
 
        

คำส่ังวิทยาลัยเทคนิคน่าน 
ท่ี   164/๒๕๖4 

เรื่อง แต่งต้ังครูท่ีปรึกษาประจำภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา ๒๕๖4 
................................................................................ 

 เนื ่องจากมีการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี ่ยนกลุ ่มของนักเรียน นักศึกษาแต่ละแผนก วิทยาลัยฯ                    
ขอยกเลิกคำสั่งที ่ 496/2563  เพื่อความเหมาะสมและให้เป็นไปตามระเบียบอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ.๒๕52 จึงแต่งต้ังครูท่ีปรึกษาประจำภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑. ให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบหลักฐานสัญญาการเป็นนักเรียน นักศึกษา 
 ๒. ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ในความรับผิดชอบ ด้านการเรียน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและ
ข้อบังคับต่างๆ ของสถานศึกษา รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งบริการ และสวัสดิการต่างๆ ของสถานศึกษาท่ีนักเรียน 
นักศึกษาเข้าไปขอความช่วยเหลือ 
 ๓. ให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษา ในการลงทะเบียนรายวิชา (ลงทะเบียน และลงทะเบียนสอบ
เทียบความรู้หรือประสบการณ์) การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้ายและ             
การลาออก  
 ๔. ให้คำปรึกษา ติดตามแนะนำและช่วยแก้ไขปัญหาให้นักเรียน นักศึกษา เรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียน
และให้ความเห็นชอบในการขอผ่อนผันชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชานักเรียน นักศึกษา ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 
 ๕. จัดทำ รวบรวมประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
เพื่อเป็นข้อมูลในการออกหนังสือรับรองต่างๆ 
 ๖. ติดตาม ช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาเกี ่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม ตามที ่กำหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ในแต่ละระดับนักเรียน นักศึกษา ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 
 ๗. ให้คำปร ึกษาเกี ่ยวกับการเรียน การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี ่ยแก่นักเร ียน น ักศึกษา                           
ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 
 ๘. แนะนำ หาทางป้องกันและติดตาม นักเรียน นักศึกษา ท่ีขาดเรียน 
 ๙. เสนอความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนของแต่ละภาคเรียน 
 ๑๐. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง พร้อมท้ังรายงานผลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา 
ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบให้ผู้ปกครองทราบ 
 ๑๑. ให้คำปรึกษา ตักเตือน ดูแล แก้ไขปรับปรุง ความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา และเสริมสร้าง
คุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 
 ๑๒. ติดตาม หาทางป้องกันและแก้ไขนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 
 ๑๓. ประสานงานกับแผนกวิชาหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวกับวิชา 
 ๑๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 



ชื่อ – สกุล แผนก ระดับชั้น 
ว่าท่ี ร.ต.ไพรัช  ชัยวรรณ์ ช่างยนต์ ปวช.1/1,2 
นาย พลกฤษ  จินะไชย ช่างยนต์ ปวช.1/3 

นาย ศุภกฤษณ์  เมธีเสริมสกุล ช่างยนต์ ปวช.1/4 

นาย ณัฐพล  ไชยยงค์ ช่างยนต์ ปวช.2/1,2 

นาย สุวัฒน์  แจ่มภู่ ช่างยนต์ ปวช.2/3 

นาย นพคุณ  ไชยหาญ ช่างยนต์ ปวช.3/1 

นาย เชาวลิต  จิตตวงศ์พันธ์ ช่างยนต์ ปวช.3/2 

นาย ยุทธิษเฐียร  จันทร์ตา ช่างยนต์ ปวช.3/3 

ว่าที่ ร.ต.สุวิชัย  เสาวภา เทคนิคยานยนต์ ปวส.1/1 

นาย วีระยุทธ  สารถ้อย เทคนิคยานยนต์ ปวส.1/2 

นาย พิทักษ์  ทิพวงศ์ เทคนิคยานยนต์ ปวส.1/3 (ม.6) 

