
 
 
 
 

คําส่ังอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    ท่ี          /๒๕๖๒ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดงานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี ๒๙ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

******************************************** 
  ดวยอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กําหนดจัดงานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง
ประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งท่ี  ๒๙ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ในระหวางวันท่ี  ๙ - ๑๓  
ธันวาคม  ๒๕๖๒  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี  โดยจัดใหมีการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง
ประเทศไทยการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและกิจกรรมอ่ืนๆ  

 ดังนั้น เพ่ือใหการจัดกิจกรรมดังกลาวบรรลุวัตถุประสงคและดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึง
แตงต้ังคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พ้ืนฐาน  ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งท่ี  ๒๙  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒  ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
 ๑.๑ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๑.๒ ผูอํานวยการศูนยสงเสริม และพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๑.๓ ผูอํานวยการศูนยพัฒนา สงเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
 ๑.๔ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด สังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๑.๕ ประธานคณะกรรมการบริหารองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับชาติ 
 ๑.๖ ประธานคณะกรรมการบริหารองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค ทุกภาค 
 ๑.๗ นายสมผัด    อินทรมา  ผูทรงคุณวุฒ ิ
 ๑.๘ นายทรงเดช  หลาพันธ  ผูทรงคุณวุฒ ิ
 ๑.๙ นายบุญเอก  ถาวรสิน  ผูทรงคุณวุฒ ิ
 ๑.๑๐นายอุดม    วัชรพงศวณิช  ผูทรงคุณวุฒ ิ
 ๑.๑๑ นายวิบูลยศักด์ิ  คุมจั่น  ผูทรงคุณวุฒ ิ
 ๑.๑๒ นายกัมพล  ธรรมแสง  ผูทรงคุณวุฒ ิ
 ๑.๑๓นางสาวศิริพันธ  ประสงคทรัพย   ผูทรงคุณวุฒ ิ
 ๑.๑๔ นายวัฒนศักด์ิ  แนนอุดร  ผูทรงคุณวุฒ ิ
 ๑.๑๕ นายธัช     แสงใส   ผูทรงคุณวุฒ ิ
 ๑.๑๖ นายบุญสง   พรหมมานนท  ผูทรงคุณวุฒ ิ
 ๑.๑๗ นางนงเยาว  กัลยาลักษณ  ผูทรงคุณวุฒ ิ
 ๑.๑๘ นายประสิทธิ์  อังกินันทน  ผูทรงคุณวุฒ ิ
 ๑.๑๙ นายดํารงเดช  สุริยา  ผูทรงคุณวุฒ ิ
 ๑.๒๐ นางกะกุล  วงษทหาร  ผูทรงคุณวุฒ ิ
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๒. คณะกรรมการอํานวยการ 
 ๒.๑ นายสุรเดช  สมศรีโย   ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นายบุญชวย  ก้ัวศรี  ประธานคณะกรรมการบริหาร อวท.ระดับภาคฯ     รองประธานกรรมการ 
 ๒.๓ นายประทีป อนิลบล  รองประธานคณะกรรมการบริหาร อวท.ระดับภาคฯ     รองประธานกรรมการ 
 ๒.๔ นายสิระพงศ  ชูวงศเลิศ   รองประธานคณะกรรมการบริหาร อวท.ระดับภาคฯ     รองประธานกรรมการ 
 ๒.๕ นายวิศวชาติ  สุวรรณราช ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ           กรรมการ 
 ๒.๖ นายณัฐฐวรรธน  สุวรรณศรี ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพคํามวง           กรรมการ 
 ๒.๗ นายวาทิช   ผานสําแดง ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ           กรรมการ 
 ๒.๘ นายบุญชวย  ก้ัวศรี  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง            กรรมการ 
 ๒.๙ นายจักรกฤษณ  พูนดี ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพหวยผึ้ง           กรรมการ 
 ๒.๑๐ นายบัณฑิต  สมจิตร ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี           กรรมการ 
 ๒.๑๑ นายสิทธิศักด์ิ  ชําปฏิ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน           กรรมการ 
 ๒.๑๒ นายศุภกฤต  แกมนิรัตน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคน้ําพอง           กรรมการ 
 ๒.๑๓ นางอนงคลักษณ  พูลสุวรรณ ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน           กรรมการ 
 ๒.๑๔ นายศุภชัย  ศิริธรรมรักษ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแกน           กรรมการ 
 ๒.๑๕ นายอดุลย  พิมพทอง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแกน           กรรมการ 
 ๒.๑๖ วาท่ีรอยตรีจรรยา  พาบุ ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานไผ           กรรมการ 
 ๒.๑๗ นายสําเริง  สุขสวัสด์ิ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ            กรรมการ 
 ๒.๑๘ นายประดิษฐ  ญาณประเสริฐ ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน           กรรมการ 
 ๒.๑๙ นายถาวรสิทธิ์  อินทะแสง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพพล            กรรมการ 
 ๒.๒๐ นายสิริสมัย  เย็มรัมย        ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองหอง          กรรมการ 
 ๒.๒๑ นายอาคม  จันทรนาม ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ            กรรมการ 
 ๒.๒๒ นายประทีป  อนิลบล ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ           กรรมการ 
 ๒.๒๓ นายบัณฑิต  ยิ้มนอย ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพแกงครอ           กรรมการ 
 ๒.๒๔ วาท่ี ร.ต.ชนะคมศร  คงยืน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบําเหน็จณรงค          กรรมการ 
