
 
 
        วิทยาลัย                                    

ค าสั่งวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 
ที่ ๓๐๗ / ๒๕๕๗ 

เรื่อง   มอบหมายหน้าที่บุคลากรน านักเรียน นักศึกษาศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
************************************************************** 

ตามท่ี งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การเป็นผู้ประกอบการ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ซึ่งในการจัดโครงการระยะที่ ๒ ต้องน านักเรียน นักศึกษา                 
ไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท เลคิเซ่ ไรท์ติ้ง จ ากัด จังหวัดสมุทรสาคร  และตลาดน้ าดอนหวาย  จังหวัดนครปฐม  ในวันศุกร์ที่  
๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ระหว่างเวลา  ๐๗.๐๐-๑๗.๐๐ น.  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  วิทยาลัยฯ 
จึงมอบหมายหน้าที่บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังนี้  
  

๑. ครูผู้ควบคุม ดูแลนักเรียน นักศึกษา 
  ๑.๑  นางสุกัญญา  สารพา   ครูช านาญการพิเศษ   
  ๑.๒  นางชัญญานุช  หล่อเลิศสุนทร  ครูช านาญการพิเศษ   
  ๑.๓  นายกุศล  แก้วพิพัฒน์  ครูช านาญการพิเศษ    
  ๑.๔  นายวีระพันธ์  เอ่ียมสะอาด  ครูช านาญการ   
  ๑.๕  นางพัชรา  แสนภักด ี  ครูช านาญการพิเศษ 
  ๑.๖  นางสาวปัญญาพร สมพงษ ์   ครูผู้ช่วย  
 

๒. นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
๑. นายอภิสิทธิ์ เซ็นหลวง   นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒  กลุ่ม สส.๒๑ 

๒. นางสาวดวงรัตน์ วินิจสุวรรณ   นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒  กลุ่ม สส.๒๑ 

๓. นายวรายุทธ์ สุขถาวร   นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒  กลุ่ม สส.๒๑ 

๔. นางสาวหนึ่งฤทัย เจ๊ะวังมา   นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒  กลุ่ม สส.๒๑ 

๕. นางสาวศุภณัฐกาญจน์   แก้วพวง   นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒  กลุ่ม สส.๒๑ 

๖. นายไฟซอล ผิวนิล   นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒  กลุ่ม สส.๒๑ 

๗. นายสุริยงค์ จันทร์อนันต์   นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒  กลุ่ม สส.๒๑ 

๘. นายอาณัต สถิตานนท์   นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒  กลุ่ม สส.๒๑ 

๙. นายชัยรัตน์ กล้วยไม้   นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒  กลุ่ม สส.๒๑ 

๑๐. นายปธานิน อิสสระ   นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒  กลุ่ม สส.๒๑ 

/๑๑.นางสาวณรินภรณ์... 



๑๑. นางสาวณรินภรณ์ เสวีวัลลภ   นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑  กลุ่ม สส.๑๑ 

๑๒. นางสาวศิรประภา นันทนานิมิตกุล  นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑  กลุ่ม สส.๑๑ 

๑๓. นางสาวอรวรรณ คงน้ า   นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑  กลุ่ม สส.๑๑ 

๑๔. นางสาวกนกพิชญ์ ลังกลาง   นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑  กลุ่ม สส.๑๑ 

๑๕. นายศรวิชฐ์ มีจั่นเพ็ชร   นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑  กลุ่ม สส.๑๑ 

๑๖. นายณกลุ ดีนกาหมีน   นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑  กลุ่ม สส.๑๑ 

๑๗. นายสรศักดิ์ สารทสุทธิ   นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑  กลุ่ม สส.๑๑ 

๑๘. นางสาวอาศิรา กองเป็ง   นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑  กลุ่ม สส.๑๑ 

๑๙. นางสาวธัญชนก ร่มเย็น   นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑  กลุ่ม สส.๑๑ 

๒๐. นางสาวจันทิมา สอนเขียว   นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑  กลุ่ม สล.๑๑ 

๒๑. นางสาวน้ าฝน พรมไทย   นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑  กลุ่ม สล.๑๑ 

๒๒. นางสาวมาริสา บุญมา   นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑  กลุ่ม สล.๑๑ 

๒๓. นางสาวมาลิษา ภูตาเพิด   นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑  กลุ่ม สล.๑๑ 

