.

คาสั่งวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ที่
/๒๕๖2
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียน และรับเงิน นักเรียน นักศึกษา
ระดับชั้น ปวช. ๒ , ๓ , ปวส. ๒ และระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖2
----------------------------------------ด้วยวิทยาลัยเทคนิคยโสธร ได้กาหนดการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น
ทุกสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2
นักศึกษา สาย ม.๖ และนักศึกษาที่ออกฝึกงาน
วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2
นักเรียนระดับ ปวช.2 ลงทะเบียนเรียน
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 นักเรียนระดับ ปวช.3 ลงทะเบียนเรียน
วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2
นักศึกษาระดับ ปวส.2 ลงทะเบียนเรียน
วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2
นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ลงทะเบียนเรียน
วันอังคาร ที่ ๑3 – 31 พฤษภาคม ๒๕๖2 ลงทะเบียนเรียนช้าหลังจากเปิดภาคเรียนแล้ว
สถานที่รับเงินลงทะเบียน งานการเงิน วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
เพื่อให้การลงทะเบียนเรียน ดาเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการ
รับลงทะเบียน เรียนของนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายตรง, สาย (ม.๖) และระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖2 ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ
๑.๑ นายสมปอง ทองศรี
ผู้อานวยการวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายศราวุธ เมืองโคตร
รองผู้อานวยการวิทยาลัย
กรรมการ
๑.๓ นายอานนท์ แสงเพชร
รองผู้อานวยการวิทยาลัย
กรรมการ
๑.๔ นายถาวร
ยาวะโนภาส รองผู้อานวยการวิทยาลัย
กรรมการ
๑.๕ นายพลทวิช จันทรโคตร
รองผู้อานวยการวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ - ให้คาปรึกษา แก้ปัญหาให้แก่คณะกรรมการดาเนินการ เพื่อให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
๒. คณะกรรมการฝ่ายเตรียมเอกสารการลงทะเบียน
๒.๑ นายวิริยะ
ราชณุวงศ์
ครู
ประธานกรรมการ
๒.๒ นางเรวดี
ศรีธัญรัตน์
ครู
กรรมการ
๒.๓ นายธวัชชัย
อินทร์สาตร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
๒.๔ นางสาวปภาวรินทร์ บุญปัด
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
๒.๕ นางสาววนิดา พาสุข
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
๒.๖ นางสาวนิดถา นครราช
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. จัดเตรียมเอกสารลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น
๒. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารลงทะเบียน พร้อมแจกเอกสารลงทะเบียนเรียนให้ ครูที่ปรึกษา
/3.คณะกรรม...........

-2๓. คณะกรรมการจ่ายเอกสารการลงทะเบียนเรียน และให้คาปรึกษา
- นายพลทวิช จันทรโคตร
รองผู้อานวยการวิทยาลัย
- นายวิริยะ
ราชณุวงศ์
ครู
แผนกวิชาเครื่องกล
- นายวิจิตย์
แสงวงค์
ครู
นายพยัคฆ์
แทบท้าว
ครูพิเศษสอน
นายสกล
สร้อยวิเชียร พนักงานราชการ
นายเฉลิมศักดิ์ ศิริ
พนักงานราชการ
- นายวุฒิพงษ์ วิเศษโวหาร
พนักงานราชการ
นายกฤษฎา ทั่งทอง
ครู
- นางนิตยา
วิรุฬบุตร
พนักงานราชการ
นายวัชระ
ดียะตาม
ครู
นายวโรดม
สายพันธ์
พนักงานราชการ
นายกฤษฎา บูชายัน
พนักงานราชการ
- นายยงยุทธ ทิพย์มาก
ครู
นายณัฐพงศ์ จันทร์ศิริ
พนักงานราชการ
นายทวี
ละลอกน้า
ครู
- นายสมเกียรติ บุญน้อย
ครู
นายสุรเดช
จันทร์สา
ครู
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
- นายวุฒิชัย
สายเชื้อ
ครูพิเศษสอน
- นายสมยศ
หมื่นสาย
ครูพิเศษสอน
- นายทวี
มณีสาย
ครู
- นายอดิศักดิ์ สิงหามาตย์
ครูพิเศษสอน
- นายณรงค์ชัย สุนทรา
ครูพิเศษสอน
- นายธนกร
จันทร์ทอง
ครู
- นายรังสรรค์ ศรีเสมอ
ครู
- นายปรีดา
แข็งขันธ์
พนักงานราชการ
แผนกวิชาโลหะการ
- นายธัญยธรณ์ คาหงษา
ครู
- นายจักรกฤษณ์ พันธ์ศรี
พนักงานราชการ
- นายชัยสมร ทนทาน
ครู
แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง
- นายศักดิ์สิทธิ์
- ว่าที่ ร.ต.วิเศษ
- นายอดิสรณ์
- นายศุภมิตร
- นายสรพงษ์

