
   
 

 
 

 
ค าสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 

ท่ี 54/2564 
เร่ือง  มอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบ ประจ าปี 2564 

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

 เพื่อให้การปฏิบัติราชการของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย
อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552  ข้อ 13 และข้อ 48              
จึงมอบหมายหน้าท่ีให้ข้าราชการและบุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

 
งานประจ าฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 

 นางสาวชลธิชา  วณิชศิริ  รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร รับผิดชอบในการ
ควบคุมดูแลงานบริหารงานท่ัวไป งานบุคลากร งานการเงิน งานการบัญชี  งานพัสดุ งานทะเบียน        
งานประชาสัมพันธ์ งานอาคารสถานท่ี และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย ดังนี้ 
 

-  นางนงลักษณ์  ทาสี  ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 -  นางสาวจารุวรรณ อุปการะ  ธุรการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

1.  งานบริหารงานทั่วไป     นางสาวจันทกานต์   เอี่ยมส าอางค์  ท าหน้าที่หัวหน้างาน 
   

1.1  งานสารบรรณ 
  1. นางสาวจันทกานต์   เอี่ยมส าอางค์ หัวหน้า 
  2. นางสาวจารุวรรณ อุปการะ  กรรมการ 
  3. นางสาววาสนา อ่อนลา  กรรมการและเลขานุการ 
      

 1.2  งานเอกสารการพิมพ์ 
  - นางสาวจารุวรรณ อุปการะ  หัวหน้า 
  - นางสาวศิรินภา  ศิวิใจ  กรรมการและเลขานุการ 
 

2.  งานบุคลากร     นางสาวจันทกานต์ เอี่ยมส าอางค ์ ท าหน้าที่หัวหน้างาน 
- นางสาวจารุวรรณ         อุปการะ  

 

3.  งานการเงิน      นางสาววาสนา   อ่อนลา  ท าหน้าที่หัวหน้างาน 
 - นางสาววาสนา  อ่อนลา   งานการเงินบ ารุงการศึกษาและ 
       เงินงบประมาณ 
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 3.1  กรรมการเก็บรักษาและควบคุมใบเสร็จรับเงินของวิทยาลัยฯ 
  - นางสาววาสนา     อ่อนลา 
             

 3.2  กรรมการรับและน าเงินส่งคลังจังหวัดตากและส่งเงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) สาขาตาก 
  - นางสาววาสนา  อ่อนลา 
   

3.3  กรรมการเก็บรักษาเงินของวิทยาลัยฯ 
  1. นางสาวหฤทัย      ศิระวงษ์  ถือกุญแจเซฟใน 
  2. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกัญญา แสงสุขศรี (ส ารอง) 
  3. นางสุดารัตน์      วัฒนธัญญกรรม รหัสเซฟ 
  4. นางละมุล  รื่นรวย  (ส ารอง) 
  5. นางสาวผ่องพรรณ   ธุวังควัฒน์ ถือกุญแจเซฟนอก 
  6. นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย (ส ารอง) 
 

 3.4  ผู้ตรวจสอบตามระเบียบเก็บรักษาเงิน 
  - นางสาวชลธิชา วณิชศิริ 
 

4.  งานการบัญชี   นางสาวนิศาชล   ตาลิน  ท าหน้าที่หัวหน้างาน 
     

5.  งานพัสดุ นางสาวสุริย์ริสสา สีดากุลฤทธิ์ ท าหน้าที่หัวหน้างาน 
 

 5.1  งานพัสดุ 
  - นางสาวนิพาพร  ยะพันธ์  
   

  5.2  หัวหน้าหน่วยเบิก 
                     ฝ่ายบริหารทรัพยากร                          นางสาวจารุวรรณ  อุปการะ 
  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  นางสาวหฤทัย            ศิระวงษ์ 
  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นางละมุล  รื่นรวย 
  ฝ่ายวิชาการ    นางสาวพาฝัน  อ่อนเฉวียง 
  แผนกวิชาพืชศาสตร์   ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกัญญา   แสงสุขศรี 
  แผนกวิชาสัตวศาสตร์   นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์ 
  แผนกวิชาช่างกลเกษตร   นางสาวศรีสมร  ทวีโชคชาญชัย 
  แผนกวิชาธุรกิจเกษตร   นายชยันต์  วราโภค 
  แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  นางสาวจันทกานต์   เอี่ยมส าอางค์ 
  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์   นางสาววราสรณ ์ คณิสราพรพงศ์  
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 5.3  งานยานพาหนะ 
  1. นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย  หัวหน้า 
  2. นายประมวล  รอดคุ้ม   กรรมการ 
  3. นางสาวสุริย์ริสสา สีดากุลฤทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 
   

6.  งานทะเบียน    นางนงลักษณ์    ทาสี   ท าหน้าที่หัวหน้างาน 
 - นางพชร   สังฆจันทร์  กรรมการ 
 - นางสาววราสรณ ์ คณิสราพรพงศ์  กรรมการและเลขานุการ 
    

