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คําสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
ที่   249 /2562 

เรื่อง   การแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการรับลงทะเบียนเรียน  ประจําภาคเรียนที่  1/2562 
---------------------- 

          ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ    กําหนดลงทะเบียนของนักเรียน-นักศึกษา         
ทุกระดับช้ัน ประจําภาคเรียนที่   1 ปีการศึกษา  2562 ในวันที่  21  พฤษภาคม  2562 เวลา 08.30-12.00 น.         
ณ  หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ   ดังน้ันเพ่ือให้การลงทะเบียนเรียนของนักเรียน-นักศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย วิทยาลัยฯ  อาศยัระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 2 ข้อ 20 (4) ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2552 จึงแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือการ
ดําเนินงานดังต่อไปน้ี 
1.  คณะกรรมการอาํนวยการ   

1.1 นายอรัญ สิงห์คํา ผู้อํานวยการ ประธานกรรมการ 
1.2 นายอภิสิทธ์ิ  เลขาตระกูล รองผู้อํานวยการ กรรมการ 
1.3 นายสมาน ศรีสุข    รองผู้อํานวยการ กรรมการ 
1.4 นายสุชาติ สติภาบุญโสดากร ครู ทําหน้าท่ีรองผู้อํานวยการ กรรมการ 
1.4 นางผ่องพิศุทธ์ิ    ลาลุน รองผู้อํานวยการ กรรมการเลขานุการ 
1.7 นายประจักษ์   นาราช ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่    อํานวยความสะดวก ให้คําปรึกษาแก่กรรมการฝ่ายต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาที่อาจจะ เกิดขึ้นให้       
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย                         
2.  คณะกรรมการดาํเนินการ 

2.1 นางผ่องพิศุทธ์ิ    ลาลุน รองผู้อํานวยการ ประธานกรรมการ 
2.2 นายนครชัย พิมศร ครู กรรมการ 
2.3 นางสุพินญา คําขจร ครู กรรมการ 
2.4 ว่าที่ ร.ต. กฤษณกร  ศรีงามช้อย ครู กรรมการ 
2.5 นางสาวชมนาด   พวงสวัสด์ิ ครู กรรมการ 
2.6 นายปริทรรศน์ รบกล้า ครู กรรมการ 
2.7 นางสาวจิตติมา หมั่นกิจ  ครู กรรมการ 
2.8 นายปณพัฒน์ มีแก้ว ครู กรรมการ 
2.9 นายประจักษ์ นาราช ครู กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่
 1.  ให้คําปรึกษา แนะนําขั้นตอนในการลงทะเบียน   โดยแจ้งให้นักศึกษาทุกคนติดต่อขอรับบัตร 
ลงทะเบียนเรียนได้ที่คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 
 2.  ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนลงนามรับรองเพ่ืออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้  
 3.  กรณีวิชาเลือก ใหค้รูประจําวิชาตรวจสอบรายช่ือ และจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน ในแต่ละรายวิชา 
ที่รับผิดชอบ  
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3.  คณะกรรมการฝ่ายรบัลงทะเบยีน 
 นางผ่องพิศุทธ์ิ    ลาลุน รองผู้อํานวยการ ประธานกรรมการ 
ระดับชั้น  ปวช.1  ประเภทเกษตรกรรม 

กษ.101 ว่าที่ ร.ต. กฤษณกร  ศรีงามช้อย ครู กรรมการ 
 นางสาวพนิตานันท์ ลีราช พนักงานราชการ(ครู) กรรมการ 
กษ.102 นายธีระพงษ์ ละมันชาติ ครู กรรมการ 
 นางรพีพรรณ กาญจนสุนทร ครูผู้ช่วย กรรมการ 
กษ.103 นายประจักษ์  นาราช ครู กรรมการ 
 นางสาวทัตพร ไชยเทพ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
กษ.104 นายปณพัฒน์ มีแก้ว ครู กรรมการ 
 นางสาวสุภัทรา  นามวิชา พนักงานราชการ(ครู) กรรมการ 

ระดบัชัน้  ปวช.1  ประเภทพาณชิยกรรม 
พณ.101 นางสาววิไล  คําผาง ครู กรรมการ 
พณ.102 นายณัฏฐกร อุตรินทร์ พนักงานราชการ(ครู) กรรมการ 

ระดบัชัน้  ปวช.2  ประเภทเกษตรกรรม 
กษ.201 นางสาวสายทอง สิมมะลา        ครู กรรมการ 
กษ.202/1 นายสุภชัย สุทธิสัย ครู กรรมการ 
 นางสาวจรรยารักษ์  ชูกล่ิน พนักงานราชการ(ครู) กรรมการ 
กษ.202/2 นายวัฒนา  บุญมา ครู กรรมการ 
 นางสาวรุ่งทิวา เบ้าเงิน ครู กรรมการ 
กษ.203 นางพรรณทิพย์  สิทธิสังข์ ครู กรรมการ 
กษ.204 นายนันทวุธ อนุพันธ์ ครู กรรมการ 

