
 
ค าสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

ที่  332  /2560 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียน  นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2560 

************** 
  ด้วยงานสวัสดิการนักเรียน  นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ได้จัดท าโครงการ

ตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียน  นักศึกษาทุกระดับชั้นประจ าปีการศึกษา  2560  ขึ้นในวันที่ 12 มิถุนายน 2560   
ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมเอนกประสงค์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานตรวจสุขภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อาศัย
อ านาจตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวิศึกษา  ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 1 ข้อ 
13 และหมวด 2 ข้อ 33 จึงขอแตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดังรายนามต่อไปนี้ 

 

1) คณะกรรมการอ านวยการ 
1.1 นายอรัญ  สิงห์ค า  ผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
1.2 นายวราวุฒิ  ไกยราช  รองผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 
1.3 นางจิตรา  อาจิณกิจ คร ูท าหน้าที่รองผู้อ านวยการ กรรมการ  
1.4 นายสิทธิศักดิ์ อาจหาญ คร ูท าหน้าที่รองผู้อ านวยการ กรรมการ  
1.5 นายสมาน  ศรีสุข  รองผู้อ านวยการ         กรรมการและเลขานุการ 
1.6 นางมลฤดี   แก้วมงคล คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที ่
1. อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
2. แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึนให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

 

2) คณะกรรมการควบคุมนักศึกษาเข้ารับการตรวจสุขภาพ 
2.1 ระดับชั้น ปวช. 1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

  กษ.101  นางอัญชลี  โรจนวิภาต   คร ู
     นายวรพงษ ์  ไกยราช    พนักงานราชการ (ครู)  

กษ.102  นางศรีภรัชต์  รัศมีวงจันทร์   คร ู
  ว่าที่ ร.ต. อนุฤทธิ์ อาจสุนทร   พนักงานราชการ (ครู)  

กษ.103  ว่าที่ ร.ต. กฤษณกร ศรีงามช้อย   คร ู
              นางสาวพนิตานันท์   ลีราช    พนักงานราชการ (ครู) 
  กษ.104  นายประจักษ์  นาราช    คร ู
     นางสาวร าเพย  พิมตะขบ   พนักงานราชการ (ครู) 
  กษ.105  นายธีระพงษ์  ละมันชาติ   ครูผู้ช่วย 
     นางสาวรุ่งทิวา  เบ้าเงิน    ครูผู้ช่วย 
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 2.2 ระดับชั้น  ปวช.1  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
  พณ.101  นายนครชัย  พิมศร    คร ู

   นางมลฤดี    แก้วมงคล   คร ู
2.3ระดับชั้น  ปวช.2  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

  กษ.201 นางสมควร  สีปวน    คร ู
    นางสาวสายทอง  สิมมะลา    ครูผู้ช่วย 

กษ.202/1 นายวัฒนา  บุญมา    คร ู
กษ.202/2 นายวชิรวิทย ์ รัตนศิริโยธิน   พนักงานราชการ (ครู) 
กษ.203  นางพรรณทิพย์  สิทธิสังข์    คร ู
กษ.204  นายปณพัฒน์  มีแก้ว    ครผูู้ช่วย 

 2.4 ระดับชั้นปวช.2  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
  พณ.201 นางสาววิไล  ค าผาง    คร ู
 2.5  ระดับช้ัน  ปวช.3  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
  กษ.301 นางณัฏฐ์ภาสรณ์ พลสวัสดิ์   คร ู
  กษ.302/1  นายเลิศฤทธิ์  เอ้ือสามาลย์   คร ู

กษ.302/2  นางสาวยุภา  นาหนองตูม   คร ู
  กษ.303  นางสาวจิตติมา  หมั่นกิจ    คร ู
     นายอภิรักษ์  พวงแก้ว    ครูพิเศษสอน 
  กษ.304  นายสิริศักดิ์  ค าแสน    คร ู

2.6 ระดับชั้น  ปวช.3  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
  พณ.301 นายณัฏฐกร  อุตรินทร์   พนักงานราชการ (ครู) 
 2.7 ระดับชั้น  ปวส.1  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  และประมง  
  กษ.401/1 นางสุพินญา  ค าขจร    คร ู
  กษ.401/2 นางสาวเขลางค์รัตน์ ปัญญาบาล   คร ู

    นางสาวจิรนันท ์ พันธ์อุ่น    พนักงานราชการ (ครู) 
  กษ.402  นางสาวสุทธาพันธ์ โพธิ์ก าเนิด   คร ู
  กษ.403  นายค ารณ  เดชมา    คร ู
  กษ.404  นายสนิท  ค าอู    ครผูู้ช่วย 
  กษ.406/1 นางจิตรา  อาจิณกิจ   คร ู
  กษ.406/2 นางสาวจิตติมา หมั่นกิจ    คร ู
  กษ.407/2 นายประจักษ์  ใจสุระ    พนักงานราชการ (ครู) 
  กษ.408 นางสาวเจตนา  หนพัูนธ์    คร ู
  กษ.409/1 นายเลิศฤทธิ์  เอ้ือสามาลย์   คร ู
  กษ.409/2 นางสาวมลิวรรณ์ สังฆะภูมิ   คร ู
  กษ.409/4 นางสาวยุภา  นาหนองตูม   คร ู
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2.8 ระดับชั้น  ปวส.1  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
  A 11 นางสาวภัทร์พิชชา  วรพิมพ์รัตน์   คร ู
  C11  นางดาราณี  จันทร์มหา   คร ู