7.  งานประชาสัมพันธ์ นางละมุล   ร่ืนรวย  ท าหน้าที่หัวหน้างาน              
1. นางสาวจันทกานต์ เอี่ยมส าอางค์  กรรมการ 
2. นางสาววาสนา อ่อนลา   กรรมการ 
3. นางสาวนิศาชล ตาลิน   กรรมการ 
4. นางสาวอรทัย  ลังกากาศ  กรรมการ 
5. นางสาวจารุวรรณ อุปการะ   กรรมการ 
6. นางสาวศิรินภา ศิวิใจ   กรรมการ 
7. นางสาววราสรณ์ คณิสราพรพงศ์  กรรมการ 
8. นางสาวสุภาพร ถวิลไพร   กรรมการ 
9. นายชยันต์  วราโภค   กรรมการ 
10. Miss Mya Yun Hlwar   กรรมการ 
11. นางสาวธนารินทร ์ ศรีพัฒ   กรรมการและเลขานุการ 

 

8. งานอาคารสถานที่ นายประมวล รอดคุ้ม  ท าหน้าที่หัวหน้างาน 
 1. นายปรีดา  แก้วประดิษฐ์  กรรมการ 
 2. นางสมปอง  เครือปู่   กรรมการ 
 3. นายสมพงษ์  ศิวิใจ   กรรมการ 
 4. นางพรเพ็ญ  พันสาย   กรรมการ 
 5. นายสมชาย  บัวเขียว   กรรมการและเลขานุการ  
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งานประจ าฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

    นางสาวชลธิชา   วณิชศิริ   รองผู้อ านวยการ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รับผิดชอบ 
ในการควบคุมดูแลงานวางแผนและงบประมาณ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ งานความร่วมมือ งานวิจัย
พัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานส่งเสริมผลิตผล การค้า
และประกอบธุรกิจ งานฟาร์มและโรงงาน และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย ดังนี้ 
 

- นางสาวหฤทัย  ศิระวงษ์            ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
- นางนิ่มนวล     จันทะวงค์           ธุรการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
- นางสาวกชพร  พงษ์ไพบูลย ์  ธุรการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

1.  งานวางแผนและงบประมาณ  นางสาวนิศาชล   ตาลิน ท าหน้าที่หัวหน้างาน 
- นางสาวกชพร  พงษ์ไพบูลย ์  กรรมการ 
- นางนิ่มนวล    จันทะวงค์  กรรมการและเลขานุการ 
 

2.  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   นายชยันต์  วราโภค ท าหน้าที่หัวหน้างาน 
  - นางสาวอรทัย     ลังกากาศ   กรรมการและเลขานุการ 
 

3.  งานความร่วมมือ   นางสาวพาฝัน    อ่อนเฉวียง ท าหน้าที่หัวหน้างาน 
 1. นางนงลักษณ์     ทาสี   กรรมการ 
 2. นางสาวผ่องพรรณ ธุวังควัฒน ์  กรรมการ 
 3. นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย  กรรมการ 
 4. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกัญญา แสงสุขศรี  กรรมการ 
 5. นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์  กรรมการ 
 6. นางละมุล  รื่นรวย   กรรมการ 
 7. นางสาวจารุวรรณ อุปการะ   กรรมการและเลขานุการ 
 

4.  งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นางสาวหฤทัย   ศิระวงษ์  ท าหน้าที่หัวหน้างาน 
 -  นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย  กรรมการและเลขานุการ 
 

5. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญา แสงสุขศรี ท าหน้าที่หัวหน้างาน 

 1. นางชมพู่  ชัยวร   กรรมการ 
 2. นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย  กรรมการ 
 3. นางสาวกชพร  พงษ์ไพบูลย ์  กรรมการ 
 4. นางนิ่มนวล  จันทะวงค์  กรรมการและเลขานุการ 
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6. งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ  นางสาวศรีสมร  ทวโีชคชาญชัย ท าหน้าที่หัวหน้างาน 
 

6.1  คณะกรรมการควบคุมคุณภาพสินค้า ก าหนดราคาและจ าหน่ายผลผลิต (กรณีผลผลิต 
เน่าเสียง่ายและมีเป็นประจ า) 

  1. นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย ประธานกรรมการ 
  2. อาจารย์เจ้าของผลผลิต   กรรมการ 
  3. นางสาวชุติมา      สุนทรอินทร์ กรรมการ 
  4. นางสาวกชพร  พงษ์ไพบูลย ์ กรรมการ 
  5. นางมัณฑนี      โตมี  กรรมการและเลขานุการ 
 

           6.2  โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา/งานหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน 
นักศึกษา 
                     1. นางละมุล                รื่นรวย หัวหน้า 
                     2. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกัญญา แสงสุขศรี กรรมการ 
                     3. นางสาวศรีสมร          ทวีโชคชาญชัย กรรมการ 
                     4. นางนงลักษณ์            ทาสี กรรมการ 
                     5. นายนริศ                  ปาณพิมลวัฒน ์ กรรมการ 
                     6. นางสาวผ่องพรรณ      ธุวังควัฒน ์ กรรมการ 
 7. นางสาวธนารินทร ์ ศรีพัฒ  กรรมการและเลขานุการ 
 