นาย เรวัตร  สีเทา เทคนิคยานยนต์ ปวส.1/4 (ม.6) 

นาย เฉลิมพงษ์  ตั้งเจียมศรี เทคนิคยานยนต์ ปวส.2/1 

นาย สุริยา ชูศรี เทคนิคยานยนต์ ปวส.2/2 

นาย คมสันต์  แดงดั้น เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ปวส.2/3 

นาย ธีระโชติ  อินนา เทคนิคยานยนต์ ปวส.2/4,5 (ม.6) 
นาย อนุมัติ  สิทธิ 
นาง ธีรารัตน์  สิงห์จานุสงค์ 

ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช.1/1 

นาย ชัชวาลย์  แสงแก้ว 
นาง ปิยธิดา  ยะเคียน 

ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช.1/2 

นาย สุริยันห์  ดีปาละ ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช.1/3 
นาย ชวลิต  ขวัญสง่า ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช.1/4 
นาย อุทัย  สุมามาลย์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช.1/5 
นาย ภิรมย์  ยะราช ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช.1/6 
นาย ภาสกร  จุมปา ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช.2/1,2 
นาย มนตรี  ธีรตระกูล ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช.2/3 
นาย ศิวเมศร์  เงินโน ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช.3/1 
ว่าท่ี ร.ต.พิษณุ  สังข์คำ ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช.3/2 
นาย รักพงษ์  วงศ์สุดดี ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช.3/3 
นาย กิตตินันท์  ปัญญานะ ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช.3/4 
นาย สมนึก  กาบบัว ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส.1/1 
นาย พิสิฐ  วัฒนสันติพงศ์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส.1/2 
นาย คณาธิป  คำใจดี ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส.1/3 
นาย อนุรัช  จันทรางกูร ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส.1/4 (ม.6) 
นาย รุ่งสยาม  ธงสามสิบเจ็ด ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส.1/5,6 (ม.6) 



นาย ไชยรัตน์  สุวรรณอำไพ ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส.2/1,2 
นาย บัญญัติ  คำวังจันทร์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส.2/3 
นาย มนตรี  กันทาสุวรรณ์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส.2/4 
นาย ชัยอดุลย์  เรียนสอน ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส.2/5,6 (ม.6) 
นาย ธีรวัฒน์  ต๊ิบอ้าย ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส.2/7 (ม.6) 
นางสาว นรีรัตน์  สีมา ช่างเช่ือมโลหะ ปวช.1/1 
นาย ผดุง  อนันตกาล ช่างเช่ือมโลหะ ปวช.2/1 
นางสาว ณัฐกานต์  ท่ัวประโคน ช่างเช่ือมโลหะ ปวช.3/1 
นาย ณฐกร  สุเทปิน เทคนิคโลหะ ปวส.1/1 
นาย เสวก  ศรีวิราช 
นาย สิทธิเดช  ครุฑสี 

เทคนิคโลหะ ปวส.2/1 (ม.6) 

นาย ทศพร  วะจ้ี ช่างกลโรงงาน ปวช.1/1 
นาย ธนากร จักรหา ช่างกลโรงงาน ปวช.1/2 
นาย ศรายุธ  คำไทย 
นาง สุนทรี  เรียนสอน 

ช่างกลโรงงาน ปวช.2/1 

นาย กฤษดา  ต๊ะยศ 
นาง ทิพย์วรรณ  ไชยวงค์ 

ช่างกลโรงงาน ปวช.2/2 

นาย นิติพล  จันทร์พูล ช่างกลโรงงาน ปวช.2/3 
นาย มานะ  อินอื่น 
นาย อดิศักดิ์  ไชยเสน 

