
 
 
 
 

ค ำสั่งวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช 
ที่ 203/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งกรรมกำรลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษำ ระดับ ปวช. และ ปวส. 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

................................. 
  ด้วยวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช มีกำรลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษำ ระดับ ปวช. 
และ ปวส. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  ที่ได้มำจำกกำรคัดเลือกและเลื่อนระดับชั้น ประจ ำปีกำรศึกษำ  2563  เพ่ือให้
กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ตำมที่ก ำหนด วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช จึง
ขออำศัยอ ำนำจ ตำมควำมในหมวด 2 ข้อ 20 (3) แห่งระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำว่ำด้วยบริหำร  
สถำนศึกษำ พ.ศ. 2552 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ในวันที่ 15 - 
19 มิถุนำยน 2563 เวลำ 09.00 – 15.00 น. หากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดได้ให้แจ้งทางวิทยาลัยฯ 
ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งมอบหมายบุคคลอ่ืนให้ปฏิบัติหน้าที่แทน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้ำที่อ ำนวยกำร วำงแผนให้ค ำปรึกษำแก้ปัญหำและประสำนงำน
ให้แก่กรรมกำรทุกฝ่ำยปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย 

1.1 นำยสมบูรณ์ ชดช้อย  ผู้อ ำนวยกำร  ประธำนกรรมกำร 
1.2 นำงสุภำณี  ภำรพบ  รองผู้อ ำนวยกำร  รองประธำนกรรมกำร 
1.3 นำงสุกัญญำ  พลวิก  รองผู้อ ำนวยกำร  กรรมกำร 
1.4 นำยพเนตร  ทองขวัญ  รองผู้อ ำนวยกำร  กรรมกำร 
1.5 นำงบัณฑิตำ  ทวีเมือง  รองผู้อ ำนวยกำร  กรรมกำร 
1.6  นำงสำวกัณฐิกำ แสงสุวรรณ ครู คศ.3 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

2.  คณะกรรมการด าเนินการ  มีหน้ำที่จัดเตรียมเอกสำรกำรลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษำ ให้ครู
ที่ปรึกษำรับและส่งคืนเอกสำรกำรลงทะเบียน ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรและจัดเรียงให้เป็นระบบ และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นตำมที่คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมอบหมำย ประกอบด้วย 

 2.1  นำงสุภำณี  ภำรพบ รองผู้อ ำนวยกำร  ประธำนกรรมกำร     
 2.2  นำงวรำพร บรรจงเส้น ครู คศ.3  กรรมกำร 
 2.3  นำงสำวจันทร์ทิพย์   ฤทธิเรือง ครู คศ.1  กรรมกำร 

2.4  นำงวรัฏฐำ ส่งเมือง จนท.งำนทะเบียน  กรรมกำร 
2.5  นำงสำววรรณดี หนูพัน จนท.งำนทะเบียน  กรรมกำร 
2.6  นำงสำวอมรทิพย์ แซ่ลิ่ม จนท.งำนทะเบียน  กรรมกำร 
2.7  นำยจเรวัฒน์ สุระยอด จนท.งำนบริหำรงำนทั่วไปกรรมกำร 
2.8  นำยวิศวชิต       หนุมำศ  จนท.ศูนย์ข้อมูล  กรรมกำร 
2.9  นำงสำวนริศำ                 มีภพ  ครจู้ำงสอน  กรรมกำร 
2.10  นำงสำวกฤษณำ      จูดสังข ์  ครจู้ำงสอน  กรรมกำร 
2.11  นำงสำวศรปภัฏฐ ์      ธรรมรักษ์  ครจู้ำงสอน  กรรมกำร 

                           2.12  นำงสำวกัณฐิกำ      แสงสุวรรณ  ครู คศ.3  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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3. คณะกรรมการรับลงทะเบียน มีหน้ำที่ รับลงทะเบียน ตรวจสอบเอกสำรกำรลงทะเบียนแล้วส่งคืน
งำนทะเบียน ในวันที่ 15 - 19 มิถุนำยน 2563  ประกอบด้วย 

