
 

   

 

 

 

 

คำสัง่วทิยาลยัเทคนิคสโุขทัย 
ท่ี 392/๒๕๖3 

เรื่อง  แตงตั้งกรรมการปฏิบัติหนาท่ีรับลงทะเบียนเรียน 
 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 

ระดับชั้น  ปวช.1, ปวช.๒, ปวช.๓, ปวส.1 และปวส.๒ 
---------------------------------------------------------------------- 

               เพ่ือใหการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  ๒๕๖3  เปนไปดวยความเรียบรอย วิทยาลัยฯ  
จึงแจงกำหนดการและแตงตั้งให  ครู  และเจาหนาท่ี  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการรับลงทะเบียนเรียน ดังตอไปนี้ 

1. กำหนดการแจกบตัรลงทะเบียนและเอกสารการลงทะเบยีน 
1.๑  รับบัตรลงทะเบยีนและเอกสารการลงทะเบียนจากครูท่ีปรึกษาท่ีโรงฝกงานประจำแผนกวิชา 
๑.2  ระดับชั้น  ปวช.1  วันจนัทรท่ี  9  พฤจิกายน  2563         เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

   ๑.3  ระดับชั้น  ปวช.๒  วันอังคารท่ี  10  พฤศจิกายน  2563     เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
  ๑.4  ระดับชั้น  ปวช.๓  วันพุธท่ี  11  พฤศจิกายน  2563         เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.      
   ๑.5  ระดับชั้น  ปวส.1  วันพฤหัสบดีท่ี  12  พฤศจิกายน  2563 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

             ๑.6  ระดับชั้น  ปวส.๒  วันศุกรท่ี 13  พฤศจิกายน  2563         เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
           2. กำหนดการการตรวจสภาพนกัเรยีน นักศึกษาที่หองปกครอง  

2.1  ระดับชั้น  ปวช.1  วันจนัทรท่ี  9  พฤศจิกายน  2563        เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
   2.2  ระดับชั้น  ปวช.๒  วันอังคารท่ี  10  พฤศจิกายน  2563     เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
  2.3  ระดับชั้น  ปวช.๓  วันพุธท่ี  11  พฤศจิกายน  2563         เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.      
   2.4  ระดับชั้น  ปวส.1  วันพฤหัสบดีท่ี  12  พฤศจิกายน  2563   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

             2.5  ระดับชั้น  ปวส.๒  วันศุกรท่ี 13  พฤศจิกายน  2563        เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 3. กำหนดการชำระเงนิระดมทรพัยากรและรบัใบเสรจ็รบัเงนิทีง่านการเงนิ 

3.1  ระดับชั้น  ปวช.1  วันจนัทรท่ี  9  พฤศจิกายน  2563        เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
   3.2  ระดับชั้น  ปวช.๒  วันอังคารท่ี  10  พฤศจิกายน  2563     เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
  3.3  ระดับชั้น  ปวช.๓  วันพุธท่ี  11  พฤศจิกายน  2563         เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

4. กำหนดการชำระเงินคาลงทะเบยีนและรบัใบเสรจ็รบัเงนิทีง่านการเงนิ 
 4.1  ระดับชั้น  ปวส.1  วันพฤหัสบดีท่ี  12  พฤศจิกายน  2563   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

             4.2  ระดับชั้น  ปวส.๒  วันศุกรท่ี  13  พฤศจิกายน  2563         เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 5. คณะกรรมการอำนวยการ  มีหนาท่ีอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย  
ประกอบดวย 
  5.1  นายชชูาติ   พรามจร   ประธานกรรมการ 
  5.2  นายสมพิศ   เทียนฟก   กรรมการ 

5.3  นางมะลิวรรณ  พลาวุฑฒ  กรรมการ 
5.4  นายสุพจน   เดชฟุง   กรรมการ 
5.5  นายอานนท  จันทรหอม  กรรมการและเลขานุการ 
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5.6  นายวิทย   อนจร   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 6. คณะกรรมการฝายดำเนินงาน  มีหนาท่ีใหคำแนะนำและกำกับดูแลนักเรียนนักศึกษา ท่ีลงทะเบียนเรียนให
เปนไปดวยความเรียบรอย  ประกอบดวย 

