
ค าสั่งวิทยาลัยเทคนิคสโุขทัย 
ที0่60/๒๕๖3 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการปัจฉิมนิเทศ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖2 
********************************* 

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  ก าหนดการจัดงานปัจฉิมนิเทศ  ปีการศึกษา  ๒๕62  ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา  
ปวช.๓ และ ปวส.๒ ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 เวลา 12.๐๐ – 16.00 น. ณ  หอประชุมกาญจนาภิเษก  เพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดังนี้  

 ๑.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที่  ให้ค าแนะน าปรึกษา  ประสานงานกับคณะกรรมการด าเนินงาน
ฝ่ายต่าง  ๆ  ประกอบด้วย 
  ๑.๑    นายชูชาติ  พรามจร  ประธานกรรมการ 
  ๑.๒    นายส าริด  นาคะบุตร  กรรมการ 
  ๑.๓    นายสมพิศ  เทียนฟัก  กรรมการ 
  ๑.4    นายจิตรศักดิ์  สายก้อน  กรรมการและเลขานุการ   

 ๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน  มีหน้าทีด่ าเนินการประสานงานวิทยากร  และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ         
   ที่เก่ียวข้อง  ประกอบด้วย 
  ๒.๑  นายจิตรศักดิ์  สายก้อน  ประธานกรรมการ 
  ๒.๒  นางอรยา  บุราคร   กรรมการ  
  ๒.๓  นายสมชาย  แช่มชื่น  กรรมการ  
  ๒.๔  นายสุพจน์  เดชฟุ้ง   กรรมการ   
  ๒.๕  นายนิคม  เนียมกลั่น  กรรมการ 
  ๒.๖  นายรังสฤษฏ์  สมเข่ือน  กรรมการ 
  ๒.๗  นายภิญโญ  ค ายวง   กรรมการ 

๒.๘  นายธเนศ  ภู่กัน   กรรมการ 
  ๒.๙  นายเชาวฤทธิ์  พัวงามประเสริฐ กรรมการ 
  ๒.๑๐ นายวัลลภ  ช่วงโชติ  กรรมการ 
     ๒.๑๑ นายสุชาติ  อนันทวัฒน์  กรรมการ 
  ๒.๑๒ นางธวลัรัตน์  ยอดเพชร  กรรมการ 

๒.๑๓ นายธีระชัย  ไตรเกษม  กรรมการ 
๒.๑๔ นายพงษ์ศักดิ์  บุญภักดี  กรรมการ 
๒.๑๕ นางนิธาพร  ลุงคะ   กรรมการ  
๒.๑๖ นายรังสรรค์  ทุเรียน  กรรมการ 

  ๒.๑๗ นางสาวมนัสนันท์  ไพรที  กรรมการ 
  ๒.๑๘ นางสุภาวดี  ตัณทานนท์  กรรมการและเลขานุการ  
  ๒.๑๙ นักศึกษาอวท.วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 

.../3. คณะกรรมการ... 



 

 

๒ 

 

๓.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  มีหน้าที่ล าดับพิธี ก า ร แ ล ะ ป ร ะช า สั ม พั น ธ์ ก า ร จั ด ง า น ปั จ ฉิ ม นิ เ ท ศ              
ณ  หอประชุมกาญจนาภิเษก  ประกอบด้วย 
  ๓.๑  นางอรยา  บุราคร   ประธานกรรมการ 
  ๓.๒  นายธเนศ  ภู่กัน   กรรมการ 
  ๓.๓  นายเชาวฤทธิ์  พัวงามประเสริฐ กรรมการ 
  ๓.๔  นางสาววาร ี ดอนศรีจันทร์  กรรมการ 

๓.๕  นายสุทธิรักษ์  ข าหาญ  กรรมการและเลขานุการ 

 ๔.  คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง  มีหน้าที่จัดหา ติดตั้ง ควบคุมเครื่องเสียง ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก 
  ๔.๑  นายวัลลภ  ช่วงโชติ   ประธานกรรมการ 
  ๔.๒  นายระวี  เอ่ียมมาก   กรรมการ 
  ๔.๓  นายนิรัญ  ปิ่นเกตุ   กรรมการ 
  ๔.๔  นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ๕ คน กรรมการ 
  ๔.๕  นายสมศักดิ์  จันทร์รอด  กรรมการและเลขานุการ 

 ๕.  คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  มีหน้าที่  จัดสถานที่  เวที ป้ายชื่อบนเวที  และเก้าอ้ีส าหรับนักเรียน  
นักศึกษา   ณ  หอประชุมกาญจนาภิเษก  ประกอบด้วย 
  ๕.๑  นายส าริด  นาคะบุตร  ประธานกรรมการ     
  ๕.๒  นักการภารโรงทุกท่าน  กรรมการ  
  ๕.๓  นายจ ารัส  ร้อยกรอง  กรรมการและเลขานุการ 