๒๔. นางสาวรุ่งฟ้า แสงดี   นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑  กลุ่ม สล.๑๑ 

๒๕. นางสาวสุชาดา มั่งคง   นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑  กลุ่ม สล.๑๑ 

๒๖. นางสาวสุพรรษา จันทร์หิรัญ   นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑  กลุ่ม สล.๑๑ 

๒๗. นางสาวอภิชญา โตประเสริฐ   นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑  กลุ่ม สล.๑๑ 

๒๘. นายปริญญา พระฉาย   นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑  กลุ่ม สล.๑๑ 

๒๙. นางสาวรุ่งทิวา วิชัด   นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒  กลุ่ม สบ.๒๒ 

๓๐. นางสาววาสนา จันทร์อ้น   นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒  กลุ่ม สบ.๒๒ 

๓๑. นางสาวนพรัตน์ นิลฉวี   นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒  กลุ่ม สบ.๒๒ 

๓๒. นางสาวอรพิน หวินตะด ุ   นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒  กลุ่ม สบ.๒๒ 

๓๓. นางสาวอภิญญา พุ่มเพ็ชร์   นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒  กลุ่ม สบ.๒๒ 

๓๔. นางสาวสุทินยา บิลหะยีสุไรมาน  นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒  กลุ่ม สบ.๒๒ 

๓๕. นางสาวรัตนาภรณ์ ถิ่นบ้านใหม ่   นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒  กลุ่ม สบ.๒๒ 

๓๖. นางสาวอารีษา ตานี   นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒  กลุ่ม สบ.๒๒ 

๓๗. นางสาวธิดาทิพย์ เจ๊ะหมัด   นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒  กลุ่ม สบ.๒๒ 

๓๘. นางสาวสุภารัตน์ ชิณมาตย์   นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒  กลุ่ม สบ.๒๒ 

๓๙. นางสาวทิพวรรณผล จ ารอง   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชบ.๓๑ 

/๔๐.นางสาวชนาภา... 



๔๐. นางสาวชนาภา สว่างวงษ์   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชบ.๓๑ 

๔๑. นางสาวนันทนา ชุมภู   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชบ.๓๑ 

๔๒. นางสาวจิญาณัฐ ทองจ าเริญ   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชบ.๓๑ 

๔๓. นางสาวอารญา สมบุญ   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชบ.๓๑ 

๔๔. นางสาวชลดา อุ่นอ าไพ   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชบ.๓๑ 

๔๕. นางสาวพรรณวดี ค าภูม ี   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชบ.๓๑ 

๔๖. นางสาวธัญวรัตม์ ศรีผ่อง   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชบ.๓๑ 

๔๗. นางสาวสุวนันท์ หวังเกษม   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชบ.๓๑ 

๔๘. นางสาวสโรชา มาลีเมาะ   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชบ.๓๑ 

๔๙. นางสาวกุสุมา หมั่นคง   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชบ.๓๑ 

๕๐. นางสาวผาณิตา อับดุลฟาก๊ะ   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชบ.๓๑ 

๕๑. นางสาวประภัสวรรณ น้ านวล   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชบ.๓๑ 

๕๒. นางสาวสุดารัตน์ มัสธรรม   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชบ.๓๑ 

๕๓. นางสาวลีลาวดี พันธุ์กร   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชบ.๓๑ 

๕๔. นางสาวชลทิพย์ ยิ้มวิไล   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชบ.๓๑ 

๕๕. นายณัฐกิตดิ ์ พรหมสุวรรณ  นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชบ.๓๑ 

๕๖. นางสาวพัชราภรณ์ รอดลอย   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชบ.๓๑ 

๕๗. นางสาวชญานิษฐ์ อ่วมสอาด   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชบ.๓๑ 

๕๘. นางสาวศิริวิมล แซ่ย้าง   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชบ.๓๑ 

๕๙. นายสิทธิ์ชัย ชาวสวน   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชบ.๓๑ 

๖๐. นางสาวศศิวิมล สมัครดี   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชบ.๓๑ 

๖๑. นางสาวพนัชกร เนียมหอม   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชบ.๓๑ 

๖๒. นางสาววรรณภา เซะวิเศษ   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชบ.๓๑ 

๖๓. นางสาวณัชชา สุขเจริญ   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชบ.๓๑ 

๖๔. นางสาวอมรรัตน์ วงษ์ศรี   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชบ.๓๑ 

๖๕. นางสาวศิริพร บู่สามสาย   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชบ.๓๑ 

๖๖. นางสาวภัทราภรณ์ จันทร์พุ่ม   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชบ.๓๑ 

๖๗. นางสาวพชรวรรณ สะท้อนดี   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชบ.๓๑ 

๖๘. นางสาวสุวดี ทองสถ ิ   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชบ.๓๑ 

/๖๙.นางสาวศิริลักษณ์... 