6.1  นายอานนท  จันทรหอม  ประธานกรรมการ 
6.2  นางอรยา   บุราคร   กรรมการ 
6.3  นายสมชาย   แชมชื่น   กรรมการ 
6.4  นายนิคม   เนียมกลั่น  กรรมการ 
6.5  นายบุญเปง   รัตนะ   กรรมการ 
6.6  นายภิญโญ   คำยวง   กรรมการ 
6.7  นายวัลลภ   ชวงโชต ิ  กรรมการ 
6.8  นายพงษศักดิ์  บุญภักดี   กรรมการ 
6.9  นายสาโรจน  ชาวแพรกนอย  กรรมการ 
6.10  นายธีระชัย  ไตรเกษม  กรรมการ 
6.11  นางสาวภัทรจิต  จิตรวิเศษ  กรรมการ 
6.12  นางลลิตภัทร  จันทรวังโปง  กรรมการ 
6.12  นายวิทย   อนจร   กรรมการและเลขานุการ 
6.13  นายมนตร ี  ใจแกว   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 7. คณะกรรมการตรวจสภาพนักเรยีน นักศึกษา  ทำหนาท่ีดังนี ้
  -  รับเอกสารท่ีงานทะเบียน  เวลา 08.30 น. 
  -  ตรวจความเรียบรอยของนักเรียน นักศึกษา ใหถูกตองตามระเบียบของวิทยาลัยฯ ตามบัญชีรายชื่อ 
แลวลงนามกำกับในบัตรลงทะเบียน(สีชมพู) 
    7.1  กรรมการตรวจสภาพ  ระดับชั้น  ปวช.1 ปฏิบัติงาน วันจันทรท่ี  9  พฤศจิกายน  2563 
    7.2  กรรมการตรวจสภาพ  ระดับชั้น  ปวช.2  ปฏิบัติงาน วันอังคารท่ี  10  พฤศจิกายน  2563       
    7.3  กรรมการตรวจสภาพ  ระดับชั้น  ปวช.3 ปฏิบัติงาน วันพุธท่ี  11  พฤศจิกายน  2563 
    7.4  กรรมการตรวจสภาพ  ระดับชั้น  ปวส.1 ปฏิบัติงาน วันพฤหัสบดีท่ี 12 พฤศจกิายน 2563 
    7.5  กรรมการตรวจสภาพ  ระดับชั้น  ปวส.2 ปฏิบัติงาน วันศุกรท่ี  13  พฤศจิกายน  2563 
ณ หองปกครอง ตั้งแตเวลา 08.30 –  12.00น.  กรรมการประกอบดวย 

    1)  นายอานนท  จันทรหอม  ประธานกรรมการ 
    2)  นายจิตรศักดิ์  สายกอน  กรรมการ 
    3)  นางอรยา   บุราคร   กรรมการ 
    4)  นายวัลลภ  ชวงโชต ิ  กรรมการ 
    5)  นายสาโรจน  ชาวแพรกนอย  กรรมการ 
    6)  นายสมชาย  แชมชื่น   กรรมการ 
    7)  นายยอดศักดิ์  คำแดง   กรรมการ 
    8)  นายสมคิด  กิติวงศ   กรรมการ 
    9)  นายมงคล  เวชสถล   กรรมการ 
    10)  นายพงษศักดิ์  บุญภักดี   กรรมการ 
    11)  นางอรอุมา  รอดคง   กรรมการ 
    12)  นางวันเพ็ญ  วาสเอ้ีอยวงศ  กรรมการ 
    13)  นายสุรศักดิ์  ชัยพรรคพานิช  กรรมการ 
    14)  นายเจต   ถาวร   กรรมการ 
 