ช่างกลโรงงาน ปวช.3/1,2 

นาย อิทธิกร  บุญชูภักด์ิ 
นาย อุทัย  มาก๋อง 

เทคนิคการผลิต ปวส.1/1,2 

นาย สุชาติ วังตา 
นาย อัชฌาวินทร์  สายะพงษ์ 

เทคนิคการผลิต ปวส.1/3,4 (ม.6) 

นาย จักรพันธ์  ขึมจันทร์ เทคนิคการผลิต ปวส.2/1,2 
นาย กิตติกร  ยะทะนะ 
นาย อุทิศ  ศรีต้ัง   

เทคนิคการผลิต ปวส.2/3,4 (ม.6) 

นาย วิทยพงศ์  กุลณาวงค์ 
ว่าท่ี ร.ต.ชลธิศ  สมฤทธิ์ 

ช่างก่อสร้าง ปวช.1/1,2 

นาย ทัตพล  เงินวงศ์นัย 
นางสาว เจนนภา  ขระสุ 

ช่างก่อสร้าง ปวช.1/3,4 

นาย พลรัตน์  เพชรพูล ช่างก่อสร้าง ปวช.2/1,2 
นาย กิตติพงษ์  กุลเทพรม 
นาย ศรัณยู  จันคำสม 

ช่างก่อสร้าง ปวช.2/3,4 

นาย สุทร์ธิชัย  คนสูง 
นาย ธีรศักดิ์  อุ่นละชัย 

ช่างก่อสร้าง ปวช.3/1,2 

นาย อภิสิทธิ์  พรมรังฤทธิ์ ช่างก่อสร้าง ปวช.3/3 
นาย สุภัค  จะนะพรม 
นางสาว กุลภัสส์  สิงห์ตะนะ 

ช่างก่อสร้าง ปวส.1/1,2 



นาย ชัยวุฒิ  สุธรรม 
นาย ไชยวัฒน์  ถนอมศักด์ิ 

ช่างก่อสร้าง ปวส.1/3,4 (ม.6) 

นางสาว หทัยมาศ  ศิริกันชัย 
นาง จิราพร  เชียงทอง 

ช่างก่อสร้าง ปวส.2/1,2 

นาย ธีระพงษ์  ศิริรักษา 
นางสาว ชญานิศ  ศรีทิพย์ 

ช่างก่อสร้าง ปวส.2/3 

นาย ชัยพล  พาโพธิ์ 
นาย วัฒนา  อภิวัน 

ช่างก่อสร้าง ปวส.5,6 (ม.6) 

นาย บันฑิต  ทองคำ 
นาย ปรัชญา  ทะพงศ์ 

ช่างก่อสร้าง ปวส.2/7 (ม.6) 

นาย วิชาญ  ไชยวงค์ 
นาง ระวีวรรณ  กุณาวงค์ 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.1/1 

นางสาว ฉลองรัตน์  จันทร์คล้าย 
นาง อมรรัตน์  ภาภักดี 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.2/1 

นาย อานนท์  แสนทน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.3/1 
นาย ไพโรจน์  พอใจ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวส.1/1,2 
นาย สมพงษ์  สวนแก้ว ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวส.2/1 
นาย เจน  ทะนันไชย 
นาง อัชฎาภรณ์  แดงด้ัน 

เมคคาทรอนิกส์ ปวช.1/1 

นาย วรพล  มะริน 
นางสาว จุฑารัตน์  หน่อแก้ว 

เมคคาทรอนิกส์ ปวช.2/1 

นาย วรพจน์  ธราวรรณ เมคคาทรอนิกส์ ปวช.3/1 
นางสาว ชนัญชิดา  ธราวรรณ เทคนิคคอมพิวเตอร์ ปวช.1/1,2 
นาย ภูมิศิริ  ณ น่าน เทคนิคคอมพิวเตอร์ ปวช.2/1,2 
นาย กิตติศักดิ์  บุญเกิด เทคนิคคอมพิวเตอร์ ปวช.3/1 
นาย อดิศักดิ์  ชิณะวงศ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปวส.1/1 (ม.6) 
นาย กิตติศักดิ์  บุญเกิด 
นาย สิทธิกร  ศรีคำ 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปวส.2/1 (ม.6) 