ระดับ ปวช.1 วันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2563 

ล าดับที่ ครูที่ปรึกษา สาขางาน ห้อง เวลา 
1 นำงสำวกฤษณำ         จูดสังข ์ กำรบัญชี 1 152 09.00 น. - 10.00 น. 
2 นำงสำววีรดำ       สุดประเสริฐ กำรบัญชี 2 153 09.00 น. - 10.00 น. 
3 นำยภักดี           เรืองศรี กำรบัญชี 3 154 09.00 น. - 10.00 น. 
4 นำงสำวพวงน้อย         เจนกิจ กำรบัญชี 4 155 09.00 น. - 10.00 น. 
5 นำยเกรียงไกร           สมถวิล กำรบัญชี 5 741 09.00 น. - 10.00 น. 
6 นำยปริญญำ        ดำโหะ กำรบัญชี 6 742 09.00 น. - 10.00 น. 
7 นำงสำวคันธรส             วิทยำภิรมย์ ภำษำต่ำงประเทศ (MEP) 147 09.00 น. - 10.00 น. 
8 นำงสำววลัยภรณ์           ดูเพชร กำรตลำด 1 231 10.00 น. - 11.00 น. 
9 นำงสำวโสภิดำ          จันทร์แก้ว กำรตลำด 2 232 10.00 น. - 11.00 น. 

10 นำงสำวกมลชนก          พลเดช ธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่ 1 321 10.00 น. - 11.00 น. 
11 นำงสำวนภำภรณ์          สังข์ทอง ธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่ 2 322 10.00 น. - 11.00 น. 
12 นำงสุภำวรรณ             จันทร์หยู กำรเลขำนุกำร 139 10.00 น. - 11.00 น. 
13 นำงสำวรัตนำ          รุ่งเรือง กำรจัดกำรส ำนักงำน 221 10.00 น. - 11.00 น. 
14 นำงสำวกัตติกำ  แก้วขำว เสื้อผ้ำแฟชั่น 224 11.00 น. - 12.00 น. 
15 นำงอำรี          มีบุญมำก แฟชั่นดีไซน์ 225 11.00 น. - 12.00 น. 
16 นำงสำวสุพิชชำ            ชนะพลชัย ธุรกิจดอกไม้และงำนประดิษฐ์ 111 11.00 น. - 12.00 น. 
17 นำยศิริเทพ          อิสรธรำดล คหกรรมเพ่ือกำรโรงแรม 112 11.00 น. - 12.00 น. 
18 นำงสำวดลฤดี    ชำญเชำว์ กำรโรงแรม 1 (MEP) 331 11.00 น. - 12.00 น. 
19 นำงสำวจันทร์ทิพย์         ฤทธิเรือง กำรโรงแรม 2 332 11.00 น. - 12.00 น. 
20 นำงสำวกนกนำถ      จันทรโชตะ กำรโรงแรม 3 333 11.00 น. - 12.00 น. 
21 นำงสำวสิรำรัตน์      สงเทพ กำรโรงแรม 4 334 11.00 น. - 12.00 น. 
22 นำงสำวภูริชญำ        คงชำติ อำหำรและโภชนำกำร 1 432 13.00 น. - 14.00 น. 
23 นำงสำวดวงกมล           ล ำทุมลักษณ์ อำหำรและโภชนำกำร 2 433 13.00 น. - 14.00 น. 
24 นำงสำวสยุมพร          แซ่แต ้ อำหำรและโภชนำกำร 3 442 13.00 น. - 14.00 น. 
25 นำยสมพงศ์       วรรณถนอม อำหำรและโภชนำกำร 4 443 13.00 น. - 14.00 น. 
26 นำงสำวพรศรี    สุขสบำย กำรท่องเที่ยว 323 13.00 น. - 14.00 น. 
27 นำงสำวนฤมล        ตรีตรง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 132 14.00 น. - 15.00 น. 
28 นำยปณิต              นพประดิษฐ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 134 14.00 น. - 15.00 น. 
29 นำงทัศนีย์             พงศ์สมัคร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 631 14.00 น. - 15.00 น. 
30 นำยอุทิศ         ลีละวัฒน์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ 1 131 14.00 น. - 15.00 น. 
31 นำยอรรถนันท์         บัวจีน เทคโนโลยีสำรสนเทศ 2 523 14.00 น. - 15.00 น. 
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ระดับ ปวช.2 วันพุธ ที่ 17 มิถุนายน 2563 
 