    /15)  นางสาวอุทัยวรรณ  บุญจันทร... 
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    15)  นางสาวอุทัยวรรณ บุญจันทร  กรรมการ 
    16)  นายชนิเรศ  มณีขัติย   กรรมการ 
    17)  นายมนตร ี  ใจแกว   กรรมการ 
    18)  นายเจริญพงษ  สายสุทธิ   กรรมการ 
    19)  นายเสวก  วันสอน   กรรมการ 
    20)  นายจิระศักดิ์  ยุทธศิลป  กรรมการ 
    21)  นายอติชาติ  ประเจิดสกุล  กรรมการ 
    22)  นายระว ี  เอ่ียมมาก  กรรมการ  
    23)  นางสาวอมรรัตน  ฉิมชู   กรรมการ 
    24)  นางสาวรัตนาภรณ เพงพินิจ   กรรมการ 
    25)  นายเขมชาติ  มาศวรรณา  กรรมการ 
    26)  นายสุพจน  เดชฟุง   กรรมการและเลขานุการ 

 8.  คณะกรรมการแจกบัตรลงทะเบียน(สีชมพู)  ทำหนาท่ีแจกบัตรลงทะเบียน(สีชมพู) ใหนักเรียน นักศึกษาแลว
ตรวจสอบความถูกตองพรอมลงนามกำกับในบัตรลงทะเบียน(สีชมพู) โดยรับเอกสารไดท่ีงานทะเบียน เวลา 08.30 น.  
กรรมการประกอบดวยครูท่ีปรึกษา ตามคำสั่งวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ท่ี 135/2563 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2563  ,
ตามคำสั่งวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ท่ี 199/2563 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 และตามคำสั่งวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  
ท่ี 383/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2563  มีรายละเอียดดังนี้ 
  8.1  กรรมการแจกบัตรลงทะเบียน  ระดับ  ปวช.1  ปฏิบัติงานวันจันทรท่ี  9  พฤศจิกายน  2563 
ณ  โรงฝกงานประจำแผนกวิชา  ประกอบดวย 
   1)  นายเจริญพงษ สายสุทธิ  ปวช.1  ยานยนต  กลุม 1 
   2)  นางสาวพิมกมล ผึ้งวงศ  ปวช.1  ยานยนต  กลุม 2 
   3)  นายธีระชัย  ไตรเกษม ปวช.1  ยานยนต  กลุม 3,4 
   4)  นายสมชาย  แชมชื่น  ปวช.1  ยานยนต  กลุม 5,6 
   5)  นายธนกฤต  เอมอยู  ปวช.1  เครื่องมือกล กลุม 1 
   6)  นางสาวชฎาภา เมฆดินแดง ปวช.1  เครื่องมือกล กลุม 2 
   7)  นายวีระยุทธ  บุตรดา  ปวช.1  เครื่องมือกล กลุม 3,4 
   8)  นายอติชาติ  ประเจิดสกุล ปวช.1  เครื่องมือกล กลุม 5,6 
   9)  นายชูศักดิ์  ปานเขียว ปวช.1  เครื่องมือกล กลุม 7,8 
   10)  นายธนสิทธิ ์ บัวหอม  ปวช.1  ผลิตภัณฑ กลุม 1 
   11)  นายเชาวฤทธิ์ พัวงามประเสริฐ ปวช.1  ไฟฟากำลัง กลุม 1,2 
   12)  นายสีหศักดิ์ แสงคงทรัพย ปวช.1  ไฟฟากำลัง กลุม 3,4 
   13)  นายสุชิน  คนดี  ปวช.1  ไฟฟากำลัง กลุม 5,6 
   14)  นายไกรสร  สภุาวิลัย  ปวช.1  ไฟฟากำลัง กลุม 7,8 
   15)  นายสมศักดิ์ จันทรรอด ปวช.1  อิเล็กทรอนิกส กลุม 1 

16)  นางวาสนา  ขำหาญ  ปวช.1  อิเล็กทรอนิกส กลุม 2 
   17)  นางสุภาวด ี ตัณทานนท ปวช.1  อิเล็กทรอนิกส กลุม 3 
   18)  นายสุชาติ  อนันทวฒัน ปวช.1  อิเล็กทรอนิกส กลุม 3 
   19)  นายทรนง  ม่ันรอด  ปวช.1  กอสราง  กลุม 1 
   20)  นางสาววาร ี ดอนศรีจันทร ปวช.1  กอสราง  กลุม 2 

         
 