7.  งานฟาร์มและโรงงาน นายนริศ     ปาณพิมลวัฒน ์   ท าหน้าที่หัวหน้างาน 
 

 7.1  งานฟาร์มสัตว ์    1. นายนริศ     ปาณพิมลวัฒน์   หัวหน้า 
                           2. นายประสาร       สังวาลเพชร  รองหัวหน้า 
      3. นายจรูญ      เครือเถ่ือน 
   4. นางสาวกชพร      พงษ์ไพบูลย์ 
        5. นายอ านาจ         ผลเรไร 
        6. นายเล็ก      เครือจันทร์ 
        7. นายบุญเกิด        บังค า 
   8. นายสมชาย      สุขเกษม 
   9. นายธะเนศ      ชาติวรรณ 
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 7.2  งานฟาร์มพืช    1. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกัญญา  แสงสุขศรี    หัวหน้า 
        2. นางชมพู่      ชัยวร  รองหัวหน้า 
        3. นายมนตรี      รื่นรวย      
                                          4. นางนาตยา         ปาณพิมลวัฒน์     
                                          5. นางสาวศศิกานต์  แซ่กือ  
                                     6. นายสารวิน         จินนา 
                                          7. นายสีนวน          สรรพค้า 
                                          8. นายสมพงษ์        ศิวิใจ 
        9. นางสมปอง        เครือปู่ 
  10. นางพรเพ็ญ     พันสาย 
         

          7.3  งานฟาร์มแทรกเตอร์   1. นางสาวศรีสมร   ทวีโชคชาญชัย  หัวหน้า 
                                             2. นายสมชาย       บัวเขียว           กรรมการ 
                                             3. นายจรูญ          เครือเถื่อน        กรรมการ 
                                             4. นายปรีดา         แก้วประดิษฐ์     กรรมการ 
 5. นายประมวล     รอดคุ้ม       กรรมการและเลขานุการ 
 

งานประจ าฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

นายอดิธร   สังฆจันทร์  ท าหน้าที่ รองผู้อ านวยการ  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   
รับผิดชอบในการควบคุมดูแล งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา งานครูท่ีปรึกษา งานปกครอง  งานแนะแนว
อาชีพและการจัดหางาน  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา  งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน   
และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย ดังนี้ 
 

- นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์  ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
- นางสาวสุภาพร ถวิลไพร   ธุรการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 

1.  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   นางละมุล   ร่ืนรวย ท าหน้าที่หัวหน้างาน 
 1. นางชมพู่  ชัยวร   กรรมการ 
 2. นางสาวผ่องพรรณ ธุวังควัฒน ์  กรรมการ 
 3. นางนงลักษณ์  ทาสี   กรรมการ 
 4. นางสาวสุภาพร ถวิลไพร   กรรมการ 
 5. นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์  กรรมการ 

6. นางสาวจันทกานต์ เอี่ยมส าอางค์  กรรมการ 
7. นางสาวศศิกานต์ แซ่กือ   กรรมการ 

 8. นายชยันต์  วราโภค   กรรมการ 
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9. นางสาวอรทัย  ลังกากาศ  กรรมการ    
 10. นางสาววาสนา อ่อนลา   กรรมการ 
 11. นางสาวนิศาชล ตาลิน   กรรมการ 
 12. นางมัณฑน ี  โตมี   กรรมการ 

13. นางสาวจารุวรรณ อุปการะ   กรรมการ 
 14. นางสาวศิรินภา ศิวิใจ   กรรมการ 
 15.  Ms. Mya  Yun  Hlwar   กรรมการ 
 16.  นายประสาร สังวาลเพชร  กรรมการ 

17. นางสาวรัตติกาล สุวรรณปัญญา  กรรมการ 
 18. นางสาวพาฝัน อ่อนเฉวียง  กรรมการ 

19. นางสาววราสรณ์ คณิสราพรพงษ์  กรรมการ 
20. นางสาวธนารินทร ์ ศรีพัฒ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

      1.1  กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
  1. นางสาวอรทัย    ลังกากาศ  หัวหน้า 
  2. นายประสาร  สังวาลเพชร  กรรมการ 
  3. นางสาวพาฝัน  อ่อนเฉวียง  กรรมการ 
  4. นางสาวธนารินทร ์ ศรีพัฒ   กรรมการ 
  3. นายชยันต์  วราโภค   กรรมการและเลขานุการ 
 

       1.2  กิจกรรมลูกเสือ 
  1. นางสาวรัตติกาล สุวรรณปัญญา  หัวหน้า 
  2. นางสาวสุภาพร ถวิลไพร   กรรมการ 
  3. นางสาวศรีสมร    ทวีโชคชาญชัย  กรรมการ 
  4. นางสุดารัตน์  วัฒนธญัญกรรม  กรรมการ 
  5. นางสาวจันทกานต์    เอี่ยมส าอางค์  กรรมการ 

6. นายชยันต์  วราโภค   กรรมการ 
  7. นางนาตยา  ปาณพิมลวัฒน์  กรรมการ 
  8. นางสาวจารุวรรณ อุปการะ   กรรมการ 
  9. นายประสาร  สังวาลเพชร  กรรมการ 
  10. นางสาวนิศาชล ตาลิน   กรรมการ 
  11. นางสาวศศิกานต์ แซ่กือ   กรรมการ 
  12. นางสาววราสรณ์ คณิสราพรพงษ์  กรรมการ 
  13. นางสาวธนารินทร ์ ศรีพัฒ   กรรมการ 
  14. นางสาวอรทัย ลังกากาศ  กรรมการและเลขานุการ  
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  15. นางสาวพาฝัน อ่อนเฉวียง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