ล าดับที่ ครูที่ปรึกษา สาขางาน ห้อง เวลา 
1 นำงสำวสำรภี              กำยโรจน์ กำรบัญชี 1 151 09.00 น. - 10.00 น. 
2 นำงมณฑำ       เพชรสุทธิ์ กำรบัญชี 2 152 09.00 น. - 10.00 น. 
3 นำงสกำวเดือน          บริพันธ์ กำรบัญชี 3 153 09.00 น. - 10.00 น. 
4 นำงสำวศรปภัฎฐ์         ธรรมรักษ ์ กำรบัญชี 4 154 09.00 น. - 10.00 น. 
5 นำงสำวจุฑำทิพย์           มีแก้ว กำรบัญชี 5 155 09.00 น. - 10.00 น. 
6 นำงสำวสุดำรัตน์        นุ่นทอง กำรบัญชี 6 741 09.00 น. - 10.00 น. 
7 นำงสำวเสำวนีย์            บุญจันทร์คง ภำษำต่ำงประเทศ (MEP) 147 09.00 น. - 10.00 น. 
8 นำงสำวณัฏฐกันย์          บัวมำศ กำรตลำด 1 231 10.00 น. - 11.00 น. 
9 นำงสำวโสภิดำ          จันทร์แก้ว กำรตลำด 2 232 10.00 น. - 11.00 น. 

10 นำงสำวนริศำ               มีภพ ธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่ 1 321 10.00 น. - 11.00 น. 
11 นำงสำวกมลชนก          พลเดช ธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่ 2 322 10.00 น. - 11.00 น. 
12 นำงเพ็ญศรี                  ตันติสุทธิเวท กำรเลขำนุกำร 139 10.00 น. - 11.00 น. 
13 นำงวรำพร          บรรจงเส้น กำรจัดกำรส ำนักงำน 222 10.00 น. - 11.00 น. 
14 นำงสำวสุภำพร  อำมิตร เสื้อผ้ำแฟชั่น 224 11.00 น. - 12.00 น. 
15 นำงเพ็ญนภำ          หนุ่มนำ แฟชั่นดีไซน์ 225 11.00 น. - 12.00 น. 
16 นำยหัฎฐพล                อ ำภำรส ธุรกิจดอกไม้และงำนประดิษฐ์ 111 11.00 น. - 12.00 น. 
17 นำงสำวชุติวรรณ         อำจหำญ คหกรรมเพ่ือกำรโรงแรม 112 11.00 น. - 12.00 น. 
18 นำงนันทรัตน์  ชนะชู กำรโรงแรม 1 (MEP) 331 11.00 น. - 12.00 น. 
19 นำงสำววรรณิภำ           อิสระด ำเกิง กำรโรงแรม 2 332 11.00 น. - 12.00 น. 
20 นำงสำวนิรุตติ์      สระบัว กำรโรงแรม 3 333 11.00 น. - 12.00 น. 
21 นำงสำวสำรภี      อุปลำ กำรโรงแรม 4 334 11.00 น. - 12.00 น. 
22 นำยสุริยะ    ศรีทันเดช กำรท่องเที่ยว 324 13.00 น. - 14.00 น. 
23 นำงลลิตำ        สมเขำใหญ ่ อำหำรและโภชนำกำร 1 432 13.00 น. - 14.00 น. 
24 นำงสำวนำถธิดำ           พงษ์สวัสดิ์ อำหำรและโภชนำกำร 2 433 13.00 น. - 14.00 น. 
25 นำงสำวจินดำหรำ          ข ำคม อำหำรและโภชนำกำร 3 442 13.00 น. - 14.00 น. 
26 นำยทิวำกร       เกื้อสม อำหำรและโภชนำกำร 4 443 13.00 น. - 14.00 น. 
27 นำยธีระพงศ์        แก้วทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 132 14.00 น. - 15.00 น. 
28 นำยอรรถวุฒิ             รักวงศ ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 134 14.00 น. - 15.00 น. 
29 นำงสำวสกำวรัตน์          เห็นพร้อม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 631 14.00 น. - 15.00 น. 
30 นำยทวีศักดิ์         หนูทิม เทคโนโลยีสำรสนเทศ 523 14.00 น. - 15.00 น. 
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ระดับ ปวช.3 วันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2563 
 