       / 21) นางสาวอมรรัตน  ฉิมชู... 
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   21)  นางสาวอมรรัตน ฉิมชู  ปวช.1  กอสราง  กลุม 3 
   22)  นายสยุมพล รัตนจิรานุกูล ปวช.1  กอสราง  กลุม 4 
            23)  นางสาวรัตนาภรณ เพงพินิจ  ปวช.1  เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุม 1 

8.2  กรรมการแจกบัตรลงทะเบียน  ระดับ  ปวช.2  ปฏิบตัิงานวันอังคารท่ี  10  พฤศจิกายน  2563 
ณ  โรงฝกงานประจำแผนกวิชา  ประกอบดวย 
   1)  นายเพยาว  สุขจาง  ปวช.2  ยานยนต  กลุม 1 
   2)  นายศิวาวุฒิ  สอนเมน  ปวช.2  ยานยนต  กลุม 2 
   3)  นายพิษณุ  คมขำ  ปวช.2  ยานยนต  กลุม 3 
   4)  นายรัตนะ  พาขุนทด ปวช.2 ยานยนต กลุม 4 
   5)  นางนฤมล  สายกอน ปวช.2 ยานยนต กลุม 5 
   6)  นายนิคม  เนียมกลั่น ปวช.2  เครื่องมือกล กลุม 1 
   7)  นายเสวก  วันสอน  ปวช.2  เครื่องมือกล กลุม 2 
   8)  วาท่ีรอยตรีอนุชา เกตสละไชย ปวช.2  เครื่องมือกล กลุม 3 
   9)  นายนฤเบศ  แกวเสน  ปวช.2  เครื่องมือกล กลุม 4 
   10)  นายชินเรศ  มณีขัติย  ปวช.2  เครื่องมือกล กลุม 5 
   11)  นายกมล  ทองศร ี  ปวช.2  ผลิตภัณฑ กลุม 1 
   12)  นางอรยา  บุราคร  ปวช.2  ไฟฟากำลงั กลุม 1 
   13)  นายนลธวัฒน บุญลือ  ปวช.2  ไฟฟากำลัง กลุม 2 
   14)  นายมนตรี  ใจแกว  ปวช.2  ไฟฟากำลัง กลุม 3 
   15)  นางสาวอุทัยวรรณ บุญจันทร ปวช.2  ไฟฟากำลัง กลุม 4 
   16)  นายชาตรี  ปญญาเทพ ปวช.2  ไฟฟากำลัง กลุม 5 
   17)  นายจำรัส  นกเพ็ชร  ปวช.2  อิเล็กทรอนิกส กลุม 1 

18)  นายฉลอง  ลักษณะวิเชียร ปวช.2  อิเล็กทรอนิกส กลุม 2 
   19)  นายนิรุจน  อินเทพ  ปวช.2  กอสราง  กลุม 1 
   20)  นางเปรมจิต ลมิปะพันธุ ปวช.2  กอสราง  กลุม 2 
   21)  นายจิตรศักดิ์ สายกอน ปวช.2  กอสราง  กลุม 3 
   22)  นางมะลิวรรณ พลาวุฑฒ ปวช.2  เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุม 1 
  8.2  กรรมการแจกบัตรลงทะเบียน  ระดับ  ปวช.3  ปฏิบตัิงานวันพุธท่ี  11  พฤศจิกายน  2563 
ณ  โรงฝกงานประจำแผนกวิชา  ประกอบดวย 
   1)  นายทรงกรต  วังลอม  ปวช.3  ยานยนต  กลุม 1,2 
   2)  นายอุเทน  โปยขุนทด ปวช.3  ยานยนต  กลุม 3 
   3)  นายชาญ  ผลวงษ  ปวช.3  ยานยนต  กลุม 4 
   4)  นายยอดศักดิ์ คำแดง  ปวช.3  ยานยนต  กลุม 5 
   5)  นายจิระศักดิ์  ยุทธศิลป ปวช.3  ยานยนต  กลุม 6 
   6)  นางสาวธัญลักษณ ประดิษฐทอง ปวช.3  เครื่องมือกล กลุม 1 
   7)  นางสาวสาวิตร ี ชูดอกไม  ปวช.3  เครื่องมือกล กลุม 2 
   8)  นายณัฐวุฒิ  สอนไผ  ปวช.3  เครื่องมือกล กลุม 3 
   9)  นายสุวัฒน  นิยมไทย  ปวช.3  เครื่องมือกล กลุม 4 
   10)  นายประหยัด เงินแจง  ปวช.3  เครื่องมือกล กลุม 5 
   11)  นายฉลาด  อองรัก  ปวช.3  ผลิตภัณฑ กลุม 1 
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   12)  นายสิทธิเดช อยูกลัด  ปวช.3  ไฟฟากำลัง กลุม 1 
   13)  นายสุธ ี  สุกิจธรรมภาณ ปวช.3  ไฟฟากำลัง กลุม 2 
   14)  นายธีรโชต ิ คงพูล  ปวช.3  ไฟฟากำลัง กลุม 3 
   15)  นางวันเพ็ญ  วาสเอ้ือยวงศ ปวช.3  ไฟฟากำลัง กลุม 4 
   16)  นายสทิุน  ปงรังษี  ปวช.3  อิเล็กทรอนิกส กลุม 1 