1.3  กิจกรรมวันส าคัญของชาติ  ศาสน์  กษัตริย์       
  1. นางละมุล  รื่นรวย   หัวหน้า 
  2. นางนงลักษณ์  ทาสี   กรรมการ 
  3. นางชมพู่  ชัยวร   กรรมการ 
  4. นางสาวผ่องพรรณ ธุวังควัฒน ์  กรรมการ 
  5. นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์  กรรมการ 
  6. นายชยันต์  วราโภค   กรรมการ 
  7. นางสาวศศิกานต์ แซ่กือ   กรรมการ 
  8. นางสาวพาฝัน  อ่อนเฉวียง  กรรมการ 
  9. นายประสาร  สังวาลเพชร  กรรมการ 
  10. นางสาวนิศาชล ตาลิน   กรรมการ 
  11. นางสาวอรทัย ลังกากาศ  กรรมการ 
  12. นางสาวรัตติกาล สุวรรณปัญญา  กรรมการ 
  13. นางสาววราสรณ์ คณิสราพรพงษ์  กรรมการ 
  14. นางสาวสุภาพร ถวิลไพร   กรรมการ 
  15. นางสาวธนารินทร ์ ศรีพัฒ   กรรมการและเลขานุการ 
    

        1.4  กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
  1. นางสาวอรทัย   ลังกากาศ  หัวหน้า 
  2. นางสาววราสรณ์ คณิสราพรพงษ์  กรรมการ 
  3. นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย  กรรมการ 
  4. นางสาวสุภาพร ถวิลไพร   กรรมการ 
  5. นางสาวจันทกานต์ เอี่ยมส าอางค์  กรรมการ   

6. นายชยันต์  วราโภค   กรรมการ 
  7. นางสาวศศิกานต์ แซ่กือ   กรรมการ 
  8. นางสาววาสนา อ่อนลา   กรรมการ 
  9. นางสาวนิศาชล ตาลิน   กรรมการ 
  10. นางสาวรัตติกาล สุวรรณปัญญา  กรรมการ 
  11 นางมัณฑนี  โตมี   กรรมการ 
  12. นางสาวจารุวรรณ อุปการะ   กรรมการ 
  13. นายประสาร  สังวาลเพชร  กรรมการ 
  14. นางสาวศิรินภา ศิวิใจ   กรรมการ 
  15. นายประมวล  รอดคุ้ม   กรรมการ 
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  16. นางสาวพาฝัน อ่อนเฉวียง  กรรมการและเลขานุการ 
  17. นางสาวธนารินทร ์ ศรีพัฒ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

1.5  กิจกรรมองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระราชูปถัมภ์              
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  1. นางสาวธนารินทร ์ ศรีพัฒ        ครูท่ีปรึกษาคณะกรรมการ อกท. หน่วยตาก 
  2. นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย ครูที่ปรึกษาหมู่บ้าน อกท. หน่วยตาก 
  3. นางละมุล  รื่นรวย         ผู้ช่วยครูท่ีปรึกษาคณะกรรมการ อกท. หน่วยตาก 
  4. นางสาวจันทกานต์ เอี่ยมส าอางค์  ผู้ช่วยครูท่ีปรึกษาคณะกรรมการ อกท. หน่วยตาก 

  5. นายชยันต์  วราโภค         ผู้ช่วยครูท่ีปรึกษาคณะกรรมการ อกท. หน่วยตาก 

  6. นางสาวพาฝัน  อ่อนเฉวียง     ผู้ช่วยครูท่ีปรึกษาคณะกรรมการ อกท. หน่วยตาก 

  7. นางสาวอรทัย  ลังกากาศ      ผู้ช่วยครูท่ีปรึกษาคณะกรรมการ อกท. หน่วยตาก 
 8. นายประสาร  สังวาลเพชร   ผู้ช่วยครูท่ีปรึกษาคณะกรรมการ อกท. หน่วยตาก 
 9. Miss Mya Yun Hlwar         ผู้ช่วยครูท่ีปรึกษาคณะกรรมการ อกท. หน่วยตาก 

  10. ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก  ผู้ช่วยครูที่ปรึกษาคณะกรรมการ อกท. หน่วยตาก 
 

2.  งานครูที่ปรึกษา     นางนาตยา  ปาณพิมลวัฒน์  ท าหน้าที่หัวหน้างาน  
1. นายนริศ      ปาณพิมลวัฒน์  กรรมการ 
2. ครูที่ปรึกษาทุกคน     กรรมการ 
3. นางมัณฑนี      โตมี    กรรมการและเลขานุการ 
4. นางสาวศศิกานต์     แซ่กือ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

