
 

 

 

 
 

คําสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร 

ท่ี 672 / 2558 

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 1ปการศึกษา 2558 

 

 ดวย  วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีกาํแพงเพชร จะดําเนนิการจัดการเรยีนการสอนในหลักสูตร

ประกาศนยีบตัรวชิาชีพ (ปวช.) สาขางานเกษตรท่ัวไป สาขางานการบัญชี  และสาขางานคอมพวิเตอรธรุกจิ  และ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขางานพชืสวน  สาขางานการจัดการผลิตสัตวและสาขางานเทคโนโลยี

สํานกังาน  โดยกาํหนดใหมกีารสอบปลายภาค ภาคเรยีนท่ี 1ปการศึกษา 2558 ระหวางวันท่ี 22-25กันยายน2558

 เพือ่ใหการจัดการสอบบรรลุวตัถุประสงค  จึงขอแตงต้ังคณะกรรมการดําเนนิการดังกลาวในฝายตางๆ ดังนี ้
 

 1.คณะกรรมการอาํนวยการ มีหนาท่ีใหคําปรึกษาแนะนํา   ช้ีแนะ  แกปญหาตางๆท่ีเกดิข้ึน  

ประกอบดวย   

1.1 นายสุภาพ  มณีรตัน  ผูอาํนวยการ  ประธานกรรมการ  

  1.2 นางสาวประไพรสาร รกัษาบุญ รองผูอาํนวยการ   กรรมการ  

  1. 3 นายอาํนาจ  ศรแกว  รองผูอาํนวยการ   กรรมการ  

  1. 4 นางรุงนภา  เจือโรง  รองผูอาํนวยการ กรรมการและเลขานกุาร  
 

 2. คณะกรรมการดําเนนิ งาน มหีนาท่ี วางแผนเตรยีมการดําเนนิงาน ประสานงานกบัฝายตางๆให

คําปรกึษาอาํนวยความสะดวก ดูแล ติดตามการดําเนนิงานใหเปนไปดวยความเรยีบรอย ประกอบดวย 

  2.1  นางรุงนภา  เจือโรง  รองผูอาํนวยการ  ประธานกรรมการ 

  2.2  นางสาวปารชิาติ ไชยภกัด์ิ  เจาหนาท่ี    กรรมการ 

  2.3  นางสาวธารารตัน พมิพทอง เจาหนาท่ี   กรรมการ  

  2.4นางสีฟา  วฒุิ   ครูผูชวย  กรรมการและเลขานกุาร 

  2.5นายนพดล  สังขนอย  ครจูางสอน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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/ 3. คณะกรรมการกํากับหองสอบ................ 



 3.  คณะกรรมการกํากับหองสอบมหีนาท่ี  รบัขอสอบจากคณะกรรมการกลางนาํขอสอบไปดําเนนิ 

การสอบนกัเรยีน  นกัศึกษา  ตามตารางท่ีกาํหนด  เกบ็ขอสอบเมือ่หมดเวลาการสอบ จัดเรยีงกระดาษคําตอบ

ตามเลขท่ี เย็บมมุขอสอบใหเรยีบรอย  และนาํสงคณะกรรมการกลาง  ประกอบดวย 

 

ท่ี หองสอบ วันท่ีคุมสอบ กรรมการกํากับหองสอบ ตําแหนง หมายเหตุ 

1 พ. 102-1 

ปวช. 1/1 

23-25กันยายน2558 นางสาวสุชนีย   ทรัพยสมบูรณ 

นายไพทูรย   นามสงา 

ครู 

พนกังานราชการ 

 

2 พ. 101 

ปวช. 1/2 

23-25กันยายน2558 นายทว ี  ปงสุแสน 

นางสาวธภิารตัน   สําลีเติมสิริ 

ครูผูชวย 

ครูผูชวย 

 

3 พ. 103 

ปวช. 1/3 

25และ26กันยายน2558 นายธเนตร   แตงงาม 

นางสาววันทนียสีทา 

ครูผูชวย 

พนกังานราชการ 

 

4 ช. 101 

ปวช. 1/4 

23-25กันยายน2558 นายสมชาติ   หุนสวน 

นางนชุอนงค   คงเทศ 

ครู 

ครู 

 

5 ศร. 204 

ปวช. 1/5 

23-25กันยายน2558 นายธนเดช   แปนโพธิก์ลาง 

นางสาวพนมรุง   พนูใจสม 

ครู 

พนกังานราชการ 

 

6 พฐ. 201 

ปวช. 1/6 

23-25กันยายน2558 นายศิริศักด์ิ   ทรัพยมูล 

นายธวชัชัย   คชาธาร 

พนกังานราชการ

พนกังานราชการ 

 

7 พ. 102-2 

ปวช. 2/1 

23และ25กันยายน2558 นายอสิระ   เทพยุหะ พนกังานราชการ  

8 พฐ. 203 

ปวช. 2/2 

23และ25กันยายน2558 นายณัฐพงศ   ศรีโพธิ์ 

 