17)  นางอรอุมา  รอดคง  ปวช.3  อิเล็กทรอนิกส กลุม 2 
   18)  นางสาวละออ เศษกลาง ปวช.3  อิเล็กทรอนิกส กลุม 3 
   19)  นายนิรัญ  ปนเกตุ  ปวช.3  อิเล็กทรอนิกส กลุม 3 
   20)  นายสุชาติ  อนันทวฒัน ปวช.3  อิเล็กทรอนิกส กลุม 4 
   21)  นายสมพงษ มารอด  ปวช.3  กอสราง  กลุม 1 
   22)  นายศราวุฒิ สุดไทย  ปวช.3  เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุม 1 

8.3  กรรมการแจกบตัรลงทะเบียน  ระดับ  ปวส.1  ปฏิบตัิงานวันพฤหัสบดีท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 
ณ  โรงฝกงานประจำแผนกวิชา  ประกอบดวย 

1)  นายสุวิทย  นามวงศ  ปวส.1  เทคนิคยานยนต  กลุม 1 
   2)  นายพงศธร  คงยอด  ปวส.1  เทคนิคยานยนต  กลุม 2 

3)  นายจำรัส  รอยกรอง ปวส.1  เทคนิคยานยนต(ทวิภาคี)  กลุม 1 
4)  นายชนะ  แตงคง  ปวส.1  เทคนิคยานยนต(ม.6)  กลุม 1 

   5)  นายศราวุฒิ  ปานแยม ปวส.1  เครื่องมือกล  กลุม 1 
6)  วาท่ีรอยตรีอนุชา เกตุสละไชย ปวส.1  เครื่องมือกล(ทวิภาคี) กลุม 1 
7)  นายนันทพงษ กัลปนาไพร ปวส.1  เครื่องมือกล(ม.6)  กลุม 1,2 
8)  นายมงคล  เวชสถล  ปวส.1  งานเชื่อมโครงสรางโลหะ กลุม 1 
9)  นายธเนศ  ภูกัน  ปวส.1 ไฟฟากำลัง  กลุม 1,2 
10)  นายกำไร  จันทรพรม ปวส.1  ไฟฟากำลัง(ทวิภาคี)  กลุม 1 
11)  นายวิทย  อนจร  ปวส.1  ไฟฟากำลัง(ทวิภาคี)  กลุม 2 
12)  นายภิญโญ  คำยวง  ปวส.1  ไฟฟากำลัง(ม.6)  กลุม 1,2 
13)  นายวิทิตย  ปาณะดิษ ปวส.1 อิเล็กทรอนิกสอุตฯ  กลุม 1 
14)  นายสราวุธ  ภูแขวงแสง ปวส.1 ชางกอสราง   กลุม 1 
15)  นายไพโรจน กลัดสำเนียง ปวส.1 ชางกอสราง(ม.6)  กลุม ๑                                                                         

  8.4  กรรมการแจกบัตรลงทะเบียน  ระดับ  ปวส.2  ปฏิบตัิงานวันศุกรท่ี  13  พฤศจิกายน  2563  
ณ  โรงฝกงานประจำแผนกวิชา  ประกอบดวย 