3.  งานปกครอง        นายนริศ ปาณพิมลวัฒน ์   ท าหน้าที่หัวหน้างาน 
 3.1  คณะกรรมการปกครอง 
  1. นางละมุล  รื่นรวย   กรรมการ 
  2. นางสาวผ่องพรรณ ธุวังควัฒน ์  กรรมการ 
  3. นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย  กรรมการ 
  4. นางนงลักษณ์  ทาสี   กรรมการ 
  5. นางสุดารัตน์  วัฒนธญัญกรรม  กรรมการ 
  6. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกัญญา  แสงสุขศรี  กรรมการ 
  7. นางสาวพาฝัน  อ่อนเฉวียง  กรรมการ 
  8. นางสาวอรทัย  ลังกากาศ  กรรมการ 
  9. ครูที่ปรึกษาทุกคน    กรรมการ 
  10. นางชมพู่  ชัยวร   กรรมการและเลขานุการ 
  11. นายประสาร  สังวารเพชร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
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4.  งานแนะแนวอาชพีและการจัดหางาน    นางนงลักษณ์  ทาสี   ท าหน้าที่หัวหน้างาน 
 

 4.1  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
1. นางนงลักษณ์  ทาสี   หัวหน้า 

  2. นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์  กรรมการ   
  3. นางนาตยา     ปาณพิมลวัฒน์  กรรมการ 
  4. นางละมุล  รื่นรวย   กรรมการ 
  5. นายมนตรี  รื่นรวย   กรรมการ 
  6. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกัญญา แสงสุขศรี  กรรมการ 
  7. นายชยันต์  วราโภค   กรรมการ 
  8. นางสาวศศิกานต์ แซ่กือ   กรรมการ 
  9. นางสาวอรทัย     ลังกากาศ  กรรมการ 
  10. นางสาวพาฝัน อ่อนเฉวียง  กรรมการ 
  11. นางสาวจารุวรรณ อุปการะ   กรรมการ 
  12. นางสาวรัตติกาล สุวรรณปัญญา  กรรมการ 

13. นายประสาร  สังวาลเพชร  กรรมการ 
14. นางสาวธนารินทร ์ ศรีพัฒ   กรรมการ 
15. นางสาวสุภาพร ถวิลไพร   กรรมการ  
16. นางสาววราสรณ์ คณิสราพรพงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

 4.2  งานพิจารณาทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
  1. นางนงลักษณ์  ทาสี   หัวหน้า 
  2. นางสาวศศิกานต์ แซ่กือ   รองหัวหน้า 
  3. นางชมพู่  ชัยวร   กรรมการ 
  4. นางสาวผ่องพรรณ ธุวังควัฒน ์  กรรมการ 
  5. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกัญญา  แสงสุขศรี  กรรมการ 
  6. นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์  กรรมการ  
  7. นางละมุล  รื่นรวย   กรรมการ 
  8. นางสาวศรีสมร   ทวีโชคชาญชัย  กรรมการ 
  9. นางสาวสุภาพร ถวิลไพร   กรรมการ 
  10. ครูที่ปรึกษาทุกคน    กรรมการ 
  11. นางสาววราสรณ์ คณิสราพรพงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
  12. นางนาตยา  ปาณพิมลวัฒน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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4.3  งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  1. นางสาวศศิกานต์ แซ่กือ   หัวหน้า 
  2. นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย  กรรมการ 
  3. นางนาตยา  ปาณพิมลวัฒน์  กรรมการ   
  4. นางมัณฑนี  โตมี   กรรมการและเลขานุการ 
  5. นางสาวสุภาพร ถวิลไพร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

5.  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา    นางชมพู่     ชัยวร  ท าหน้าที่หัวหน้างาน  
  1. นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย  กรรมการ 
  2. นางสาวผ่องพรรณ ธุวังควัฒน ์  กรรมการ 
  3. นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์  กรรมการ 
  4. นางนงลักษณ์  ทาสี   กรรมการ 
  5. นางละมุล  รื่นรวย   กรรมการ 
  6. นางสาวอรทัย  ลังกากาศ  กรรมการ 
  7. นายชยันต์  วราโภค   กรรมการ 

8. นางสาวพาฝัน  อ่อนเฉวียง   กรรมการ 
9. นางสาวจารุวรรณ อุปการะ   กรรมการ 
10. นางสาววราสรณ์ คณิสราพรพงษ์  กรรมการ 
11. นางสาวธนารินทร ์ ศรีพัฒ   กรรมการ 
12. นางสาวรัตติกาล สุวรรณปัญญา  กรรมการ 
13. นายประสาร  สังวาลเพชร  กรรมการ 

  14. นางมัณฑน ี  โตมี   กรรมการ 
  15. นายประมวล  รอดคุ้ม   กรรมการ 
  16. นายสมชาย  บัวเขียว   กรรมการ 
  17. นางสาวสุภาพร ถวิลไพร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 5.1  โรงครัวโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต นางสาวผ่องพรรณ  ธุวังควัฒน์ 
                ท าหน้าที่หัวหน้างาน 
  ฝ่ายจัดซ้ือวัสดุ 
  1. นางสาวผ่องพรรณ    ธุวังควัฒน ์
  2. นางสาวรัตติกาล สุวรรณปัญญา 
  3. นางสาวจารุวรรณ อุปการะ  
  4. นางสาวสุริย์ริสสา สีดากุลฤทธิ์ 
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  ฝ่ายประกอบอาหาร 
1. นางประนอม  สรรพาค้า 
2. นางลัดดา  แห้วเพชร 