จันทะแสง
มาอินทร์
ไหว้พรหม
รัตนมงคล
พอกพูน

ครูพิเศษสอน
พนักงานราชการ
ครู
ครู
พนักงานราชการ

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
(612ชย.12)
(612ชย.34)
(612 ชย.56)
(612ชย.78)
(612ชย.9)
(612ชย.Dve)
(602ชย๑๒)
(602ชย๓๔)
(602ชย๕๖)
(602ชย๗๘)
(613ทย.12)
(613ทย.3)
(613ทย(ม.6))
(613ทย.Dve)
(613ทก.Dve)
(612ชก.12)
(612ชก.34)
(612ชก.56)
(60๒ชก๑๒)
(60๒ชก๓๔)
(613ชก.Dve)
(613ชก(ม.6))
(613มล.Dve)
(612คส.Dve)
(60๒คสDve)
(613คส.Dve)
(613คส(ม.6))
(612ชฟ.12)
(612ชฟ.34)
(612ชฟ.56)
(612ชฟ.7)
(60๒ชฟ๑๒)
/-นายจิรวัฒน์....

-3- นายจิรวัฒน์ ภิญโญ
- นายจาเริญ ศรีวะโสภา
- นายสนั่น
คาบุดดา
- นายประสิทธิ์ ถาวรศิริภัทร
- นายศุภฤกษ์ ศรีดาว
- นายกฤตพล สุดบอนิจ
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- นายธนุตม์
บุปผาสังข์
- นายอภิชล
แสวงดี
- นายวีรวัฒน์ ทองแก้ว
- นายกิตติพงษ์ แสงพันธ์
- นายไพทูรย์ สุทธิสน
- ว่าที่ ร.ต.พิทยา กุลชนะพงศธร
- นายสนองศิลป์ ศิริโสม
แผนกวิชาการก่อสร้าง
- นายสรศักดิ์ ไชยนา
- นายดลชัย
จันทรุทิน

พนักงานราชการ
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

(60๒ชฟ๓๔)
(60๒ชฟ๕๖)
(613ฟค.12)
(613ฟค.34 )
(613ฟค(ม.6)12)
(613ฟค(ม.6)34)

ครู
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
ครู
ครู
ครู
ครู

(612ชอ.12)
(612ชอ.34)
(60๒ชอ๑๒)
(602ชอDve)
(613อก.12)
(613อก.Dve)
(613อก(ม.6))

ครู
ครู

- นายพูลสุข
เวชกามา
- นายสรศักดิ์ ไชยนา
- นายสมคิด
สินเติม
- นายสุริยา
สาลีวัน
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
- นายภัทรพงษ์ แสงพันธุ์
- นายอภิชาติ ชุมวงศ์
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- นายเศรษฐมงคล พวงทอง
- นายกฤษฎา สุวรรณทา
- นายฤทธิ์เดช บุญตา
- ดร.วรวัฒน์
บุญดี
- นายจักรวาล ทรงวิชัย
แผนกวิชาการบัญชี
- นางเรวดี
ศรีธัญรัตน์
- นางมริษฎดา บุษดี
- นางกิ่งกมล สังข์ทอง
- นางชณิตา
สินเติม
- นางกฤษพร จิตตะยโศธร
- นางทารินทร
วิเวกวินท์
- นายจักรธรรม ชยันตรดิลก

ครู
ครู
ครู
ครู

(612ชส.12)
(612ยธ.12)
(612ยธ.3)
(60๒ชส๑๒)
(60๒ยธ๑๒)
(613ยธ.12)
(613ยธ(ม.6))

ครูพิเศษสอน
ครู

(612สถ.12)
(60๒สถ๑๒)

ครูพิเศษสอน
ครูพิเศษสอน
ครู
ครู
ครู

(612ทค.12)
(60๒ทค๑๒)
(60๒ทค34)
(613ทว.12)
(613ทว(ม.6))

ครู
ครู
ครู
ครู
พนักงานราชการ
ครู
พนักงานราชการ

(612บช.1)
(612บช.2)
(612บช.3)
(612บช.4)
(60๒บช๑)
(60๒บช๒)
(60๒บช๓)
/-นางฐาปณี....