1)  นายวิบูรณ  เชียงจันทร ปวส.2  เทคนิคยานยนต  กลุม 1 
   2)  นายเจต  ถาวร  ปวส.2  เทคนิคยานยนต  กลุม 2 

3)  นายสมคิด  กิติวงศ  ปวส.2  เทคนิคยานยนต(ทวิภาคี)  กลุม 1 
4)  นายจเร  ธรรมเนียม ปวส.2  เทคนิคยานยนต(ทวิภาคี)  กลุม 2 
5)  นายสุพจน  เดชฟุง  ปวส.2  เทคนิคยานยนต(ม.6)  กลุม 1 

   6)  นายอนุชาติ  อินสด  ปวส.2  เครื่องมือกล   กลุม 1,2 
7)  นายลอนดอน นุมพรม  ปวส.2  เครื่องมือกล(ทวภิาคี) กลุม 1 
8)  นายลอนดอน นุมพรม  ปวส.2  เครื่องมือกล(ม.6)   กลุม 1 
9)  นายรังสรรค  ทุเรียน  ปวส.2  งานเชื่อมโครงสรางโลหะ กลุม 1 

 
 /10)  นายสุรสิทธิ์  มณีสุข… 
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10)  นายสุรสิทธิ ์ มณีสุข  ปวส.2  ไฟฟากำลัง  กลุม 1 
11)  นายธงชัย  ทรงกลิ่น  ปวส.2  ไฟฟากำลัง(ทวิภาคี) กลุม 1,2 
12)  นายสุรศักดิ์ ชัยพรรคพานิช ปวส.2  ไฟฟากำลัง(ม.6)  กลุม 1,2 
13)  นายสราวุฒ ิ ปญยาง  ปวส.2  อิเล็กทรอนิกส  กลุม 1 
14)  นายประมินทร เพงพินิจ  ปวส.2  กอสราง   กลุม 1 
15)  นายสาโรจน ชาวแพรกนอย ปวส.2  กอสราง(ม.6)  กลุม 1 
16)  นายสุทธิรักษ ขำหาญ  ปวส.2 คอมพิวเตอรฮารดแวร(ม.6) กลุม ๑ 

   17)  นายพงษศักดิ์ บุญภักดี  ปวส.2  เทคโนโลยีสารสนเทศ(ม.6) กลุม 1 
 9.  คณะกรรมการการรับลงทะเบียน  ทำหนาท่ีรับบัตรลงทะเบียนท่ีผานการตรวจสอบแลว ,รบัชำระเงินระดม
ทรัพยากร ระดับปวช.1 ปวช.2 และ ปวช.3 รับชำระเงินคาลงทะเบียน ระดับปวส.1 และปวส.2 และออกใบเสร็จรับเงิน
ใหกับนักเรียน ระดับปวช.1  ปวช.2 และปวช.3 และนักศึกษา ระดับปวส.1 และปวส.2 กรรมการประกอบดวย 
  9.1  นายอานนท จันทรหอม ประธานกรรมการ    
  9.2  นายเชาวฤทธิ ์ พัวงามประเสริฐ กรรมการ 
  9.3  นางวนิดา  พละพล  กรรมการ 
  9.4  นางวิไลรัตน พรฟก  กรรมการ 
  9.5  นางสาวเลไล แสงอรุณ กรรมการ 
  9.6  นางสาววริษา จินดาศักดิ์ กรรมการ 
  9.7  นางสาวภัทรจิต จิตรวิเศษ กรรมการ 
  9.8  นางมะลิวรรณ พลาวุฑฒ กรรมการและเลขานุการ 
  9.9  นายวิทย  อนจร  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  9.10  นางลลิตภัทร จันทรวังโปง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งตามคำสั่งนี้  ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเครงครัด  ใหรองผูอำนวยการ
ฝายบริหารทรัพยากร  ควบคุมการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปดวยความเรียบรอย  หากมีปญหาประกาศใด ใหรีบรายงาน
วิทยาลัยฯ ทราบโดยดวน 
  ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

       สั่ง  ณ  วันท่ี   14  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
 
 
 

   (นายชูชาติ  พรามจร) 
                                  ผูอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
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