ครู  

9 พฐ. 204 

ปวช. 2/3 

23และ25กันยายน2558 วาท่ีรอยตรีกิตติทัต   ไทยสันเทียะ 

นางสาวนชุ   อนิทรใย 

ครู 

พนกังานราชการ 

 

10 พฐ. 205 

ปวช. 2/4 

23และ25กันยายน2558 นางสาวจันทรทิพย   ใจแสน พนกังานราชการ 

 

 

11 ศร. 206 

ปวช. 2/5 

23-25กันยายน2558 นายเกียรติพงษ   เพิ่มพัฒนากุล ครู 

 

 

12 พฐ. 206 

ปวช. 2/6 

23และ25กันยายน2558 นายปองพล   พลูสุข 

 

ครู 

 

 

13 ส. 101 

ปวส. 1/1 

22, 24และ 25กันยายน

2558 

นายสมยศ   เจรญิศิลป 

นางจิรประภา   เจรญิศิลป 

ครู 

ครู 
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ท่ี หองสอบ วันท่ีคุมสอบ กรรมการกํากับหองสอบ ตําแหนง หมายเหตุ 

14 ส. 102 

ปวส. 1/2 

22, 24และ 25กันยายน

2558 

นายพทิยา   แยมดี 

นางรสสุคนธ   แยมดี 

ครู 

ครู 

 

15 ส. 103 

ปวส. 1/3 

22, 24และ 25กันยายน

2558 

นายชัยโรจน   พิทักษเสาวภาพ พนกังานราชการ  

16 ศร. 205 

ปวส. 1/4 

22, 24และ 25กันยายน

2558 

นางสาวศรสันนัทณ   ศรตีะสังข ครู 

 

 

17 อ. 101 

ปวส. 2/1 

22 กันยายน 2558 

24 กันยายน 2558 

นายณัฐพงศ   ศรีโพธิ์ 

นางสาววนัทนยี   สีทา 

ครู 

พนกังานราชการ 

 

18 พฐ. 207 

ปวส. 2/2 

22และ24กันยายน2558 นางสีฟา   วฒุิ ครู  

19 พฐ.โสตฯ 

ปวส. 2/3 

22 กันยายน 2558 นายธเนตร   แตงงาม ครูผูชวย  

 

 4.  คณะกรรมการกลางมหีนาท่ี  รบัขอสอบนาํมาเกบ็รกัษา  จายขอสอบ  จายอปุกรณการสอบ

ใหกับคณะกรรมการกํากับหองสอบและรับคืนเมื่อสอบเสร็จ  คุมสอบเมื่อคณะกรรมการกํากับหองสอบไม

สามารถปฏิบติังานได และจายขอสอบใหกบัครผููสอนแตละรายวชิา  เพือ่นาํไปประเมนิผล  ประกอบดวย 

4.1  นางรุงนภา   เจือโรง   รองผูอาํนวยการฝายวชิาการ  ประธานกรรมการ 

4.2  นางสาวธารารตัน พมิพทอง   เจาหนาท่ี    กรรมการ  

4.3  นางสาว   ปารชิาติ ไชยภกัด์ิ  เจาหนาท่ี   กรรมการ  

4.4  นางสีฟา   วฒุ ิ   คร ู   กรรมการและเลขานกุาร 

4.5  นายนพดล   สังขนอย   พนกังานราชการ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  

 5. คณะกรรมการ ฝายอาคารสถานที่ มีหนาท่ี จัดเตรียมหองสําหรับการสอบ โดยจัดเกาอี้

สําหรบัการสอบ หองละ 5 แถว แถวละ 7 ท่ีนั่ง รวมหองละ 35 ท่ีนั่ง และเกาอี้สําหรับกรรมการกํากับหอง

สอบไวบรเิวณหนา  หองสอบ 1 ท่ีนั่ง หลังหองสอบ 1 ท่ีนั่ง รวมเกาอี้กรรมการหองละ 2 ท่ีนั่งอีกท้ังปฏิบัติ

หนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากกรรมการฝายตางๆ ประกอบดวย 

5.1  นางสาวประไพรสาร  รกัษาบุญ รองผูอาํนวยการฝายทรพัฯ    ประธานกรรมการ 

5.2  นางอารีย   พิมพศรี  พนักงานท่ัวไป    กรรมการ 

5.3  นางสมจิตต   สีแซก  พนกังานท่ัวไป    กรรมการ 

5.4  นางประคอง  เนยคํา  ลูกจางช่ัวคราว   กรรมการ  

         / 5.5นายสมชาติ............... 
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5.5  นายสมชาติ   หุนสวน           คร ู                กรรมการและเลขานกุาร 

5.6  วาท่ีรอยตรกีติติทัต  ไทยสันเทียะ คร ู                กรรมการและผูชวยเลขานกุาร  
     

ท้ังนี้  ใหผูท่ีไดรับแตงต้ัง  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเสียสละ  เครงครัดตอระเบียบวินัย และมี

ความบริสุทธิ์ยุติธรรม เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ 
 

 

    ส่ัง ณ วันท่ี 10 เดือน กันยายน พ.ศ.  2558 
 

 

 

 

     (นายสุภาพ   มณีรตัน ) 

   ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาํแพงเพชร  


	คำสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