-4- นางฐาปณี
อินทนนท์
- นางเมตตา
บรรลือหาญ
- นางสาวปิยธิดา สายสุทธิ์
- นางนฤมล
ยาวะโนภาส
แผนกวิชาการขายและการตลาด
- นางสาวลาใย นียาทองหลาง
- นางสาวเสาวลักษณ์ รูปแก้ว
- นางรุจิรา
โคตรชาดา
- นางสาวอรุณี ไชยเสนา
- นางสาวมลิวัลย์ พระธรรมมาตย์
แผนกวิชาการเลขานุการ
- นางสาววราภรณ์ พนิกรณ์
- นางสาวละมัยพร วงษาลี
- นายเขมต์ธนัช บางทราย
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- นางสาวปทุมทิพย์ ใจกล้า
- นางนภัสวรรณ อินทนนท์
- นางมุขดา
โอบอ้อม
- นายกมลศิลป์ คาพิลา
- นางรัตติกาล ใหญ่ล้า
- นายกมลศิลป์ คาพิลา
- นายมังกร
ปินะกาพัง
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
- นายณัฐวุฒิ มาตย์เหลือง
- นางสาวอุบล ไชยพงษ์
- นางธัญญรัตน์ แสนสุข
- นางสาวอรญาณ์ นามหมีด
แผนกวิชาการโรงแรม
- นายอาทิตย์ สมประสงค์
- นางจิราภรณ์ เชื้อชา
- นางสมผล
แขวงเมือง

ครู
ครู
ครู
ครู

(613บช.1)
(613บช.2)
(613บช(ม.6)1)
(613บช(ม.6)2)

พนักงานราชการ
ครู
ครู
พนักงานราชการ
ครู

(612กต.1)
(60๒กต๑)
(613กต.1)
(613กต.Dve)
(613กต(ม.6) Dve)

ครู
ครูพิเศษสอน
ครูพิเศษสอน

(60๒ลข๑)
(613กจ.1)
(613กจ(ม.6))

ครูพิเศษสอน
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

(612คธ.1)
(612คธ.2)
(60๒คธ๑)
(60๒คธ๒)
(613คธ.1)
(613คธ.Dve)
(613คธ(ม.6))

ครู
ครู
ครู
ครูพิเศษสอน

(612อภ.1)
(60๒อภ๑)
(613อภ(ม.6))
(613อภ.Dve)

พนักงานราชการ
ครู
ครู

(612กร.1)
(60๒กร๑)
(613กร.Dve)
(613กร(ม.6))

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นางสาวชนิดา ชื่นสงวน
ครูพิเศษสอน
(612ทส.1)
- นายชาตรี
มูลชาติ
ครู
(60๒ทส๑)
- นายชูศักดิ์
ศรีบุตรชิน
ครู
(613ทส.1)
มีหน้าที่ - รับเอกสารการลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ในที่ปรึกษาจากงานทะเบียน
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการลงทะเบียนเรียน และลง
ลายมือชื่อในช่องครูที่ปรึกษา
- ชี้แจงและให้คาปรึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา เพื่อให้การลงทะเบียนเป็นไปด้
วยความเรียบร้อย
/ - ตรวจเครื่อง....

