
 

 
 

ค ำสั่งวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีก ำแพงเพชร 
      ที่  ๑๕๒๕ / ๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝึกอบรมโครงกำรสร้ำงและพัฒนำผู้น ำเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๔   
...................................................................... 

 

  ด้วย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร ร่วมกับส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
(ส.ป.ก.) ก าหนดเปิดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงาน
โครงการสร้างและพัฒนาผู้น าเกษตรกรรุ่นใหม่ ขั้นตอนการปฏิบัติและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ พ้ืนที่รองรับในเขต
ปฏิรูปที่ดิน ภายใต้หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตอาหารปลอดภัย ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร เป็น
ระยะเวลา ๖ เดือนของการด าเนินโครงการฯ  
  ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝึกอบรมโครงการสร้างและพัฒนาผู้น าเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๔   
ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 
 ๑.๑ นายสุภาพ  มณีรัตน์  ผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นายอ านาจ  ศรแก้ว  รองผู้อ านวยการ   กรรมการ 
 ๑.๓ นายสุกิจ  มาลัยรุ่งสุกล รองผู้อ านวยการ   กรรมการ 
 ๑.๔ นางสาวอุฑาทิพย์ ธนบูลย์กูลศรี รองผู้อ านวยการ   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่  ให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ ในการด าเนิน       
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการสร้างและพัฒนาผู้น าเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๔    
     

๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำน 
 ๒.๑ นายสุกิจ  มาลัยรุ่งสกุล     ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นางสาวอุฑาทิพย์ ธนบูลย์กูลศรี     รองประธานกรรมการ 
 ๒.๓ นางสุดคนึง  สังข์น้อย      กรรมการ  
 ๒.๔ นายพิทยา  แย้มดี      กรรมการ 
 ๒.๕ นางสาวสุชนีย์ ทรัพย์สมบูรณ์     กรรมการ  

๒.๖ นางรสสุคนธ์ แย้มด ี      กรรมการ    
  
          / ๒.๗ นายกิตติภณ.....  



 

        [๒] 
  
 ๒.๗ นายกิตติภณ ประไพภักดิ ์     กรรมการ 
 ๒.๘ นายเกียรติพงษ ์ เพ่ิมพัฒนากุล     กรรมการ 
 ๒.๙ นายสมภพ  อินทร์อยู ่     กรรมการ 

๒.๑๐ นางสาวสุขสิริ อินจันทร์     กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๑๑ นางสาวปาริชาติ ไชยภักดิ ์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
มีหน้ำที่   ด าเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรม และประสานงานกับคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่างๆ  

          

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำน 
 ๓.๑ นายสุกิจ  มาลัยรุ่งสุกล     ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นางสาวอุฑาทิพย์ ธนบูลย์กูลศรี     รองประธานกรรมการ 
 ๓.๓ นางสาวสุขสิริ อินจันทร์     กรรมการ 
 ๓.๔ นางสาวนิพภาพร ปวนกาศ     กรรมการ  
 ๓.๕ นายไพทูรย์  นามสง่า      กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๖ นางสาวปาริชาติ ไชยภักดิ ์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่   ด าเนินการประสานงานกับเกษตรกร และคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่างๆ  

 

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรเรียนกำรสอนและฝึกอบรม 
 ๔.๑ นางสาวอุฑาทิพย์   ธนบูลย์กูลศรี     ประธานกรรมการ 
 ๔.๒ นางสาวสุชนีย์  ทรัพย์สมบูรณ์     กรรมการ 
 ๔.๓ นายไพทูรย์  นามสง่า      กรรมการ  
 ๔.๔ นางสาวภัทรสวันต์ แสงค า      กรรมการ 
 ๔.๕ นางสาวนิพภาพร ปวนกาศ     กรรมการ  
 ๔.๖ นางสาวอมรรักษ์ ติง      กรรมการ 

๔.๗ นายวิระ  ไกยราช      กรรมการ 
 ๔.๘ นายพงษ์เดช ทองรัตน์      กรรมการ 
 ๔.๙ นายพิทยา  แย้มด ี      กรรมการ 
 ๔.๑๐ นายสมยศ  เจริญศิลป์     กรรมการ 
 ๔.๑๑ นายณปภัช พวงล าใย     กรรมการ 
 ๔.๑๒ นายกิตติภณ ประไพภักดิ ์     กรรมการ 
 ๔.๑๓ ว่าที่ร้อยตรี ธเนตร แต่งงาม      กรรมการ 
 ๔.๑๔ นายพงษ์ศักดิ์ พวงอุดม     กรรมการ 
 ๔.๑๕ นายสิทธิกร ใสสอาด      กรรมการ 
 ๔.๑๖ นางสาววันทนีย์ สีทา      กรรมการ 
 ๔.๑๗ นายคธาวุธ เครือวิยะ     กรรมการ 
    / ๔.๑๘ นายเกียรติพงษ์.... 