 ๖.  คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน มีหน้าที่รับลงทะเบียนนักเรียน  นักศึกษา  ปวช.๓  และ  ปวส.๒  
ประกอบด้วย 
  6.๑  สาขาวิชาช่างยนต์ 

๑. นายจารึก  ทองทรัพย์  นักเรียนระดับชั้น  ปวช.3  กลุ่ม ๑ 
๒. นายเจริญพงษ์  สายสุทธิ  นักเรียนระดับชั้น  ปวช.3  กลุ่ม ๒ 
๓. นายสมชาย  แช่มชื่น  นักเรียนระดับชั้น  ปวช.3  กลุ่ม ๓ 
๔. นายธีระชัย   ไตรเกษม  นักเรียนระดับชั้น  ปวช.3  กลุ่ม ๔ 
๕. นายเจต  ถาวร   นักเรียนระดับชั้น  ปวช.3 (ทวิศึกษา) กลุ่ม ๑ 

    สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
๖. นายสุวิทย์    นามวงศ์  นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2  กลุ่ม ๑ 
๗. นายพงศธร  คงยอด  นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2  กลุ่ม ๒ 
๘. นายชนะ    แตงคง  นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 (ม.๖) กลุ่ม ๑ 
๙. นายจ ารัส  ร้อยกรอง  นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2  (ทวิภาคี) กลุ่ม ๑ 

6.๒  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
๑. นายเสนาะ  บัวผัน  นักเรียนระดับชั้น ปวช.3  กลุ่ม ๑ 
๒. นายชูศักดิ์  ปานเขียว  นักเรียนระดับชั้น  ปวช.3  กลุ่ม ๒ 
๓. นางสาวชฎาภา  เมฆดินแดง นักเรียนระดับชั้น  ปวช.3  กลุ่ม ๓ 
๔. นายวีระยุทธ  บุตรดา  นักเรียนระดับชั้น  ปวช.3  กลุ่ม ๔ 

 
 
 

…/สาขาวิชา... 
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     สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
๕. นายศราวุฒิ    ปานแย้ม  นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2  กลุ่ม 1 
๖. นายนันทพงษ์  กัลปนาไพร  นักศึกษาระดับชั้น  ปวส.2 (ม.6)  กลุ่ม 1,2   
๗. ว่าที่ร้อยตรีอนุชา  เกตุสละไชย นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ทวิภาคี กลุ่ม ๑    

  6.๓  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
๑. นายธนสิทธิ์   บัวหอม  นักเรียนระดับชั้น  ปวช.3 กลุ่ม ๑    
๒. นายบุญเป็ง  รัตนะ  นักเรียนระดับชั้น  ปวช.3 (ทวิศึกษา) กลุ่ม 1 

  6.๔  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
๑. นายเชาวฤทธิ์  พัวงามประเสริฐ นักเรียนระดับชั้น  ปวช.3  กลุ่ม 1 
๒. นางสุภาวดี  ตัณทานนท์  นักเรียนระดับชั้น  ปวช.3   กลุ่ม 2 
๓. นายวิทย์  อ้นจร   นักเรียนระดับชั้น  ปวช.3   กลุ่ม 3 
๔. นายสุชิน  คนดี   นักเรียนระดับชั้น  ปวช.3   กลุ่ม 4 

      สาขาวิชาไฟฟ้า 
๕. นายธเนศ  ภู่กัน   นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2  กลุ่ม 1,2 (ไฟฟ้าก าลัง) 
๖. นายก าไร  จันทร์พรม  นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 (ทวิภาคี) กลุ่ม 1 
๗. นายภิญโญ  ค ายวง  นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 (ม.6) กลุ่ม 1 (ไฟฟ้าก าลัง) 
๘. นายสุรสิทธิ์  มณีสุข  นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 (ม.6) กลุ่ม 2 (ไฟฟ้าก าลัง) 
๙. นายสีห์ศักดิ์  แสงคงทรัพย์  นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 (ทวิภาคี) กลุ่ม 1 (ปรับอากาศ) 

     6.๕  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
๑. นายสมศักดิ์     จันทร์รอด  นักเรียนระดับชั้น  ปวช.3  กลุ่ม ๑ 
๒. นางวาสนา      ข าหาญ  นักเรียนระดับชั้น  ปวช.3  กลุ่ม ๒ 
๓. นายสุชาติ      อนันทวัฒน์  นักเรียนระดับชั้น  ปวช.3  กลุ่ม ๓  

      สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
๔. นายวัลลภ  ช่วงโชติ  นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2  กลุ่ม ๑,2 

 
6.6 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 

                             1.  นายสราวุธ  ภู่แขวงแสง      นักเรียนระดับชั้น  ปวช.3  กลุ่ม ๑ 
๒. นางสาววารี  ดอนศรีจันทร์  นักเรียนระดับชั้น  ปวช.3  กลุ่ม ๒   

     สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
๓. นายนิรุจน์  อินเทพ  นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1  กลุ่ม ๑  
๔. นายสาโรจน์    ชาวแพรกน้อย นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1  (ม.๖) กลุ่ม 1 
๕. นายทรนง  มั่นรอด  นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 กลุ่ม 1 
๖. นายไพโรจน์  กลัดส าเนียง  นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 (ม.6) กลุ่ม 1 

 
 
 
 

…/7. คณะกรรมการ... 
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๗.  คณะกรรมการฝ่ายควบคุมนักเรียน นักศึกษา  มีหน้าที่ดูแลจัดระเบียบนักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมรับฟัง
การปัจฉิมนิเทศ  ให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประกอบด้วย 

๗.๑   นายสุพจน์  เดชฟุ้ง    ประธานกรรมการ 
  ๗.๒   นายเสวก  วันสอน   กรรมการ 

๗.๓   นายจิระศักดิ์  ยุทธศิลป์  กรรมการ 
  ๗.๔   นายเจริญพงษ์  สายสุทธิ          กรรมการ 
  ๗.๕   นายทรงกรต  วังล้อม  กรรมการ 
  ๗.6   นายจิตรศักดิ์  สายก้อน  กรรมการและเลขานุการ 

 ๘.  คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  มีหน้าที่  ประสานงานในการต้อนรับ  และดูแลอาหารว่างให้วิทยากร  แขกผู้
มีเกียรติ  คณะครู  และเจ้าหน้าที่  ประกอบด้วย 
  8.๑  นายยอดศักดิ์  ค าแดง  ประธานกรรมการ 
  8.๒  นายรังสรรค์  ทุเรียน  กรรมการ 
  8.๓  นางสาวมนัสนันท์  ไพรที  กรรมการ 
  8.๔  นางสาวสุรีรัตน์  อ้นเหน่ง  กรรมการ 
  8.๕  นายเขมชาติ  มาศวรรณา  กรรมการ 
  8.๖  นางสาววาร ี ดอนศรีจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 
 ๙.  คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  มีหน้าที่  บันทึกภาพและเก็บรวบรวมภาพ การเข้าร่วมรับฟังการปัจฉิม
นิเทศ  ประกอบด้วย 
  9.๑ นายสุทธิรักษ์  ข าหาญ  ประธานกรรมการ 
  9.๒ นางสาวเครือวัลย์  ศิริโภคา   กรรมการ 
  9.3 นายวัทน์สิริ  ด้วงบาง  กรรมการ 
  9.4 นายบุญเป็ง  รัตนะ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

10.  คณะกรรมการฝ่ายจัดหาวัสดุ  มีหน้าที่  จัดหาของที่ระลึกให้แก่วิทยากร และศิษย์เก่าในงานปัจฉิมนิเทศ
ประจ าปีการศึกษา 2562 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   ประกอบด้วย 
  10.๑ นายส าริด      นาคะบุตร  ประธานกรรมการ 
  10.2 นางสุปรียานิชญ์    เพ่งพินิจ  กรรมการ 
  10.3 นางเบญจพรรณ   เกตุสละไชย กรรมการ 
  10.4 นายชนะ     แตงคง   กรรมการและเลขานุการ 
  10.5 นายชาติชาย    พ่ึงเงิน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๑1.  คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  มีหน้าที่สรุปผลการเข้าร่วมรับฟังการปัจฉิมนิเทศและจัดท าสรุป
รายงานเป็นรูปเล่มเสนอวิทยาลัยฯ  ประกอบด้วย 
  ๑0.๑  นายสมพิศ  เทียนฟัก  ประธานกรรมการ 
  ๑0.๒  นางนฤมล  สายก้อน  กรรมการ 
  ๑0.๓  นางสาวสุมิตรา  โสภา  กรรมการ 
  ๑0.๔  นางปริศนา  ทองสัมฤทธิ์  กรรมการ 
  ๑0.๕  นางสาววาสนา  ดีหล ี  กรรมการ 
 
 
 

…/10.6 นางสาวมนัสนันท์... 
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  10.6  นางสาวมนัสนันท์  ไพรที กรรมการ 
  ๑0.๖  นายสวุัฒน์ นิยมไทย  กรรมการและเลขานุการ 
  ๑0.๗  นายอุเทน  โปรยขุนทด  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และ
ให้เกิดผลดีต่อทางราชการสูงสุด  หากเกิดปัญหา  อุปสรรคใด  ให้รายงานให้วิทยาลัยฯทราบ  เพ่ือด าเนินการแก้ไขต่อไป
  

                              ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันที่  11  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๖3 
 

                                    
 
            (นายชูชาติ  พรามจร) 

       ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 