 ๒.๒๕ นายพิเชษฐ  หลั่งทรัพย ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม               กรรมการ 
 ๒.๒๖ นางสมหวัง  โชติการ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบานแพง           กรรมการ 
 ๒.๒๗ นายพิชัย  วาจนสุนทร ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก           กรรมการ 
 ๒.๒๘ นายสุรศักด์ิ  เทียบรัตน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม          กรรมการ 
 ๒.๒๙ นายธนภัทร  แสงจันทร ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา           กรรมการ 
 ๒.๓๐ นางสาวสิรริัชนา เนาวโสภา ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคปกธงชัย           กรรมการ 
 ๒.๓๑ นายนิติ  นาชิต  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี           กรรมการ 
 ๒.๓๒ นางแสงดาว  ศรีจันทรเวียง  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ          กรรมการ 
 ๒.๓๓ นางจิตโสมนัส  ชัยวงษ ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา           กรรมการ 
 ๒.๓๔ นายวิเชียร  ประเสริฐสกุล       ผูอํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวนครราชสีมา       กรรมการ 
 ๒.๓๕ นายศิริพงษ  คุณากรพันธ ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา      กรรมการ 
 ๒.๓๖ นายสุทธิพล  พลศรีพิมพ ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง      กรรมการ 
 ๒.๓๗ นายนนทพันธุ  พิมพา ผูอํานวยการวิทยาลัยการเทคนิคพิมาย      กรรมการ 
 ๒.๓๘ นายปรัชญา  ตะภา ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ      กรรมการ 
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 ๒.๓๙ นายวรเวทย  บุญมา ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพปากชอง กรรมการ 
 ๒.๔๐ นายสงา  แตเชื้อสาย ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย กรรมการ 
 ๒.๔๑ นางสาวปญฑารีย  สําราญศิลป  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง กรรมการ 
 ๒.๔๒ นายอนันต  สุขดี ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางบุรีรัมย กรรมการ 
 ๒.๔๓ นายภวูดล   ม่ิงขวัญ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนางรอง กรรมการ
 ๒.๔๔ นางชมบุญ  ลาภอุปถัมภ ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก กรรมการ 
 ๒.๔๕ นายวรงค  แกวบุญเรือง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย กรรมการ  
 ๒.๔๖ นายชาญชัย  แสนจันทร ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ กรรมการ 
 ๒.๔๗ นางเยาวลักษณ  ชมภูวัฒนา ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเซกา กรรมการ 
 ๒.๔๘  นายวิชา  อาญาเมือง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร     กรรมการ 
 ๒.๔๙ นายทศพล  สุวรรณไตรย ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคําสรอย กรรมการ 
 ๒.๕๐ นายสุพิษ  ภูแทนนา ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล กรรมการ 
 ๒.๕๑ นางทิพยวรรณ  อูทรัพย ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
 ๒.๕๒ นายปริญญา  สมมิตร ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
 ๒.๕๓ นายสัมฤทธิ์  ภูเลี่ยมคํา ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางมหาสารคาม กรรมการ 
 ๒.๕๔ นายชาญชัย  ภัทรพฤกษา ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย กรรมการ 
 ๒.๕๕ นายทองจันทร ประทุมโฉม   ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิควาปปทุม       กรรมการ 
 ๒.๕๖ นายสมปอง  ทองศร ี ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
 ๒.๕๗ นายสิริชัย  แทนแกว ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา กรรมการ 
 ๒.๕๘ นายสิระพงษ  ชูวงศเลิศ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด กรรมการ 
 ๒.๕๙ นายอํานาจ  สังขทอง ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ กรรมการ 
 ๒.๖๐ นายรุงโรจน  ไชยชาติ ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด กรรมการ 
 ๒.๖๑ นายสิทธิศักด์ิ  เพ่ิมพูล ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กรรมการ 
 ๒.๖๒ นายศุภชัย  แนนอุดร ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร กรรมการ 
 ๒.๖๓ วาท่ีรอยโทสันติสุข  โมฬา ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง กรรมการ 
 ๒.๖๔ นายประมวล  วิลาจันทร ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด กรรมการ 
 ๒.๖๕ นายสงัด  ยศเฮือง ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
 ๒.๖๖ นางสาวกรรณิการ  ยอดสงา ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย กรรมการ 
 ๒.๖๗ นายขุนทอง  จริตพันธ ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพดานซาย กรรมการ 
 ๒.๖๘ นายอดิศักด์ิ  ปญญาสิม ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง กรรมการ 
 ๒.๖๙ นายอักษรศิลป  แกวมหาวงศ  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
 ๒.๗๐ นายศักด์ิชาญ  สมสะอางค ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ กรรมการ 
 ๒.๗๑ นายโสภา  มะเครือส ี ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ กรรมการ 
 ๒.๗๒ นายคณิน  สาระบูรณ ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ กรรมการ 
 ๒.๗๓ นายณัฐวิชญ  ศิริรัชฎานันท ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ กรรมการ 
 ๒.๗๔ นายเทิดศักด์ิ  สรรพศร ี ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย กรรมการ 