๖๙. นางสาวศิริลักษณ์ พุฒพันธ์   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชบ.๓๑ 

๗๐. นางสาวศศินิภา ศรีโสด   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชบ.๓๑ 

๗๑. นางสาวภาคิน จันทะยุทธ   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชบ.๓๑ 

๗๒. นางสาวอรยา ปาทะวงค ์   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชบ.๓๑ 

๗๓. นางสาวไอรดา ข าเจริญ   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชบ.๓๑ 

๗๔. นางสาวณัฐมล พัฒนะราช   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชบ.๓๑ 

๗๕. นางสาววิจิตรา สมบูรณ์ยิ่ง   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชบ.๓๑ 

๗๖. นายยุทธนา แช่มชูกุล   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชบ.๓๑ 

๗๗. นางสาวฤทัยรัตน์ หวังทอง   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชบ.๓๑ 

๗๘. นางสาวเวสิยา คงสมจิตร   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชบ.๓๑ 

๗๙. นางสาวอาทิตยา ลากุล   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชบ.๓๑ 

๘๐. นายวศิน อัศวเชษฐ์   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชข.๓๑ 

๘๑. นายตระการ ลิ้มบริบูรณ์   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชท.๓๑ 

๘๒. นายณภพล มาโชค   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชท.๓๑ 

๘๓. นายโยธิน โสภณพิเศษฐ  นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชท.๓๑ 

๘๔. นางสาวรัตติกาล บุตรดีวงศ ์   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชท.๓๑ 

๘๕. นางสาวนัยนา วงศ์วารี   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุม่ ชท.๓๑ 

๘๖. นางสาวสุพัตรา โนนดี   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชท.๓๑ 

๘๗. นางสาวจุฑาทิพย์ ลุนวงษ ์   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชท.๓๑ 

๘๘. นาสาวณัฐภิรินทร์ อารียจันทร์   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชท.๓๑ 

๘๙. นางสาวณัฐชา สาหนี   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชท.๓๑ 

๙๐. นางสาวสุชาดา บุญเข็ม   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชท.๓๑ 

๙๑. นางสาวนิศารัตน์ โยตะนันท ์   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชค.๓๒ 

๙๒. นางสาวศศิกาญจน์ สงวนศิลป์   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชค.๓๒ 

๙๓. นางสาวณัชชา ผู้มีสุข   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชค.๓๒ 

๙๔. นางสาวอรทัย เสาธงใหญ ่   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชค.๓๒ 

๙๕. นายธนาณัติ สายสุด   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชค.๓๒ 

๙๖. นางสาวยุพาพร จีนาคม   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชค.๓๑ 

๙๗. นางสาวศิลาวิกา ค าธานี   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชค.๓๑ 

/๙๘.นางสาวบุญส่ง... 



๙๘. นางสาวบุญส่ง ใยยอง   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชค.๓๑ 

๙๙. นางสาวธัญรัตน์ จันทขันธ์   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชค.๓๑ 

๑๐๐. นางสาวอรวี วังสตัง   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓  กลุ่ม ชค.๓๑ 

๑๐๑. นางสาวณัฐริกา สัตถาพร   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๒  กลุ่ม ชค.๒๑ 

๑๐๒. นางสาวอนุธิดา โกเมนทร์   นักเรียนระดับชั้น ปวช.๒  กลุ่ม ชค.๒๑ 

ทั้งนี้  ขอให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งการแต่งตั้งข้างต้น  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย  และมีประสิทธิภาพจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

         สั่ง  ณ  วันที่   ๑๕   สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗                                                                                                             
 
 
 
      (นายแสวง   แสนสิงหช์ัย) 

                                                            ผู้อ านวยการวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 
 
 


