปรึกษา ชั้น ปวช.๑/๔  งานพืชศาสตร์  (ห้อง ๔ ) 
๕. นางสาวพาฝัน  อ่อนเฉวียง  ครูที่ปรึกษา ชั้น ปวช.๑/๕ งานสัตวศาสตร์ ( ห้อง ๑ ) 
๖. นายเอกชัย  กองทอง   ครูที่ปรึกษา ชั้น ปวช.๑/๖ งานสัตวศาสตร์ ( ห้อง ๒ ) 
๗. นางชมพู่  ชัยวร   ครูที่ปรึกษา ชั้น ปวช.๑/๗ งานอุตสาหกรรมเกษตร ( ห้อง ๑ )  
๘. นางสาวจารุวรรณ  อุปการะ  ครูที่ปรึกษา ชั้น ปวช.๑/๘ งานอุตสาหกรรมเกษตร ( ห้อง ๒ )  
๙. นางสุดารัตน์  วัฒนธัญญกรรม  ครูที่ปรึกษา ชั้น ปวช.๑/๙  งานการบัญชี 
๑๐. นางสาวศศิกานต์  แซ่กือ  ครูที่ปรกึษา ชั้นปวช.๑/๑๐โครงการทวิศึกษาโรงเรียนอุ้มผางฯ 
๑๑. นางนาตยา  ปาณพิมลวัฒน์  ครูที่ปรึกษา ชั้น ปวช.๒/๑  งานพืชศาสตร์ ( ห้อง ๑ ) 
๑๒. นางสาวศศิกานต์  แซ่กือ  ครูที่ปรึกษา ชั้น ปวช.๒/๒  งานพืชศาสตร์ ( ห้อง ๒ ) 
๑๓. นางสาวอรทัย  ลังกากาศ  ครูที่ปรึกษา ชั้น ปวช.๒/๓ งานสัตวศาสตร์ ( ห้อง ๑ ) 
๑๔. นายสุรสิทธิ์  แจ่มใส   ครูที่ปรึกษา ชั้น ปวช.๒/๔ งานสัตวศาสตร์ ( ห้อง ๒ ) 
๑๕. นางสาวผ่องพรรณ  ธุวังควัฒน์  ครูที่ปรึกษา ชั้น ปวช.๒/๕ งานอุตสาหกรรมเกษตร ( ห้อง ๑ )  
๑๖. นางสาวผ่องพรรณ  ธุวังควัฒน์  ครูที่ปรึกษา ชั้น ปวช.๒/๖ งานอุตสาหกรรมเกษตร ( ห้อง ๒ )  
๑๗. นางสุณี  แจ่มใส   ครูที่ปรึกษา ชั้น ปวช.๒/๗  งานการบัญชี 
๑๘. นายโชติกร  ทาหะพรหม  ครูที่ปรึกษา ชั้น ปวช.๒/๘ โครงการทวิศึกษาโรงเรียนอุ้มผางฯ 
๑๙. นางสาวพาฝัน  อ่อนเฉวียง  ครูที่ปรึกษา ชั้น ปวช.๓/๑  งานพืชศาสตร์ 
๒๐. นายชยันต์  วราโภค   ครูที่ปรึกษา ชั้น ปวช.๓/๒  งานสัตวศาสตร์ 
๒๑. นางสาวจารุวรรณ  อุปการะ  ครูที่ปรึกษา ชั้น ปวช.๓/๓  งานอุตสาหกรรมเกษตร 
๒๒. นางสาวหฤทัย  ศิระวงษ์  ครูที่ปรึกษา ชั้น ปวช.๓/๔  งานการบัญชี 
๒๓. นายเอกชัย  กองทอง   ครูที่ปรึกษา ชั้น ปวช.๓/๕ โครงการทวิศึกษาโรงเรียนอุ้มผางฯ 



 

ระดับชั้น ปวส. 
 

๒๔. ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญญา  แสงสุขศรี ครูที่ปรึกษา ชั้น ปวส.๑  สาขางานพืชสวน 
๒๕. นายณรงค ์  นันต๊ะจันทร์  ครูที่ปรึกษา ชั้น ปวส.๑  สาขางานการจัดการผลิตสัตว์ 
๒๖. นางสาวจันทกานต์  เอ่ียมส าอางค์ ครูที่ปรึกษา ชั้น ปวส.๑  สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 
๒๗. นางละมุล  รื่นรวย   ครูที่ปรึกษา ชั้น ปวส.๑  สาขางานการบัญชี 
๒๘. นางชมพู่  ชัยวร   ครูที่ปรึกษา ชั้น ปวส.๒  ( ปกต ิ) สาขางานพืชสวน 
๒๙. นางสาวศรีสมร  ทวีโชคชาญชัย ครูที่ปรึกษา ชั้น ปวส.๒  ( ทวภิาค ี) สาขางานพืชสวน 
๓๐. นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์  ครูที่ปรึกษา ชั้น ปวส.๒  สาขางานการจัดการผลิตสัตว์ 
๓๑. นางสุดารัตน์  วัฒนธัญญกรรม  ครูที่ปรึกษา ชั้น ปวส.๒  สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 
๓๒. นายมนตรี  รื่นรวย   ครูที่ปรึกษา ชั้น ปวส.๒  สาขางานเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
๓๓. นางละมุล  รื่นรวย   ครูที่ปรึกษา ชั้น ปวส.๒  สาขางานการบัญชี 
 

ภาคสมทบ ปวช./ปวส. และอศ.กช.ปวช./ปวส. 
 

๓๔. นางนงลักษณ์  ทาสี  ครูที่ปรึกษา ชั้น ปวช.สมทบและชั้นปวส.สมทบ ( วิทยาลัยฯ ) 
ครูที่ปรึกษาชั้นปวช.สมทบและชั้นปวส.สมทบ ( อศ.กช.หน่วยแม่กาษา) 

    ครูที่ปรึกษา ชั้น ปวส.สมทบ ( อศ.กช.หน่วยวังเจ้า ) 
 

ระดับปริญญาตรี 
๓๕. นายสุรสิทธิ์  แจ่มใส  ครูที่ปรึกษา ป.ตรี ปี ๑ ( รหัสกลุ่มครูที่ปรึกษา ๖๑๔๕๐๓๐๑ ) 
๓๖. นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์ ครูที่ปรึกษา ป.ตรี ปี ๒ ( รหัสกลุ่มครูที่ปรึกษา ๖๐๔๕๐๓๐๑ ) 
 

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา  พ.ศ.๒๕๕๒  และระเบียบอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ให้เกิดผลดีแก่ทางราชการและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

        สั่ง ณ วันที่   ๙   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 