นาง วนิดา  กุลสุ 
นางสาว มยุรีย์  กองคำ 

การบัญชี ปวช.1/1 

นาย จตุวัชร์  ไกลถิ่น 
นาง อรนุช  มหาคีตะ 

การบัญชี ปวช.2/1 

นาง มัสรัตน์  แสงแก้ว 
นาง รัชนี  พิทักษ์ 

การบัญชี ปวช.2/2 

นาง ศศิธร  ชิณะวงศ์ การบัญชี ปวช.3/1 
นาง อรวรรณ  ปันโน 
นางสาว พิมลพรรณ  พรหมทอง 

การบัญชี ปวช.3/2 

นาย จตุวัชร์  ไกลถิ่น 
นาง มัสรัตน์  แสงแก้ว 

การบัญชี 
ปวส.1/1 



 

 ให้คณะครูท่ีได้รับการแต่งต้ังตามคำส่ังนี้ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสียสละเพื่อประโยชน์ 
สูงสุดแก่ทางราชการต่อไป 
 

    ส่ัง ณ  วันท่ี  27  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

                                                         
                                                       

    (นายปัญญา พลเมืองดี) 
   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน 

นาง อรวรรณ  ปันโน 
นาง วนิดา  กุลสุ 

การบัญชี 
ปวส.1/2 

นาง อรนุช  มหาคีตะ 
นาง เนาวรัตน์  เนตรวีระ 

การบัญชี 
ปวส.2/1 

นาง รัชนี  พิทักษ์ 
นางสาว มยุรีย์  กองคำ 

การบัญชี 
ปวส.2/2 

นาง ศศิธร  ชิณะวงศ์ การบัญชี ปวส.2/3 
นาย เริงชัย  เรืองกิจวณิชกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.1/1 
นางสาว ภัทรพร  ลัมวุฒิ 
นาง จิราวรรณ  ยอดยา 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.2/1 

นาย ศราวุฒิ  แช่มช้อย 
นางสาว ธัญชนก กิติ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.3/1 

นาง จารุนันท์  เรืองกิจวณิชกุล เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปวส.1/1 
นาย เอกรินทร์  ไชยวุฒิ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปวส.1/2 (ม.6) 
นาย สุกานต์  ทองศรี เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปวส.2/1 
นางสาว ณิชกานต์  ใจปิน อาหารและโภชนาการ ปวช.1/1 
นางสาว กนกกาญจน์ มะโนชัย อาหารและโภชนาการ ปวช.2/1,ปวส.2/1 (ม.6) 
นาง จิตตรา ขันทะสีมา อาหารและโภชนาการ ปวส.1/1 (ม.6) 
นาย จักรพงค์  กันขาว การตลาด ปวช.1/1,ปวช.2/1 
นาย ธเรศ  วิบูลย์ศักดิ์ การตลาด ปวช.3/1 
นาง จงจินต์  ค่ายบุรี การตลาด ปวส.1/1 (ม.6) 
นาง ณพัชติมนท์  อนันท์อัครเดช การตลาด ปวส.2/1 (ม.6) 
นางสาว นภัสรา  รักษา 
นาง สิริพร อารีย์พงศา 

การจัดการสำนักงาน ปวส.1/1 (ม.6) 

นาง วาสนา  สุขมี การจัดการสำนักงาน ปวส.2/1 (ม.6) 
นาย กฤติเดช  มหาไม้ 
นาย มนตรี  ดีอุต 

การท่องเท่ียวและการโรงแรม ปวช.2/1 

นาง อารยา  นะประสิทธิ์ 
นางสาว สุดารัตน์  กาซาว 

การท่องเท่ียวและการโรงแรม ปวช.3/1 


