
 

 

 

 

                                             ค ำสั่ง วิทยำลัยเทคโนโลยีภูเขียว 

                                                     ที่     12 /2562 

                            เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ โครงสร้ำงพื้นฐำน 

                                                ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                ด้วยในปีกำรศึกษำ  2562 วิทยำลัยเทคโนโลยีภูเขียว มีนโยบำยดูและรักษำควำมปลอดภัยให้แก่

ผู้เรียน ครู/บุคลำกร และผู้บริหำร จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ โครงสร้ำงพื้นฐำน 

อำคำรเรียน อำคำรประกอบ ห้องปฏิบัติงำน ห้องเรียน ดังนี้ 

                1. ดร.จันทร์ประไพ  ชัยสูงเนิน  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร              ที่ปรึกษำ 

                2. นำยวรพิศ  สุริโย               หัวหน้ำงำนพัสดุ                             ประธำนกรรมกำร 

                3. นำยบุญทรง  ทองพันล ำ       หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ                                กรรมกำร 

                4. ร.ต.สุพจน์  เพ็ชรมณี           เจ้ำหน้ำทีพั่สดุ                        กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 

               1. ตรวจสอบควำมแข็งแรง คงทน โครงสร้ำงอำคำรเรียน อำคำรประกอบ ห้องเรียน ห้อง

ปฏิบัติงำน  

               2. รำยงำนผลกำรตรวจสอบ ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 10 วัน 

               ขอให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่โดยเคร่งครัด ส่งผลดีแก่วิทยำลัยฯ 

 

                          สั่ง ณ วนัที่  2 พฤษภำคม  2562 

 

 

                                                        (ดร.นพดล  ฉัตรชัยพลรัตน์) 

                                                   ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีภูเขียว 

 

 

 



 

 

                                บันทึกข้อความ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร    วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
ที…่…พิเศษ………./2562  วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรื่อง  สรุปผลตรวจสอบ โครงสร้ำงพื้นฐำน  
 

เรียน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว 
 

                 ตามค าสั่งที่ 12/2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  
                 บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน อาคารเรียน อาคารประกอบ  
ห้องปฏิบัติงาน ห้องเรียน เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
 

ที ่ อาคาร/ห้อง สภาพ หมายเหตุ 
1. อาคารเรียน 

1 อาคาร 1 สภาพดี สะอาด พร้อมใช้งาน  

2 อาคาร 2 สภาพดี สะอาด พร้อมใช้งาน  
3 อาคารการโรงแรม สภาพดี สะอาด พร้อมใช้งาน  

2. อาคารประกอบ 
1 โรงอาหาร สภาพดี สะอาด พร้อมใช้งาน  

2 หอสมุด สภาพดี สะอาด พร้อมใช้งาน  

3 โรงฝึกงาน Shop 1 สภาพดี สะอาด พร้อมใช้งาน  
4 โรงฝึกงาน Shop 2 สภาพดี สะอาด พร้อมใช้งาน  

5 โรงฝึกงาน Shop 3 สภาพดี สะอาด พร้อมใช้งาน  

3. ห้องเรียน 
1 อาคาร 1 จ านวน 6 ห้อง สภาพดี สะอาด พร้อมใช้งาน  

2 อาคาร 2 จ านวน 10 ห้อง สภาพดี สะอาด พร้อมใช้งาน  
3 อาคารการโรงแรม 1 ห้อง สภาพดี สะอาด พร้อมใช้งาน  

4 โรงฝึกงาน 1 (Shop1) จ านวน 3  ห้อง สภาพดี สะอาด พร้อมใช้งาน  

5 โรงฝึกงาน 2 (Shop2) จ านวน 2  ห้อง สภาพดี สะอาด พร้อมใช้งาน  
6 โรงฝึกงาน 3 (Shop3) จ านวน  1 ห้อง สภาพดี สะอาด พร้อมใช้งาน  

 
 



 

 