-5- ตรวจเครื่องแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา ให้ถูกต้องตามระเบียบวิทยาลัยฯ กาหนด
- ลงลายมือชื่อในบัตรลงทะเบียน ในช่องปกครองแผนกวิชา
- นักเรียน นักศึกษา เซ็นชื่อรับเอกสารการลงทะเ
บียนในใบรายชื่อ
๔. คณะกรรมการจ่ายใบผ่อนผันการลงทะเบียน
๔.๑ นางวันเพ็ญ
เที่ยงศิริ
ครู
ประธานกรรมการ
๔.๒ นางกฤษพร
จิตตะยโศธร พนักงานราชการ
กรรมการ
๔.๓ นางสาวกนกอร เศิกศิริ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
๔.๔ นายมงคล
ธงไชย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
๔.๕ นางสาวสุธิชา ตรีแสน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
๔.๖ นางสาววรัญญาภรณ์ อ่อนคา ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ - พิจารณาความเหมาะสม เหตุผล และความจาเป็นในการขอผ่อนผันชาระเงินของนักเรีนัยกนศึกษา
- จ่ายใบผ่อนผัน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่พิจารณาแล้ว สมควรได้รับการผ่อนผัน
๕. คณะกรรมการรับหนังสือรับรองสิทธิเบิกเงินบารุงการศึกษา
๕.๑ นายพลทวิช
จันทรโคตร
รองผู้อานวยการวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
๕.๒ นางกฤษพร
จิตตะยโศธร พนักงานราชการ
กรรมการ
๕.๓ นางสาวกนกอร เศิกศิริ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
๕.๔ นายมงคล
ธงไชย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
๕.๕ นางสาวสุธิชา ตรีแสน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
๕.๖ นางสาววรัญญาภรณ์ อ่อนคา ครู
กรรมการ
๕.๗ นางวันเพ็ญ
เที่ยงศิริ
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ - รับหนังสือรับรองสิทธิเบิกเงินบารุงการศึกษาของหน่วยงานราชการนักเรียน นักศึกษา ทีม่ ีสิทธิ
เบิกเงินบารุงการศึกษา
- ลงลายมือชื่อประทับตรา “หนังสือรับรองสิทธิ” ในบัตรลงทะเบียน ทั้ง ๒ ฉบับเก็บไว้ ๑ ฉบับ
ส่งคืนนักศึกษา ๑ ฉบับ
๖. คณะกรรมการออกใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียน
๖.๑ นางวันเพ็ญ
เที่ยงศิริ
ครู
ประธานกรรมการ
๖.๒ นางกฤษพร
จิตตะยโศธร พนักงานราชการ
กรรมการ
๖.๓ นางสาวกนกอร เศิกศิริ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
๖.๔ นายมงคล
ธงไชย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
๖.๕ นางสาวสุธิชา ตรีแสน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
๖.๖ นายก้องกุล
กุลแก้ว
ครู
กรรมการ
๖.๗ นางสาววรัญญาภรณ์ อ่อนคา ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ - ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินจากธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
- ออกใบเสร็จรับเงิน และแจกให้นักเรียน นักศึกษา ตามสาขาวิชาต่างๆ
๗. คณะกรรมการรับเอกสารการลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา
๗.๑ นายวิริยะ
ราชณุวงศ์
ครู
ประธานกรรมการ
๗.๒ นางเรวดี
ศรีธัญรัตน์
ครู
กรรมการ
๗.๓ นางสาวปภาวรินทร์ บุญปัด
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
๗.๔ นางสาววนิดา พาสุข
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
/7.5 นางสาว...

-6๗.๕ นางสาวนิดถา นครราช
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ - ตรวจสอบบัตรลงทะเบียนจากนักเรียน นักศึกษา ที่ชาระเงินเรียบร้อยแล้ว
- รับบัตรลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา (สาหรับงานทะเบียน) คืนบัตรลงทะเบียน (สาหรับนร. -นศ.)
๘. คณะกรรมการตรวจสอบเงินการลงทะเบียน
๘.๑ นายพลทวิช
จันทรโคตร
รองผู้อานวยการวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
๘.2 นายวิริยะ
ราชณุวงศ์
ครู
กรรมการ
8.3 นางหนูพัด
ปักเขมะยา
ครู
กรรมการ
๘.4 นายวีระศักดิ์ สุวรรณเพชร ครู
กรรมการ
๘.5 นางกฤษพร
จิตตะยโศธร พนักงานราชการ
กรรมการ
๘.6 นางสาววรัญญาภรณ์ อ่อนคา ครู
กรรมการ
8.7 นางวันเพ็ญ
เที่ยงศิริ
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ - ตรวจสอบจานวนเงิน และใบเสร็จรับเงินบารุงการศึกษา ทุกฉบับให้ถูกต้องครบถ้วน
๙. คณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์
๙.๑ นายกิตติพงษ์ แสงพันธุ์
ครู
ประธานกรรมการ
๙.๒ นางสาววีณา ขันเงิน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ - ประชาสัมพันธ์ชี้แจงขั้นตอน การรับลงทะเบียนเรียนให้แก่นักเรียน นักศึกษา
- ประกาศและแจ้งข่าวสารของการลงทะเบียนให้นักเรียน นักศึกษา ทราบล่วงหน้า
๑๐. คณะกรรมการประเมินผล
๑๐.๑ นายทวี
มณีสาย
ครู
ประธานกรรมการ
๑๐.๒ นางสาวณัฏตรา แซ่เตีย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
10.3 นางสาววรัญญาภรณ์ อ่อนคา ครู
กรรมการ
๑๐.4 นายศุภมิตร รัตนมงคล
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ - รวบรวมข้อมูล ประเมินผลการดาเนินงาน เสนอผู้อานวยการ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและ
ดาเนินการในครั้งต่อไป
ขอให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง จงตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความเสี ยสละ และเอาใจใส่ เพื่อให้เกิดผลดี
ต่อทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่

กุมภาพันธ์ ๒๕๖2
สั่ง ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2

(นายสมปอง ทองศรี)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