ระดบัชัน้  ปวช.2  ประเภทพาณชิยกรรม  
พณ.201 นายนครชัย พิมศร ครู กรรมการ 

ระดบัชัน้  ปวช.3  ประเภทเกษตรกรรม  
กษ.301 ว่าที่ ร.ท.บุญโชติ       ฉิมโค ้  ครู กรรมการ 
กษ.302/1 นายสุวิทย์   อินฉายา ครูผู้ช่วย กรรมการ 
กษ.302/2 นางสาวเพ็ญประภา สถาน พนักงานราชการ(ครู) กรรมการ 
กษ.303 นางสาวอมรกานต์  มงคล ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 นายอภิรักษ์ พวงแก้ว ครูพิเศษสอน กรรมการ 
กษ.304 นายสัมฤทธ์ิ การเลิศ พนักงานราชการ(ครู) กรรมการ 

ระดบัชัน้  ปวช.3  ประเภทพาณชิยกรรม 
พณ.301 นางมลฤดี แก้งมงคล ครู กรรมการ 

ระดบัชัน้  ปวส.1  ประเภทเกษตรกรรม  และประมง 
กษ.401/1 นางสุพินญา คําขจร ครู กรรมการ 
กษ.401/2 นางสาวเขลางค์รัตน์ ปัญญาบาล ครู กรรมการ 
 นางสาวจิรนันท์ พันธ์อุ่น พนักงานราชการ(ครู) กรรมการ 
กษ.402 นางสาวสุทธาพันธ์ โพธ์ิกําเนิด ครู กรรมการ 
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กษ.403 นางสาวสมประสงค์ เปรมปราโมทย์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 นายวชิรวิทย์  รัตนศิริโยธิน พนักงานราชการ(ครู) กรรมการ 
กษ.404 นายสนิท คําอู ครู กรรมการ 
กษ.406/1-2 นางสาวจิตติมา หมั่นกิจ ครู กรรมการ 
กษ.407/2 นายพิชิตชัย รัตนมาลี  พนักงานราชการ(ครู) กรรมการ 
กษ.409/1 นายเลิศฤทธ์ิ เอ้ือสามาลย์ ครู กรรมการ 
กษ.409/2 นางสาวมลิวรรณ์ สังฆะภูมิ ครู กรรมการ 
กษ.409/3 นายวชิรวิทย์ รัตนศิริโยธิน พนักงานราชการ(ครู) กรรมการ 
กษ.409/4 นายวชิรวิทย์ รัตนศิริโยธิน พนักงานราชการ(ครู) กรรมการ 

ระดบัชัน้  ปวส.1  ประเภทบรหิารธุรกิจ 
A11 นางสาวภัทร์พิชชา วรพิมพ์รัตน์ ครู กรรมการ 
C11 นายณัฏฐกร อุตรินทร์ พนักงานราชการ(ครู) กรรมการ 

ระดบัชัน้  ปวส.2  ประเภทเกษตรกรรม 
กษ.501/1 นายวารินทร์ คําขจร ครู กรรมการ 
กษ.501/2 นายพีรพัฒนพนธ์ พิมพ์พัฒน์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
กษ.502 นายสิงหนาถ โถทอง พนักงานราชการ(ครู) กรรมการ 
กษ.503 นานสุภชัย สุทธิสัย ครู กรรมการ 
 นางสาวสุดารัตน์ ตุ้มคํา ครูผู้ช่วย กรรมการ 
กษ.504 นายปริทรรศน์ รบกล้า ครู กรรมการ 
 นางสาวณัฏฐกฤตา  เขียนวงศ์ พนักงานราชการ(ครู) กรรมการ 
กษ.506/1-2 นายเจนศักด์ิ รัตนลัมภ์ ครู กรรมการ 
กษ.507/2 นายสิริศักด์ิ คําแสน ครู กรรมการ 
กษ.509/1 นายเลิศฤทธ์ิ เอ้ือสามาลย์ ครู กรรมการ 
กษ.509/2 นางสาวมลิวรรณ์ สังฆะภูมิ ครู กรรมการ 
กษ.509/3 นายวชิรวิทย์ รัตนศิริโยธิน พนักงานราชการ(ครู) กรรมการ 
กษ.509/4 นายวชิรวิทย์ รัตนศิริโยธิน พนักงานราชการ(ครู) กรรมการ 

ระดบัชัน้  ปวส.1  ประเภทบรหิารธุรกิจ 
A21 นายสิทธิศักด์ิ อาจหาญ ครู กรรมการ 
 นางสุกานดา อาจหาญ ครู กรรมการ 
C21 นางสาวพรสวรรค์ สัมนา ครู กรรมการ 

ระดบัชัน้  ปวช. และ ปวส.  ประเภทเกษตรกรรม  (อศ.กช.) 
อศ.กช. นายสิริศักด์ิ คําแสน ครู กรรมการ 
อศ.กช. นายกธาวุฒิ ยืนนาน ครูพิเศษสอน กรรมการ 
อศ.กช. นางอังสุมาริน ทองแสน ครูพิเศษสอน กรรมการ 
 นายประจักษ์ นาราช ครู กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวเนตรนภา รินไธสง พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่    1. รับบัตรลงทะเบียนรายวิชาที่จะลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1/2561 ทีฝ่า่ยเอกสาร 
      2. แจกบัตรลงทะเบียนให้กับนักเรียน-นักศึกษาที่รับมอบ 