ล าดับที่ ครูที่ปรึกษา สาขางาน ห้อง เวลา 
1 นำงสำวมณฑิรำ         คชินทร กำรบัญชี 1 152 09.00 น. - 10.00 น. 
2 นำงสำวฉัตรกมล       พุ่มทิม กำรบัญชี 2 153 09.00 น. - 10.00 น. 
3 นำยวิโรจน์               ขุนทอง กำรบัญชี 3 154 09.00 น. - 10.00 น. 
4 นำงสำวศิรภัสสร         อิทธิ์ประเสริฐ กำรบัญชี 4 155 09.00 น. - 10.00 น. 
5 นำงสำวณัฐวดี           สุขประจันทร์ กำรบัญชี 5 741 09.00 น. - 10.00 น. 
6 นำยสมโชค  ทิพย์มณ ี กำรบัญชี 6 742 09.00 น. - 10.00 น. 
7 นำงพัชรีย์                   ทองขวัญ ภำษำต่ำงประเทศ (MEP) 147 09.00 น. - 10.00 น. 
8 นำงสำวนิสำรัตน์           สอดจิตต์ กำรตลำด 1 231 10.00 น. - 11.00 น. 
9 นำงสำวณัฏฐกันย์          บัวมำศ กำรตลำด 2 232 10.00 น. - 11.00 น. 

10 นำงสำวนริศำ               มีภพ ธุรกิจค้ำปลีกทั่วไป (ทวิภำคี) 321 10.00 น. - 11.00 น. 
11 นำงสำวนิสำรัตน์           สอดจิตต์ ธุรกิจค้ำปลีกร้ำนสะดวกซื้อ (ทวิภำคี) 322 10.00 น. - 11.00 น. 
12 นำงสำวรัตนำ             รุ่งเรือง กำรเลขำนุกำร 1 722 10.00 น. - 11.00 น. 
13 นำงประชิต                  เดชเดโช กำรเลขำนุกำร 2 723 10.00 น. - 11.00 น. 
14 นำงสำวสุชำดำ  นิลสำขำ เสื้อผ้ำแฟชั่น 224 11.00 น. - 12.00 น. 
15 นำยภูสิทธิ์          ใจดี แฟชั่นดีไซน์ 225 11.00 น. - 12.00 น. 
16 นำงสำวปิยรัตน์            รอดแก้ว ธุรกิจดอกไม้และงำนประดิษฐ์ 111 11.00 น. - 12.00 น. 
17 นำยอำซัน              ใบเต ้ คหกรรมเพ่ือกำรโรงแรม 112 11.00 น. - 12.00 น. 
18 นำงมำลัย  ชูขันธ์ กำรโรงแรม 1 (MEP) 331 11.00 น. - 12.00 น. 
19 นำยวีระศักดิ์                พูนพนัง กำรโรงแรม 2 332 11.00 น. - 12.00 น. 
20 นำงสำวนภัสวรรณ      ปำนด ำ กำรโรงแรม 3 333 11.00 น. - 12.00 น. 
21 นำงสำวเพ็ญนภำ      สมบันดำล กำรโรงแรม 4 334 11.00 น. - 12.00 น. 
22 นำงสำวภูริชญำ        คงชำติ อำหำรและโภชนำกำร 1 423 13.00 น. - 14.00 น. 
23 นำงสำวอังคณำ           ชูสุวรรณ อำหำรและโภชนำกำร 2 432 13.00 น. - 14.00 น. 
24 นำงสำวสุขุมำลย์          หนุมำศ อำหำรและโภชนำกำร 3 433 13.00 น. - 14.00 น. 
25 นำยศุภวรรณ       สุวรรณ์ อำหำรและโภชนำกำร 4 442 13.00 น. - 14.00 น. 
26 นำยสุริยะ    ศรีทันเดช กำรท่องเที่ยว 323 13.00 น. - 14.00 น. 
27 นำยธนิกุล        ไตรเมตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 132 14.00 น. - 15.00 น. 
28 นำงสำวดนุภำ             จิตรำมวงศ ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 134 14.00 น. - 15.00 น. 
29 นำงวรรณรัตน์             ทองกลำง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 631 14.00 น. - 15.00 น. 
30 นำงสำวจุฑำรัตน์        บรรณำลังก ์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ 523 14.00 น. - 15.00 น. 
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ระดับ ปวส.1 วันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2563 