 



 

 [๓] 
 

 ๔.๑๘ นายเกียรติพงษ์ เพ่ิมพัฒนากุล     กรรมการ 
 ๔.๑๙ นายสมภพ  อินทร์อยู่     กรรมการ 
 ๔.๒๐ นางนนท์นารี จับใจนาย     กรรมการ 
 ๔.๒๑ นางสาวบุญญาพร ก าแพงโสภา     กรรมการ 
 ๔.๒๒ นางสาววภิาว ี โพธิ์เกตุ      กรรมการ 
 ๔.๒๓ นางอรนุช  อยู่ยอด      กรรมการ 

๔.๒๔ นางสาวสุขสิริ อินจันทร์     กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๒๕ นางสาวปาริชาติ ไชยภักดิ ์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่   ด าเนินการเป็นวิทยากร ฝึกอบรมให้ความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงาน 
 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่ 
๕.๑ นายอ านาจ  ศรแก้ว      ประธานกรรมการ 

 ๕.๒ นายเอกสิทธิ์ ปิ่นทอง      กรรมการ 
 ๕.๓ นายกิตติภณ ประไพภักดิ ์     กรรมการ 
 ๕.๔ นางสาวนิพภาพร ปวนกาศ     กรรมการ 
 ๕.๕ นางสาวภัทรสวันต์ แสงค า      กรรมการ 
 ๕.๖ นางสาววิภาวี โพธิ์เกต ุ     กรรมการ   

๕.๗ นายไพทูรย์  นามสง่า      กรรมการ 
 ๕.๘ นายศิริศักดิ ์ ทรัพย์มูล     กรรมการ 
 ๕.๙ นายธวัชชัย  คชาธาร      กรรมการ 
 ๕.๑๐ นางสาวบุญญาพร ก าแพงโสภา     กรรมการ 
 ๕.๑๑ นายคธาวุธ เครือวิยะ     กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้ำที่ จัดเตรียม ตกแต่ง สถานที่ในการด าเนินการฝึกอบรม แปลงฝึกปฏิบัติและที่พักผู้เข้าอบรม ให้เรียบร้อย 
สวยงาม 

 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยพัสด ุ
 ๖.๑ นายอ านาจ  ศรแก้ว      ประธานกรรมการ 
 ๖.๒ นายเอกสิทธิ์ ปิ่นทอง      กรรมการ 
 ๖.๓ นางกฤษณา  ศรแก้ว      กรรมการ 
 ๖.๔ นายนันทชัย  ลายทอง      กรรมการ 
 ๖.๕ นางสาวสุชาดา ประเชตุ      กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่อ านวยความสะดวกในเรื่องยานพาหนะ และการจัดซื้อ จัดหา วัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ในการด าเนินโครงการ 
 
 
 

          / ๗. คณะกรรมการฝ่าย…. 
 



 

 [๔] 
 
 

๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 
 ๗.๑ นายอ านาจ  ศรแก้ว      ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นางพัชรินทร์ เกษรบัว      กรรมการ 
 ๗.๓ นางสาวปรางมาศ อินทร์จันทร์     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ดูแลการรับและเบิกจ่ายเงินในการด าเนินโครงการ 
 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ  
 ๘.๑ นายสุกิจ  มาลัยรุ่งสกุล     ประธานกรรมการ 

๘.๒ นางสาวนันท์พิชชา สงคราม      กรรมการ 
 ๘.๓ นายไพทูรย์  นามสง่า      กรรมการ  
 ๘.๔ นายศิริศักดิ ์ ทรัพย์มูล     กรรมการและเลขานุการ  
 ๘.๕ ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ สิทธิเชิงค้า     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่  วางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณการด าเนินโครงการ 
          

๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์และบันทึกภำพ   
 ๙.๑ นายอ านาจ  ศรแก้ว      ประธานกรรมการ 

๙.๒ นางสาววิภาวี โพธิ์เกต ุ     กรรมการ 
 ๙.๓ นางสาวจันทรท์ิพย์ ใจแสน      กรรมการ  
 ๙.๔ นายศุภดิฐ  มณีรัตน์      กรรมการ 
 ๙.๕ นายอิสระ  เทพยุหะ      กรรมการและเลขานุการ 
 ๙.๖ ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ สิทธิเชิงค้า     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่  จัดเตรียมเครื่องเสียง และบันทึกภาพระหว่างการด าเนินงาน 
 

๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร 

 ๑๐.๑ นายสุกิจ  มาลัยรุ่งสกุล     ประธานกรรมการ 
 ๑๐.๒ นางสาววันทนีย์ สีทา      กรรมการ 

๑๐.๓ ว่าที่ร้อยตรีธเนตร แต่งงาม      กรรมการ 
๑๐.๔ นายเอกสิทธิ์ ปิ่นทอง      กรรมการ 
๑๐.๕ นายไพทูรย์ นามสง่า      กรรมการ 
๑๐.๖ นายศิริศักดิ ์ ทรัพย์มูล     กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๐.๗ นายแสนยากร มวลจุมพล     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ดูแลอาหารและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม และผู้ด าเนินการอบรม 
 
         
         / ๑๑.คณะกรรมการฝ่ายสรุป.... 

  



 

[๕] 
 
 

๑๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยสรุปและประเมินผล 

 ๑๑.๑ นายสุกิจ  มาลัยรุ่งสกุล     ประธานกรรมการ 
 ๑๑.๒ ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ สิทธิเชิงค้า     กรรมการ 

๑๑.๓ นางสาวภัทรสวันต์ แสงค า      กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑.๔ นางสาวอมรรักษ์ ติง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่  สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินฝึกอบรมโครงการสร้างและพัฒนาผู้น าเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๔     

 

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเสียสละ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
วิทยาลัยฯ และทางราชการ 
 
     สั่ง  ณ  วันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
 
 
         (นายสุภาพ  มณีรัตน์) 
        ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