 ๒.๗๕ นายวิโรจน  ธิมา ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล กรรมการ 
 ๒.๗๖ นายไพบูลย  มีศิลป ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ กรรมการ 
 ๒.๗๗ นายสถิต  สําราญสุข ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
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 ๒.๗๘ นางมนัสนันท  ราตรีหวาง ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสกลนคร กรรมการ 
 ๒.๗๙ นายทองสุข  พามี ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม กรรมการ 
 ๒.๘๐ นางวรรณภา  พวงกุล ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพสวางแดนดิน กรรมการ 
 ๒.๘๑ นายวิวัฒน  บุญพิคํา ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร กรรมการ 
 ๒.๘๒ วาท่ีรอยโทบุญชุบ  หลั่งทรัพย ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร กรรมการ 
 ๒.๘๓ นายอภิชาติ   กุลธานี ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสุรินทร กรรมการ 
 ๒.๘๔ นางเอ่ียมนภา  บุญจันทร ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพทาตูม กรรมการ 
 ๒.๘๕ นายคีรินทร  อนุตตรังกูร ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการ 
 ๒.๘๖ นายวราวุฒิ  ไกยราช ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ กรรมการ 
 ๒.๘๗ นายวิโรจน  ทองเรือง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ กรรมการ 
 ๒.๘๘ นายวิเชียร  บุญลี ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี กรรมการ 
 ๒.๘๙ นายอุดมภูเบศวร  สมบูรณเรศ  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
 ๒.๙๐ นายชัยกร  จันทรศรี ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย กรรมการ 
 ๒.๙๑ นายมงคล  แกวรอด ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
 ๒.๙๒ นายประวิทย  บุรินทรนิตย ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู กรรมการ 
 ๒.๙๓ นายคําพันธ  ศรีเมือง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง กรรมการ 
 ๒.๙๔ นายสุรเดช  สมศรีโย ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี   กรรมการ 
 ๒.๙๕ นายเดชวิชัย  พิมพโคตร ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี กรรมการ 
 ๒.๙๖ นายนิรุตต  บุตรแสนลี ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี   กรรมการ 
 ๒.๙๗ นายอาทิตย  จิรวัฒนผล ผูอํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวอุดรธานี กรรมการ 
 ๒.๙๘ นายธีรภัทร  ไชยสัตย ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี   กรรมการ 
 ๒.๙๙ นายประสิทธิ์  ทองรัศมี ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาป   กรรมการ 
 ๒.๑๐๐ นายสุพล  แถมเงิน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานผือ   กรรมการ 
 ๒.๑๐๑ นายพงษศักด์ิ  วงษปอม ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน   กรรมการ 
 ๒.๑๐๒ นายรุงวิจักขณ  หวังมวนกลาง   ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   กรรมการ 
 ๒.๑๐๓ นายนิยม  แสงวงศ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
 ๒.๑๐๔ นายพงษศักดิพล  ทาแกว ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  กรรมการ 
 ๒.๑๐๕ นายนิรันดร  สมมุติ ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี  กรรมการ 
 ๒.๑๐๖ นายจงอางศึก  ศรีวะสุทธิ ์ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ   กรรมการ 
 ๒.๑๐๗ นายธาตรี  พิบูลมณฑา ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล   กรรมการ 
 ๒.๑๐๘ นางลฎาภา  แสวงทรัยพ ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ   กรรมการ 
 ๒.๑๐๙ นายปญญา  ซ่ือสัตย ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร   กรรมการ 
 ๒.๑๑๐ นายสํารวย  โพธิ์ไทรย ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ   กรรมการ 
 ๒..๑๑๑ นายพรหมพิริยะ  พรหมสูตร  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน   กรรมการ 
 ๒.๑๑๒ นายสนธิต  ดาโรจน รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   กรรมการ 
 ๒.๑๑๓ นายประจักษ  เลขตะระโก รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย   กรรมการ 
 ๒.๑๑๔ นางพัชรพร  สุวรรณไตรย รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคําสรอย  กรรมการ 
 ๒.๑๑๕ นายธานินทร  ทองเผา รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  กรรมการ 
 ๒.๑๑๖ นายสมศักด์ิ  มาตรทะเล รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี   กรรมการ 
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 ๒.๑๑๗ นายสมรักษ  พระสลัก รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   กรรมการ 
 ๒.๑๑๘ นายสุทิศ รวดเร็ว  รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท   กรรมการ 
 ๒.๑๑๙ นายประเสริฐ สิงหลสาย รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร   กรรมการ 
 ๒.๑๒๐ นางสาวเยาวนิดา  สุภาษร รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ   กรรมการ 
 ๒.๑๒๑ นายคีรินทร  อนุตตรังกูร ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท       กรรมการและเลขานุการ  
 ๒.๑๒๒ นายสุรยุทธ  ธนสมบติั รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๒.๑๒๓ นายดาวไทย  เบาราญ รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 
๑. อํานวยการในดานตางๆ ใหการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับ 

ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี ๒๙ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ใหดําเนินการไปดวยความเรียบรอย 
๒. ประสานงานและแกไขปญหาตางๆ เพ่ือใหการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง 

ประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี ๒๙  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒  สําเร็จตามวัตถุประสงค 
๓. อํานวยความสะดวกในการจัดประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี ๒๙ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ใหสําเร็จเรียบรอย 
๔. สรุปผลรายงานคณะกรรมการบริหารองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ตอไป 

๓. คณะกรรมการดําเนินงาน  ประกอบดวย 
 ๓.๑ นายบุญชวย  ก้ัวศร ี ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง                         ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นายประทีป อนิลบล ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ               รองประธานกรรมการ 
 ๓.๓ นายสิระพงศ  ชูวงศเลิศ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด                 รองประธานกรรมการ 
 ๓.๔ นางทิพยวรรณ  อูทรัพย ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
 ๓.๕ วาท่ีรอยโทบุญชุบ  หลั่งทรัพย ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร กรรมการ 
 ๓.๖ นายปริญญา  สมมิตร ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
 ๓.๗ นางวรรณภา  พวงกุล ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพสวางแดนดิน กรรมการ 
 ๓.๘ นายศุภกฤต  แกมนิรัตน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคน้ําพอง กรรมการ 
 ๓.๙ นายวิชา  อาญาเมือง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร กรรมการ 
 ๓.๑๐ นายคําพันธ  ศรีเมือง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง กรรมการ 
 ๓.๑๑ นายอภิชาติ  กุลธานี  ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสุรินทร กรรมการ 
 ๓.๑๒ นายศักด์ิชาญ  สมสอางค ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ กรรมการ 
 ๓.๑๓ นายทองสุข  พามี ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม กรรมการ 
 ๓.๑๔ นายสนธิต  ดาโรจน รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กรรมการ 
 ๓.๑๕ นายประจักษ  เลขตะระโก รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
 ๓.๑๖ นางสาวเยาวนิดา  สุภาษร รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ กรรมการ 
 ๓.๑๗ นางพัชรพร  สุวรรณไตรย รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคําสรอย กรรมการ 
 ๓.๑๘ นายสมศักด์ิ  มาตรทะเล รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี กรรมการ 
 ๓.๑๙ นายสมรักษ  พระสลัก รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
 ๓.๒๐ คณะกรรมการดําเนินงานองคการนักวิชาชีพฯระดับภาค  ภาคตะวันออกออกเฉียงเหนือ ปการศึกษา ๒๕๖๒        กรรมการ 