ล าดับที่ ครูที่ปรึกษา สาขางาน ห้อง เวลา 
1 นำงสำวรัชนีวรรณ         ศรีทองเพิง กำรบัญชี 1 151 09.00 น. - 10.00 น. 
2 นำงสุนิสำ       พละศึก กำรบัญชี 2 152 09.00 น. - 10.00 น. 
3 นำงสำวสุกำญจน์ดำ       ยี่สุ่นแซม กำรบัญชี 3 153 09.00 น. - 10.00 น. 
4 นำงรุ่งฤด ี      ไพโรจน์ กำรบัญชี 4 154 09.00 น. - 10.00 น. 
5 นำงสำวศิรภัสสร      อิทธิ์ประเสริฐ กำรบัญชี 5 155 09.00 น. - 10.00 น. 
6 นำงวัลนี  บุญศร ี กำรบัญชี 6 (ม.6) 741 09.00 น. - 10.00 น. 
7 นำงสำวอรอุมำ  ส่งบ ำเพ็ญ กำรบัญชี 7 (ทวิภำคี) 742 09.00 น. - 10.00 น. 
8 นำงสำวกัณฐิกำ            แสงสุวรรณ กำรจัดกำรทั่วไป 222 09.00 น. - 10.00 น. 
9 นำงสำวพุทธพร             ตันติสุทธิเวท ภำษำต่ำงประเทศธุรกิจ (ภำษำอังกฤษ) 147 09.00 น. - 10.00 น. 