~ 4	~	
 

      3. รับลงทะเบียนนักเรียน-นักศึกษาทุกคน พร้อมจัดเก็บเอกสารส่งคืนที่งานทะเบียน 
4.คณะกรรมการฝา่ยจัดเตรยีมเอกสาร 

4.1 นายประจักษ์ นาราช ครู ประธานกรรมการ 
4.2 นางรพีพรรณ กาญจนสุนทร ครูผู้ช่วย กรรมการ 
4.3 นางสาวทัตพร ไชยเทพ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
4.4 นางสาวสุชิรา ศรีสะอาด เจ้าหน้าที่ฯ กรรมการ 
4.5 นางสาวเนตรนภา รินไธสง พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่     1. จดัเตรียมเอกสารและบัตรรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1/2562 ให้เรียบร้อย 
      2. แจกจ่าย-รับคืน บัตรลงทะเบียนใหกั้บคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนเรียน  
      3. จัดทําป้ายประกาศขั้นตอนการลงทะเบียน รายวิชาที่เลือก 
5. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  

5.1 นางผ่องพิศุทธ์ิ    ลาลุน รองผู้อํานวยการ ประธานกรรมการ 
5.2 นายสิริศักด์ิ  คําแสน  ครู กรรมการ 
5.3 นายสนิท คําอู ครู กรรมการ 
5.4 นายนันทวุธ อนุพันธ์ คร ู กรรมการ 
5.5 นายปณพัฒน์ มีแก้ว ครู กรรมการ 
5.6 นายพิชิตชัย รัตนมาลี  พนักงานราชการ(ครู) กรรมการ 
5.7 นายสัมฤทธ์ิ การเลิศ พนักงานราชการ(ครู) กรรมการ 
5.8 นายปรีชา ทองมวล เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  กรรมการ 
5.9 คนงานประจําคณะ/แผนกต่างๆ เจ้าหน้าที่ฯ กรรมการ 
5.10 นายสุชาติ สติภาบุญโสดากร  ครู กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่     1. จัดโต๊ะ-เก้าอ้ี สําหรับเจ้าหน้าที่เตรียมเอกสาร การเงิน  ครูที่ปรึกษา  ใหพ้อเพียง 
     2. จัดหาเครื่องเสียงที่ใช้ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเรียน 
              3. ติดต้ังป้ายสําหรับติดประกาศ 
6. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพนัธ ์

6.1 นางสาวพรสวรรค์ สัมนา ครู ประธานกรรมการ 
6.2 นายสิริศักด์ิ  คําแสน  ครู กรรมการ 
6.3 นายปรทิรรศน์  รบกล้า  ครู กรรมการ 
6.4 นายประจักษ์  นาราช ครู กรรมการ 
6.5 นางสาวพนิตานันท์   ลีราช พนักงานราชการ(ครู) กรรมการ 
6.6 นายนุกูล โคนาบาล เจ้าหน้าที่  กรรมการ 
6.6 นายณัฏฐกร อุตรินทร์ พนักงานราชการ(ครู) กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่    1.  ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
     2.  จัดเตรียมเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ จํานวน  1 ชุด 
7. คณะกรรมการฝ่ายการเงนิ 

7.1 นางสาววิไล คําผาง  ครู ประธานกรรมการ 
7.2 นางสาวภัทร์พิชชา วรพิมพ์รัตน์ ครู กรรมการ 
7.3 นางสาวพรรณี ศรีสุข เจ้าพนักงานการเงินฯ กรรมการ 
7.4 นางสาวประวันทร ผลัดศรี  พนักงานราชการ(ทั่วไป) กรรมการ 
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7.5 นางพัณณ์ชิตา พรมประดิษฐ์ เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่      จดัเก็บค่าหน่วยกิต  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระเบียบของทางราชการ 
8. คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 

8.1 นายเลิศฤทธ์ิ เอ้ือสามาลย์ ครู ประธานกรรมการ 
8.2 ว่าที่ ร.ต. กฤษณกร  ศรีงามช้อย ครู กรรมการ  
8.3 นายสนิท คําอู ครู กรรมการ 
8.4 นางสาวรุ่งทิวา  เบ้าเงิน ครู กรรมการ 
8.5 นางพรรณทิพย์ สิทธิสังข์  ครู กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่      1. ดูแลความเรียบร้อยในเรื่องการแต่งกายของนักเรียนทุกคน 
       2. ลงช่ือผ่านการตรวจการแต่งกายในบัตรลงทะเบียน 
 

 ทั้งน้ี  ขอให้ผู้ทีไ่ด้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบให้เต็มความสามารถ  เพ่ือให้งานสําเร็จตรงตามเป้าหมาย
อันเป็นผลดีแก่นักเรียน-นักศึกษา และวิทยาลัยฯ ต่อไป 

 
สั่ง  ณ  วันที่    16   พฤษภาคม   พ.ศ. 2562 

 

 
 

(นายอรัญ สิงห์คํา) 
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

 

 