  ฝ่ายตรวจรับ 
  1. นางสาวศรีสมร    ทวีโชคชาญชัย 
  2. นางชมพู่  ชัยวร 

3. นางสาวจารุวรรณ อุปการะ 
  เจ้าหน้าที่การเงิน 
  - นางสาวนิศาชล  ตาลิน 
  เจ้าหน้าที่บัญชี 
  - นางพชร        สังฆจันทร์ 
  ฝ่ายควบคุมอาหาร 
  1. นางสาวจันทกานต์ เอี่ยมส าอางค์ 
  2. นางสาวจารุวรรณ อุปการะ 
       

6.  งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน  นายอดิธร  สังฆจันทร์   ท าหน้าที่หัวหน้างาน 
      

 6.1  โครงการบริการชุมชน ฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น 
  1. นายมนตรี  รื่นรวย   หัวหน้า 
  2. นางนงลักษณ์  ทาสี   กรรมการ 
  3. นางสาวผ่องพรรณ ธุวังควัฒน ์  กรรมการ 
  4. นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย  กรรมการ 
  5. นางสาวจันทกานต์ เอี่ยมส าอางค์  กรรมการ 
  6. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกัญญา แสงสุขศรี  กรรมการ 
  7. นางละมุล  รื่นรวย   กรรมการ 
  8. นางสาวจารุวรรณ อุปการะ   กรรมการ 
  9. นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์  กรรมการ 
  10. นายประสาร  สังวาลเพชร  กรรมการ 
  11. นางมัณฑน ี  โตมี   กรรมการ 
  12. นางสาวธนารินทร ์ ศรีพัฒ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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6.2  โครงการพิเศษ 
  1. นายอดิธร  สังฆจันทร์  หัวหน้า 
  2. นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย  กรรมการ 
  3. นางชมพู่  ชัยวร   กรรมการ 
  4. นางสาวผ่องพรรณ ธุวังควัฒน ์  กรรมการ 
  5. นางนงลักษณ์  ทาสี   กรรมการ 
  6. นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์  กรรมการ 
  7. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกัญญา  แสงสุขศรี  กรรมการ 
  8. นางละมุล  รื่นรวย   กรรมการ 
  9. นางสาวจันทกานต์ เอี่ยมส าอางค์  กรรมการ 
  10. นางสาวอรทัย ลังกากาศ  กรรมการ 
  11. นางสาวรัตติกาล สุวรรณปัญญา  กรรมการ 
  12. นายประสาร  สังวาลเพชร  กรรมการ 

13. นางสาวพาฝัน อ่อนเฉวียง  กรรมการ 
14. นางสาววราสรณ์ คณิสราพรพงษ์  กรรมการ 

  15. นางสาวสุภาพร ถวิลไพร   กรรมการและเลขานุการ 
  16. นางมัณฑน ี  โตมี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  6.2.1  โครงการฝึกอบรม 108 อาชีพ 
   1. นางสาวผ่องพรรณ ธุวังควัฒน ์ หัวหน้า 
   2. นางสาวจันทกานต์ เอี่ยมส าอางค์ รองหัวหน้า 
   3. นางสาวจารุวรรณ อุปการะ  กรรมการ 
   3. หัวหน้าแผนกทุกแผนก   กรรมการ 
   4. นางสาวรัตติกาล สุวรรณปัญญา กรรมการและเลขานุการ 
 

  6.2.2  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
   1. นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย หัวหน้า 
   2. นางสาวผ่องพรรณ ธุวังควัฒน ์ กรรมการ 
   3. นางนงลักษณ์  ทาสี  กรรมการ 
   4. นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์ กรรมการ 
   5. นางละมุล  รื่นรวย  กรรมการ 
   6. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกัญญา แสงสุขศรี กรรมการ 
   7. นางมัณทนี  โตมี  กรรมการ 
   8. นายสมชาย  บัวเขียว  กรรมการ   
   9. นายประมวล  รอดคุ้ม  กรรมการและเลขานุการ 
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   10. นางสาวกชพร พงษ์ไพบูลย ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

6.2.3  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนตามพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

   1. นายอดิธร  สังฆจันทร์ หัวหน้า 
   2. นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์ กรรมการ 
   3. นายประสาร  สังวาลเพชร กรรมการ 
   4. นางสาวรัตติกาล สุวรรณปัญญา กรรมการ 
   5. นางสาววราสรณ์ คณิสราพรพงษ์ กรรมการ 
   6. นายณรงค์  กล้ิงสาด  กรรมการ   
   7. นางมัณทนี  โตมี  กรรมการและเลขานุการ 
   8. นางสาวสุภาพร ถวิลไพร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

6.3  โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  - ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกญัญา  แสงสุขศรี  หัวหน้า  
 

        ประเภทที่ 1  การด าเนินงานภายในวิทยาลัย (แปลงสาธิต) 
  ผู้รับผิดชอบ 1. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกัญญา     แสงสุขศรี 
    2. นางสาวศรีสมร     ทวีโชคชาญชัย 
 

  ประเภทที่ 2  วิทยาลัยขยายผลสู่ชุมชนดีเด่น 
   ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวศรีสมร  ทวีโชคชาญชัย 
    2. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกัญญา  แสงสุขศรี 
  