2.9 ระดับชั้น ปวส.2 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
  กษ.501 นายวารินทร์  ค าขจร    คร ู

กษ. 502 นางสาวเมตตา  แสงค า    คร ู
กษ.503  นางสาวเพ็ญประภา สถาน    พนักงานราชการ (ครู) 
กษ. 504 นายปริทรรศน์  รบกล้า    คร ู

  กษ.506 นายเจนศักดิ์  รัตนลัมภ์   คร ู
  กษ.507 นายสุชาติ  สติภาบุญโสดากร   คร ู
 2.10 ระดับชั้นปวส.2  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
  A 21 นายสิทธิศักดิ์  อาจหาญ   คร ู
          นางสุกานดา  อาจหาญ   คร ู

 C 21 นางสาวพรสวรรค์  สัมนา    คร ู  
 2.11 ระดับชั้นปวช. และ ปวส. ประเภทวิชาเกษตรกรรม (อศ.กช.) 

อศ.กช. นายเจนศักดิ์  รัตนลัมภ์   คร ู
อศ.กช. ว่าที่ ร.ท. บุญโชติ  ฉิมโค้    คร ู
อศ.กช. นายกธาวุฒิ  ยืนนาน    ครพิูเศษสอน 

มีหน้าที่ 
1. ควบคุม ก ากับ และดูแล น านักศึกษาเข้ารับการตรวจสุภาพทุกคน 
2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสุขภาพให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

 

3. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 3.1 นางสาวพรสวรรค์  สัมนา  คร ู   ประธานกรรมการ 
 3.2 นายปริทรรศน์   รบกล้า  คร ู   กรรมการ 
 3.3  นางพรรณทิพย์  สิทธิสังข์  คร ู   กรรมการ 
 3.4  นายเลิศฤทธิ์  เอ้ือสามาลย์ คร ู   กรรมการ 

3.5 นางมลฤดี   แก้วมงคล คร ู   กรรมการ 
 3.6 นายณัฎฐกร   อุตรินทร์ พนักงานราชการ (ครู)     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  

1. แนะน าล าดับ ขั้นตอน ในการเข้ารับการตรวจสุขภาพตามจุดต่าง ๆ ให้กับนักเรียน นักศึกษาทราบ 
2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสุขภาพให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

 

4. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
 4.1 นายประจักษ์  นาราช  คร ู   ประธานกรรมการ 
 4.2 นายอานนท์   พัสดร  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 4.3 นายวรพงษ์   ไกยราช  พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
 4.4 นายนุกูล   โคนาบาล เจ้าหน้าที่  กรรมการ 
 4.3 นายณัฏฐกร   อุตรินทร์ พนักงานราชการ  (ครู) กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที่  
1. บันทึกภาพทุกขั้นตอนของการตรวจสุขภาพตามสมควร 
2. ประสานงานกับฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

 

5. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ 
 5.1 นายสุชาติ  สติภาบุญโสดากร  คร ู   ประธานกรรมการ 
 5.2 นายธีระพงษ์ ละมันชาติ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 5.3 นายปณพัฒน์ มีแก้ว   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 5.4 นายกธาวุฒิ  ยืนนาน   ครูพิเศษสอน  กรรมการ 
 5.5 นายยิ่งยง  เกล็ดแก้ว  เจ้าหน้าที่  กรรมการ 
 5.6 นางสาวมณฑาทิพย์ โครพ   เจ้าหน้าที่  กรรมการ 
 5.7  เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ ทุกคน  เจ้าหน้าที่  กรรมการ 
 5.8  นายสนิท  ค าอู   ครผูู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

1. จัดเตรียม โต๊ะ จ านวน 15 ตัว และเก้าอ้ีพลาสติก จ านวน 30 ตัว ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
2. จัดเตรียมเครื่องเสียง จ านวน 1 ชุด 

 

6. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
  6.1  นางจิตรา   อาจิณกิจ  คร ูท าหน้าที่รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
  6.2 นางสาวรุ่งทิวา  เบ้าเงิน  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  6.3  นางสาวสายทอง  สิมมะลา  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  6.4  นางสาวเนตรนภา  รินไธสง  พนักงานราชการ  กรรมการ 

6.5 นางสาวสุชิรา  ศรีสะอาด พนักงานธุรการ  กรรมการ 
  6.6 นางสาววิไล   ค าผาง    คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1. วางแผนการประเมินผลการจัดกิจกรรม   
2. รวบรวมข้อมูลแบบประเมินผล และสรุปรายงาน 
3. ประสานงานกับฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

 
ทั้งนี้  ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ 

เพ่ือให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อันเป็นผลดีแก่นักเรียน  นักศึกษาและวิทยาลัยฯ  ต่อไป 
 

    สั่ง  ณ  วันที่  5  มิถุนายน พ.ศ. 2560 
 

 
 

(นายวราวุฒิ  ไกยราช) 
รองผู้อ านวยการ  รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 