ที ่ อาคาร/ห้อง สภาพ หมายเหตุ 

4. ห้องปฏิบัติการ  
1 ห้องคอมพิวเตอร์  7  ห้อง    สภาพดี สะอาด พร้อมใช้งาน  

2 ห้องปฏิบัติงานช่าง  (Shop1) จ านวน  4  ห้อง สภาพดี สะอาด พร้อมใช้งาน  
3 ห้องปฏิบัติงานช่าง  (Shop2) จ านวน  4  ห้อง สภาพดี สะอาด พร้อมใช้งาน  

4 ห้องปฏิบัติงานช่าง  (Shop3) จ านวน  4  ห้อง สภาพดี สะอาด พร้อมใช้งาน  

5 ห้องฝึกชมรมช่างไฟฟ้า-อิเล็กส์   จ านวน  1  ห้อง สภาพดี สะอาด พร้อมใช้งาน  
6 ห้องปฏิบัติการ การโรงแรม 1 ห้อง สภาพดี สะอาด พร้อมใช้งาน  

5. ห้องประกอบ    

 ห้องพยาบาล จ านวน  1  ห้อง   สภาพดี สะอาด พร้อมใช้งาน  
 ห้องประชุม จ านวน  2  ห้อง   สภาพดี สะอาด พร้อมใช้งาน  

 ห้องผู้อ านวยการ จ านวน  1  ห้อง สภาพดี สะอาด พร้อมใช้งาน  

 ห้องผู้จัดการ  จ านวน  1  ห้อง   สภาพดี สะอาด พร้อมใช้งาน  
 ห้องพักครู จ านวน  8  ห้อง สภาพดี สะอาด พร้อมใช้งาน  

 ห้องฝ่ายบริหารทรัพยากร จ านวน  1  ห้อง สภาพดี สะอาด พร้อมใช้งาน  
 ห้องฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 1 ห้อง สภาพดี สะอาด พร้อมใช้งาน  

 ห้องฝ่ายวิชาการ 1 ห้อง สภาพดี สะอาด พร้อมใช้งาน  

 ห้องฝ่ายพัฒนากิจกรรม 1 ห้อง สภาพดี สะอาด พร้อมใช้งาน  
 ห้องฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษา 1 ห้อง สภาพดี สะอาด พร้อมใช้งาน  

 ห้อง อวท. 1 ห้อง สภาพดี สะอาด พร้อมใช้งาน  

 ห้องธนาคารโรงเรียน 1 ห้อง สภาพดี สะอาด พร้อมใช้งาน  
 ห้องสารสนเทศ ( IT ) 1 ห้อง สภาพดี สะอาด พร้อมใช้งาน  

 ห้องพัสดุ จ านวน  1  ห้อง สภาพดี สะอาด พร้อมใช้งาน  
 ห้องสหกรณ ์จ านวน  1  ห้อง สภาพดี สะอาด พร้อมใช้งาน  

 ห้องทานอาหารครู/บุคลากร จ านวน 1 ห้อง สภาพดี สะอาด พร้อมใช้งาน  

 ห้องศูนย์บ่มเพาะธุรกิจจ าลอง (ร้านเครื่องดื่ม) 1ห้อง สภาพดี สะอาด พร้อมใช้งาน  
 ห้องซ้อมดนตรี  จ านวน  1  ห้อง สภาพดี สะอาด พร้อมใช้งาน  

 ห้องนาฏศิลป์  จ านวน  1  ห้อง สภาพดี สะอาด พร้อมใช้งาน  

 
 

 
 

 



 

 

 

 

                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

                                                                    

                                                                              (ร.ต.สุพจน์  เพ็ชรมณี)                  

                                                                                   เจ้าหน้าทีพั่สดุ 

 

                                                                              (นายบุญทรง  ทองพันล า)                  

                                                                                  หวัหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

 

                                                                                 (นายวรพิศ  สุริยโย)                  

                                                                                   หัวหน้างานพัสดุ 

 

                                                                              (ดร.จันทร์ประไพ  ชัยสูงเนิน) 

                                                                        รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

                                      ทราบ 

                                                                                                                        (ดร.นพดล  ฉัตรชัยพลรัตน์) 

                                                                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว 

 

 

 

                  

  

 

 