  ประเภทที่ 3  นักศึกษาปัจจุบันน าไปใชแ้ละขยายผลดีเด่น 
   ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวศรีสมร  ทวีโชคชาญชัย    

   2. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกัญญา  แสงสุขศรี 
 

  ประเภทที่ 4  ราษฎรที่น าความรู้จากวิทยาลัยน าไปใช้และขยายผลดีเด่น 
   ผู้รับผิดชอบ 1. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกัญญา  แสงสุขศรี 
    2. นางสาวศรีสมร  ทวีโชคชาญชัย 
 

  ประเภทที่ 5  ชุมชนที่ไดรับความรู้จากวิทยาลัยน าไปใช้และขยายผลดีเด่น 
   ผู้รับผิดชอบ    1. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกัญญา  แสงสุขศรี 
    2. นางสาวศรีสมร  ทวีโชคชาญชัย 
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ประเภทที่ 6  โรงเรียนที่ได้รับการขยายผลจากวิทยาลัยใช้ได้ผลดีเยี่ยม 
  ผู้รับผิดชอบ 1. นายนริศ      ปาณพิมลวัฒน์ 
    2. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกัญญา  แสงสุขศรี    

   

ประเภทที่ 7  การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ 
  ผูรั้บผิดชอบ 1. นางสาวศรีสมร   ทวีโชคชาญชัย 
    2. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกัญญา  แสงสุขศรี 
    3. นางสาวหฤทัย  ศิระวงษ ์
    4. นางสาวอรทัย    ลังกากาศ 
 

ประเภทที่ 8  งานวิจัยและนวัตกรรมในโครงการชีววิถี 
  ผู้รับผิดชอบ 1. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกัญญา  แสงสุขศรี 
    2. นางสาวศรีสมร   ทวีโชคชาญชัย 
    3. นางสาวอรทัย    ลังกากาศ 
    4. นางสาวหฤทัย  ศิระวงษ ์
 

 

งานประจ าฝ่ายวิชาการ 
 

 นางสุดารัตน์ วัฒนธัญญกรรม  ครู ช านาญการ ท าหน้าที่ รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
รับผิดชอบในการควบคุมดูแล  แผนกวิชา  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานวั ดผลและ
ประเมินผล งานวิทยบริการและห้องสมุด งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานส่ือการเรียนการสอน       
งานโครงการจัดการศึกษาทวิศึกษา งานโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) งานโครงการ
จัดการเรียนการสอนสองภาษา (MEP) งานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย ดังนี้ 

- นางสาวผ่องพรรณ  ธุวังควัฒน์  ผู้แทนฝ่ายวิชาการ 
- นางพชร   สังฆจันทร ์  ธุรการ ฝ่ายวิชาการ 

 

1.  แผนกวิชา 
 1.1  สามัญสัมพันธ์ 
  1. นางนงลักษณ์  ทาสี   หัวหน้าแผนกวิชา   
  2. นางสาวหฤทัย   ศิระวงษ ์  รองหัวหน้าแผนกวิชา 
  3. นางสุดารัตน์  วัฒนธญัญกรรม 
  4. นางสาววราสรณ์ คณิสราพรพงษ์ 
  5. นางสาวสุภาพร ถวิลไพร 
  6. นางสาวอรทัย    ลังกากาศ 
  7. Miss Mya Yun Hlwar 
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  8. นางสาวพาฝัน    อ่อนเฉวียง 
 

 1.2  อุตสาหกรรมเกษตร 
  1. นางสาวผ่องพรรณ    ธุวังควัฒน ์  หัวหน้าแผนกวิชา 
  2. นางสาวจันทกานต์    เอี่ยมส าอางค์  รองหัวหน้าแผนกวิชา 
  3. นางสาวรัตติกาล   สุวรรณปัญญา   
  4. นางสาวจารุวรรณ อุปการะ 
     

 1.3  ช่างกลเกษตร 
  1. นางสาวศรีสมร    ทวีโชคชาญชัย  หัวหน้าแผนกวิชา 
   

 1.4  พืชศาสตร์ 
  1. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกัญญา แสงสุขศรี  หัวหน้าแผนกวิชา 
  2. นางชมพู่  ชัยวร   รองหัวหน้าแผนกวิชา 
  3. นายมนตรี  รื่นรวย    
  4. นางสาวศศิกานต์ แซ่กือ   
  5. นางนาตยา  ปาณพิมลวัฒน์    

 

1.5  สัตวศาสตร์   
1. นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์  หัวหน้าแผนกวิชา 
2. นายประสาร  สังวาลเพชร  รองหัวหน้าแผนกวิชา 
3. นายสมเพชร  สุริยวงษ์   ครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า 

    

1.6  ธุรกิจเกษตร   
1. นางละมุล  รื่นรวย  หัวหน้าแผนกวิชา   

  2. นายชยันต์  วราโภค  รองหัวหน้าแผนกวิชา 
  3. นางสาวธนารินทร ์ ศรีพัฒ   
   

2.  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  นางสาวหฤทัย  ศิระวงษ์  ท าหน้าที่หัวหน้างาน 
 1. นางสาวผ่องพรรณ ธุวังควัฒน ์  กรรมการ 
 2. นางพชร  สังฆจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 
 