10 นำงจำรุวรรณ               ไทรทอง กำรตลำด 231 10.00 น. - 11.00 น. 
11 นำงสำวนภำภรณ์          สังข์ทอง กำรตลำด (พรีเมี่ยม) 232 10.00 น. - 11.00 น. 
12 นำงเบญจง     วรรณมำศ ธุรกิจค้ำปลีกทั่วไป (ทวิภำคี) 321 10.00 น. - 11.00 น. 
13 นำยคมกริช                 พลเดช ธุรกิจค้ำปลีกร้ำนสะดวกซ้ือ (ทวิภำคี) 322 10.00 น. - 11.00 น. 
14 นำงสำวพรรณวดี          พลอยมี กำรเลขำนุกำร 1 722 10.00 น. - 11.00 น. 
15 นำงสำวพรรณวดี          พลอยมี กำรเลขำนุกำร 2  (ทวิภำคี) 723 10.00 น. - 11.00 น. 
16 นำงสำวสุภำภรณ์  รักษำมั่น เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 224 11.00 น. - 12.00 น. 
17 นำงสำวชุติวรรณ         อำจหำญ ธุรกิจดอกไม้และงำนประดิษฐ์ (ทวิภำคี) 111 11.00 น. - 12.00 น. 
18 นำยหัฎฐพล                อ ำภำรส คหกรรมเพ่ือกำรโรงแรม (ทวิภำคี) 112 11.00 น. - 12.00 น. 
19 นำงจตุพร  กิจผลิต บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม 1 (ทวิภำคี) 331 11.00 น. - 12.00 น. 
20 นำงศุภรัตน์                 ศรีจันทร์ บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม 2 (ทวิภำคี) 332 11.00 น. - 12.00 น. 
21 นำงสำววริยำ      อำหลี บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม 3 (ทวิภำคี) 333 11.00 น. - 12.00 น. 
22 นำงสำวกันยำวีร์      ชื่นเจริญวงศ์ บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม 4 (ม.6) (ทวิภำคี) 334 11.00 น. - 12.00 น. 
23 นำงสำวสำรภี               อุปลำ กำรบริกำรบนเรือส ำรำญ 323 11.00 น. - 12.00 น. 
24 นำงสำวลลิตำ        สมเขำใหญ ่ อำหำรและโภชนำกำร ทวิภำคี 1 432 13.00 น. - 14.00 น. 
25 นำงสำวนำถธิดำ           พงษ์สวัสดิ์ อำหำรและโภชนำกำร ทวิภำคี 2 433 13.00 น. - 14.00 น. 
26 นำยทิวำกร               เกื้อสม อำหำรและโภชนำกำร ทวิภำคี 3 (ม.6) 442 13.00 น. - 14.00 น. 
27 นำงสำวอรณำ       บำลจ่ำย อำหำรในเรือเดินทะเลระหวำ่งประเทศ (ทวิภำคี) 443 13.00 น. - 14.00 น. 
28 นำงวรณัน    พงษ์จีน กำรท่องเที่ยว (ทวิภำคี) 324 13.00 น. - 14.00 น. 
29 นำยปิยวิทย์        หนุมำศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 132 14.00 น. - 15.00 น. 
30 นำงสำวจตุพร             ตรีตรง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 134 14.00 น. - 15.00 น. 
31 นำยทัศน์พงศ์             พงศ์สมัคร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 631 14.00 น. - 15.00 น. 
32 นำยสุขุม             แป้นศร ี เทคโนโลยีสำรสนเทศ 1 131 14.00 น. - 15.00 น. 
33 นำยพงศ์ยุทธ์             อุดมศักดิ ์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ 2 523 14.00 น. - 15.00 น. 
34 นำงนรินทร์                 นวลเจริญ กำรจัดกำรโลจิสติกส์ 221 14.00 น. - 15.00 น. 
35 นำงพัชนี                     โกมัย กำรจัดกำรส ำนักงำน 524 14.00 น. - 15.00 น. 
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ระดับ ปวส.2 วันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2563 
 

ล าดับที่ ครูที่ปรึกษา สาขางาน ห้อง เวลา 
1 นำยธีระชัย      จินตุลำ กำรบัญชี 1 151 09.00 น. - 10.00 น. 
2 นำงสำวสุกำญจน์ดำ        ยี่สุ่นแซม กำรบัญชี 2 152 09.00 น. - 10.00 น. 
3 นำงวณี                       ฤทธิผล กำรบัญชี 3 153 09.00 น. - 10.00 น. 
4 นำงรุ่งฤด ี      ไพโรจน์ กำรบัญชี 4 154 09.00 น. - 10.00 น. 
5 นำงสำววัชรี      ฮ่ันวิวัฒน์ กำรบัญชี 5 155 09.00 น. - 10.00 น. 
6 นำงสำวอรอุมำ  ส่งบ ำเพ็ญ กำรบัญชี 6 (ม.6) 741 09.00 น. - 10.00 น. 
7 นำงวัลนี  บุญศร ี กำรบัญชี 7 (ทวิภำคี) 742 09.00 น. - 10.00 น. 
8 นำงสำวปำนทิพย์          จันทรเรืองฤทธิ์ กำรจัดกำรทั่วไป 524 09.00 น. - 10.00 น. 
9 นำงสำวชำตยำ             แซ่ตัน ภำษำต่ำงประเทศธุรกิจ (ภำษำอังกฤษ) 147 09.00 น. - 10.00 น. 