 ๓.๒๑ นายสุทิศ  รวดเร็ว รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท          กรรมการ 
 ๓.๒๒ นายประเสริฐ  สิงหลสาย รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร               กรรมการ 
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 ๓.๒๓ นายธานินทร  ทองเผา รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี             กรรมการ 
 ๓.๒๔ นายคีรินทร  อนุตตรังกูร ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท    กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๒๕ นายสุรยุทธ  ธนสมบัติ       รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๓.๒๖ นายดาวไทย  เบาราญ  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๓.๒๗ นายไวพจน  ศรีธัญ  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๓.๒๘ นายกําธร  วงศวิศาลพร   รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๓.๒๙ นางสุวนิจ  สุริยพันตรี  รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ๓.๓๐ นายสมจิตร  บุรุษพัฒน   รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ๓.๓๑ นายปรีดา  วงศจันหา   รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ๓.๓๒ นางสุดใจ  ภูเทศ   รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ๓.๓๓ นางสาวสายฝน  สาระผล   รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล   กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาท่ี 

 ๑. ดําเนินการในดานตางๆ ใหดําเนินการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี ๒๙  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒  ใหดําเนินการไปดวยความเรียบรอย 

 ๒. ประสานงานและแกไขปญหาตางๆ เพ่ือใหการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศ
ไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี ๒๙  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ สําเร็จตามวัตถุประสงค 

 ๓. กําหนดกิจกรรมและข้ันตอนการจัดกิจกรรม อาทิ กําหนดตารางการประชุม กําหนดข้ันตอน 
พิธีเปด-ปด การประชุม รูปแบบงาน 
  ๔. กําหนดข้ันตอน พิธีเปด-ปด กิจกรรมในคายพัก พิธีบายศรีสูขวัญ งานเลี้ยงอําลา พิธีจุดประกาย 
แสงแหงปญญา 
  ๕. จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ และเอกสารท่ีเก่ียวของ รวมท้ังกิจกรรมอ่ืนๆ จัดเตนทนิทรรศการเพ่ือประเมิน
สถานศึกษาขนาดเล็ก กลาง ใหญและสมาชิกภายใตการนิเทศขนาดเล็ก กลาง ใหญ เพ่ือใหการจัดประชุมฯ เปนไปดวย
ความเรียบรอย 
  ๖. อํานวยความสะดวกในการจัดประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งท่ี ๒๙  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒  ใหสําเร็จเรียบรอย 
  ๗. สรุปผลรายงานคณะกรรมการบริหารองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ตอไป 
 
๔. คณะกรรมการฝายธุรการ  ประกอบดวย 
 ๔.๑ วาท่ี ร.ท.บุญชุบ  หลั่งทรัพย   ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร                ประธานกรรมการ 
 ๔.๒ นายวิชา  อาญาเมือง    ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรทราชินีมุกดาหาร  รองประธานกรรมการ 

 ๔.๓ นายนิรันดร สมมุติ     ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี        รองประธานกรรมการ 
 ๔.๔ นายประจักษ  เลขตะระโก  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย             กรรมการ 
 ๔.๕ นางพัชรพร  สุวรรณไตรย  รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคําสรอย            กรรมการ 