3.  งานวัดผลและประเมินผล นางสุดารัตน์  วัฒนธัญญกรรม ท าหน้าที่หัวหน้างาน 
 1. นางสาวพาฝัน    อ่อนเฉวียง  กรรมการและเลขานุการ 
 2. นางพชร  สังฆจันทร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

4.  งานวิทยบริการและห้องสมุด   นายมนตรี   ร่ืนรวย ท าหน้าที่หัวหน้างาน 
 4.1  งานห้องสมุด  
  -  นางสาวศิรินภา  ศิวิใจ   กรรมการและเลขานุการ 



17 

 

5.  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี    นายมนตรี  ร่ืนรวย     ท าหน้าที่หัวหน้างาน 
 1. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกัญญา   แสงสุขศรี            กรรมการ 
 2. นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย  กรรมการ 
 3. นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์  กรรมการ 
 4. นางนงลักษณ์  ทาสี   กรรมการ 
 5. นางสาวผ่องพรรณ ธุวังควัฒน ์  กรรมการ 
 6. นางละมุล  รื่นรวย   กรรมการและเลขานุการ 
 7. นางสาวธนารินทร ์ ศรีพัฒ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

6.  งานสื่อการเรียนการสอน  นางสาวอรทัย  ลงักากาศ ท าหน้าที่หัวหน้างาน 
 1. นางสาวหฤทัย  ศิระวงษ ์  กรรมการ 
 2. นายชยันต์  วราโภค   กรรมการและเลขานุการ 
 

7.  งานโครงการจัดการศึกษาทวิศึกษา  นางสาวหฤทัย  ศิระวงษ์  ท าหน้าที่หัวหน้างาน 
 1. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกัญญา   แสงสุขศรี หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์ กรรมการ 
 2. นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์ หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์ กรรมการ 
 3. นางสาวผ่องพรรณ    ธุวังควัฒน ์ หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 
 4. นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร กรรมการ 
 5. นางละมุล  รื่นรวย  หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจเกษตร กรรมการ 
 6. นางนงลักษณ์  ทาสี  หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์และ  กรรมการ 

หัวหน้างานทะเบียน  
 7. นางสาวพาฝัน  อ่อนเฉวียง พนักงานราชการครู    กรรมการและเลขานุการ 
 

8.  งานโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) นางนงลักษณ์  ทาสี  ท าหน้าที่หัวหน้างาน 

 1. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกัญญา   แสงสุขศรี หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์ กรรมการ 
 2. นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์ หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์ กรรมการ 
 3. นางสาวผ่องพรรณ    ธุวังควัฒน ์ หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 
 4. นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร กรรมการ 
 5. นางละมุล  รื่นรวย  หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจเกษตร กรรมการ 
 6. นางสาวหฤทัย   ศิระวงษ์     หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

9.  งานโครงการจัดการเรียนการสอนสองภาษา (MEP)  นางสาวหฤทัย  ศิระวงษ์  ท าหน้าที่หัวหน้างาน 
 1. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกัญญา แสงสุขศรี หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์ กรรมการ 
 2. นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์ หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์ กรรมการ 
 3. นางสาวผ่องพรรณ    ธุวังควัฒน ์ หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 
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 4. นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร กรรมการ 
 5. นางละมุล  รื่นรวย  หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจเกษตร กรรมการ 
 6. นางนงลักษณ์  ทาสี  หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์    กรรมการ 

และหัวหน้างานทะเบียน  
 7. Miss Mya Yun Hlwar   ครูต่างชาติ   กรรมการ 
 8. นางสาวพาฝัน  อ่อนเฉวียง พนักงานราชการครู           กรรมการและเลขานุการ 
 

10.  งานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  นายมนตรี  ร่ืนรวย  ท าหน้าที่หัวหน้างาน 
 1. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกัญญา   แสงสุขศรี หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์ กรรมการ 
 2. นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์ หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์ กรรมการ 
 3. นางสาวผ่องพรรณ    ธุวังควัฒน ์ หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 
 4. นางละมุล  รื่นรวย  หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจเกษตร กรรมการ 
 5. นางนงลักษณ์  ทาสี  หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ กรรมการ 

6. นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร    กรรมการและเลขานุการ 
 

11.  จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์  
      ท าหน้าที่หัวหน้างาน 
 1. นางนงลักษณ์  ทาสี  หัวหน้างานทะเบียน  กรรมการ 
 2. นางสาวหฤทัย   ศิระวงษ์   หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน กรรมการ 
           และเลขานุการ 

3. นางสาวสุริย์ริสสา สีดากุลฤทธิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญการ   กรรมการและ       
                                                               ผู้ช่วยเลขานุการ   

   
      

 ให้ทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายและปฏิบัติตามค าส่ังผู้บังคับบัญชาท่ีมอบหมายให้
ปฏิบัติงาน ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา  
พ.ศ. 2552  และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ให้เกิดผลดีแก่ทางราชการและบรรลุตาม 
วัตถุประสงค์ท่ีได้ต้ังไว้ทุกประการ 
 

         ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

         ส่ัง  ณ  วันท่ี  4   มิถุนายน    พ.ศ. 2564 
 
 
 
               (นายวันชัย   โตมี) 
        ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 