10 นำงจำรุวรรณ               ไทรทอง กำรตลำด 1 231 10.00 น. - 11.00 น. 
11 นำงสำววลัยภรณ์          ดูเพชร กำรตลำด 2 (ม.6) (พรีเมี่ยม) 232 10.00 น. - 11.00 น. 
12 นำงเบญจง     วรรณมำศ ธุรกิจค้ำปลีกทั่วไป (ทวิภำคี) 237 10.00 น. - 11.00 น. 
13 นำยคมกริช                 พลเดช ธุรกิจค้ำปลีกร้ำนสะดวกซื้อ (ทวิภำคี) 321 10.00 น. - 11.00 น. 
14 นำงสำวนรินทร์            นวลเจริญ กำรเลขำนุกำร 1 722 10.00 น. - 11.00 น. 
15 นำงวรำพร                  บรรจงเส้น กำรเลขำนุกำร 2  (ทวิภำคี) 723 10.00 น. - 11.00 น. 
16 นำงสำวเพ็ญนภำ  หนุ่มนำ เทคโนโลยีกำรออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ 224 11.00 น. - 12.00 น. 
17 นำงสำวปำลิตำ             ชะนะ เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 225 11.00 น. - 12.00 น. 
18 นำงณัติฐำ      เพ็ชรแก้ว ธุรกิจดอกไม้และงำนประดิษฐ์ (ทวิภำคี) 111 11.00 น. - 12.00 น. 
19 นำงวิลำวัลย์                 เกตุแก้ว คหกรรมเพื่อกำรโรงแรม (ทวิภำคี) 112 11.00 น. - 12.00 น. 
20 นำงจตุพร  กิจผลิต บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม 1 (ทวิภำคี) 331 11.00 น. - 12.00 น. 
21 นำงศุภรัตน์                 ศรีจันทร์ บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม 2 (ทวิภำคี) 332 11.00 น. - 12.00 น. 
22 นำงสำวเพ็ญนภำ  สมบันดำล บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม 3 (ทวิภำคี) 333 11.00 น. - 12.00 น. 
23 นำงสำววริยำ      อำหลี บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม 4 (ทวิภำคี) 334 11.00 น. - 12.00 น. 
24 นำงสำวกันยำวีร์      ชื่นเจริญวงศ์ กำรบริกำรบนเรือส ำรำญ 323 11.00 น. - 12.00 น. 
25 นำงสำวสยุมพร        แซ่แต ้ อำหำรและโภชนำกำร ทวิภำคี 1 423 13.00 น. - 14.00 น. 
26 นำงสำวดวงกมล           ล ำทุมลักษณ์ อำหำรและโภชนำกำร ทวิภำคี 2 432 13.00 น. - 14.00 น. 
27 นำงสำวสุภวรรณ          สุวรรณ์ อำหำรและโภชนำกำร ทวิภำคี 3 433 13.00 น. - 14.00 น. 
28 นำงสำวอรณำ       บำลจ่ำย อำหำรในเรือเดินทะเลระหวำ่งประเทศ (ทวิภำคี) 442 13.00 น. - 14.00 น. 
29 นำงสำวพรศรี    สุขสบำย กำรท่องเที่ยว (ทวิภำคี) 324 13.00 น. - 14.00 น. 
30 นำงนันทำรัตน์  ทองธวัช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 (ม.6) 132 14.00 น. - 15.00 น. 
31 นำงสำคร                  ศรีสุวรรณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 134 14.00 น. - 15.00 น. 
32 นำยรพีพัฒน์             พรหมดนตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 631 14.00 น. - 15.00 น. 
33 นำยสันติวงศ์             วงศ์นุรักษ์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ 523 14.00 น. - 15.00 น. 
34 นำงเยำวมำลย์              เงินทอง กำรจัดกำรโลจิสติกส์ 1 221 14.00 น. - 15.00 น. 
35 นำงสำวธมลวรรณ         นำคำลักษณ์ กำรจัดกำรโลจิสติกส์ 2 (พรีเมี่ยม) 222 14.00 น. - 15.00 น. 
36 นำงทวีรัตน์                 อิสรธรำดล กำรจัดกำรส ำนักงำน 525 14.00 น. - 15.00 น. 
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  4.   คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้ำที่ จัดท ำรำยกำรช ำระเงินค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ จำกกรรมกำร ออก
ใบเสร็จรับเงิน และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

4.1  นำงสุภำณี   ภำรพบ  รองผู้อ ำนวยกำร  ประธำนกรรมกำร 
4.2  นำงนงนภัส  เดชสุวรรณ จนท.งำนกำรเงิน  กรรมกำร 

 4.3  นำงจุไรรัตน์  เยี่ยงกุลเชำว์ จนท.กำรเงิน  กรรมกำร 
 4.4  นำงสำวกมลชนก ส่งแสง  จนท.กำรเงิน  กรรมกำร 
 4.5  นำงสำวเสำวนีย์ บุญเชิด  จนท.บัญชี  กรรมกำร 

4.6  นำงกรรณิกำ  แซ่ตั่น จพง.กำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

  5.   คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  มีหน้ำที่ จัดเตรียมโต๊ะที่นั่งและห้องที่จะใช้ลงทะเบียนให้
สะอำดเป็นระเบียบเรียบร้อย และตรวจสอบควำมเรียบร้อย เปิด – ปิด ไฟ พัดลม แอร์ เครื่องเสียง หลังลงทะเบียนเสร็จ
ประกอบด้วย 

5.1  นำงสุภำณี   ภำรพบ  รองผู้อ ำนวยกำร  ประธำนกรรมกำร 
5.2  นำยสมพร  บุญส ำรำญ คนงำน   กรรมกำร 
5.3  นำยพรชัย  บุญส ำรำญ คนงำน   กรรมกำร  
5.4  นำยสมศักดิ์  ลัทธิพรหม คนงำน   กรรมกำร 
5.5  นำยภักดี  สระบัว  คนงำน   กรรมกำร 
5.6  นำยสุริยำ  กำญจนำนิจ คนงำน   กรรมกำร 
5.7  นำยสุทธิชำติ  บุญส ำรำญ คนงำน   กรรมกำร 
5.8  นำยบัญชำ  โชติพันธุ์  ผู้ดูแลหมวดสถำนที่ กรรมกำร 
5.9  นำยภักด ี  เรืองศรี  ครู คศ.2            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

6. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ให้นักศึกษำรับทรำบเพ่ือรับลงทะเบียน 
ประกอบด้วย 
 6.1 นำงสุภำณี  ภำรพบ   รองผู้อ ำนวยกำร  ประธำนกรรมกำร 
 6.2 นำงสำวจุฑำทิพย์  มีแก้ว   ครูพิเศษสอน   กรรมกำร 
 6.3  นำยสุริยะ  ศรีทันเดช พนักงำนรำชกำร(ครู) กรรมกำร 
 6.4 นำงสำวสลิลทิพย์ ทองสง  จนท.งำนประชำสัมพันธ์  กรรมกำร 
 6.5 นำยทวีศักดิ์   หนูทิม   ครู คศ.1   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

ขอให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง จงปฏิบัติหน้ำที่ให้ส ำเร็จด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์ เกิดผลดีต่อวิทยำลัยฯ  
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  5  มิถุนำยน  พ.ศ.  2563 
 

   สั่ง ณ  วันที่  5  มิถุนำยน  พ.ศ.  2563 
 
 
 
  (นำยสมบูรณ์    ชดช้อย) 
         ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช 
 