๔.๖ นางสายฝน  ทองเรือง  รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ             กรรมการ 
๔.๗ นางสาวนภาพร  สารทอง  รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ             กรรมการ 
๔.๘ นางสาวยณิลรัศมี  ตระกูลพันธนันท  รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร             กรรมการ 
๔.๙ นายอาทิตย  สิทธิ์จันทร  ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ              กรรมการ 
๔.๑๐ นางเนติมา  เหลียมดี    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร                กรรมการ 
๔.๑๑ นายวาทิน  แหลมคม  ครูวทิยาลัยเทคนิคชุมแพ               กรรมการ 
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 ๔.๑๒ นายวิรุฬห  นาสุอินทร  วิทยาลัยเทคนิคเขาวง              กรรมการ
 ๔.๑๓ นางสาวรัชตรา  โทนหงษา   วิทยาลัยเทคนิคเขาวง              กรรมการ 
๔.๑๔ นางสาวภาสินี  ศรีสงเปลือย วิทยาลัยเทคนิคเขาวง          กรรมการ 
๔.๑๕ นางสาวสวุภัทร  เกษาโร วิทยาลัยเทคนิคเขาวง          กรรมการ 

 ๔.๑๖ นางสาวสภุาภรณ  อุทโท วิทยาลัยเทคนิคเขาวง          กรรมการ 
 ๔.๑๗ นายรัชภูมิ  คุมบุงคลา เจาหนาท่ีวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ          กรรมการ 
 ๔.๑๘ นางสาวสุนันทา  รามฤทธิ์ เจาหนาท่ีวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ          กรรมการ  

๔.๑๙ นายคีรินทร อนุตตรังกูร ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท                กรรมการและเลขานุการ 
๔.๒๐ นายสุรยุทธ  ธนสมบัติ รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๒๑ นายดาวไทย  เบาราญ        รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๒๒ นางสมจิตร  บุรุษพัฒน    รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี  กรรมการและผูชวยเลขานุก 

มีหนาท่ี 

  ๑. จัดทําเอกสารรับรายงานตัวลงทะเบียน/บัญชีรายชื่อผูเขารวมกิจกรรม 
  ๒. จัดทําใบรับรายงานตัวลงทะเบียน/ไอดีการดของผูเขารวมประชุม 
  ๓. จัดทําใบลงชื่อและรับลงชื่อปฏิบัติงานประจําวัน 
  ๔. จัดทําเกียรติบัตรผูเขารวมการประชุม 
  ๕. จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
  ๖. สนับสนุนเอกสารประกอบการดําเนินงาน 
  ๗. รายงานรายรับ-รายจายในการดําเนินงาน 
  ๘. จัดทําแผนงบประมาณเบิก-จาย-เก็บรักษา วัสดุ/อุปกรณ ในการดําเนินงานจัดกิจกรรมตางๆ 
  ๙. กําหนดท่ีพักใหเหมาะสม 
  ๑๐. ติดตอประสานงานฝายตางๆและงานอ่ืน ๆ ท่ีประธานคณะกรรมการบริหาร อวท. ระดับภาค  
  มอบหมาย 
 
๕. คณะกรรมการฝายการรับลงทะเบียน และแจกจําหนายเส้ือท่ีระลึกประกอบดวย 
 ๕.๑ นายนิยม  แสงวงศ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี                 ประธานกรรมการ 
 ๕.๒ นายไวพจน  ศรีธัญ รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        รองประธานกรรมการ 
 ๕.๓ นางทิพากร  แตศิริเวชช   วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
 ๕.๔ นางสาวสุภาวรรณ  อุนชื่น   วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
 ๕.๕ นางสาวภานินธ  บัวพา   วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
 ๕.๖ นางสาวจุไรรัตน  อักโข  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
 ๕.๗ นางสาวณภัสนันท  กําลงัหาญ  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
 ๕.๘ นางสาวกัลยากร  อมรคําตัน   วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
 ๕.๙ นางสาวนุชจนี  กลาลอด  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  กรรมการ 
 ๕.๑๐ นางธัญชนก  ชาติสงา  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
 ๕.๑๑ นางสาวเบญจวรรณ  พันธจําปา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
 ๕.๑๒ นางสาวกรวรรณ  สอนตะคุ  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
 ๕.๑๓ นางยุภาพร  ดวงแกว   วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
 ๕.๑๔ นางสาวสมฤทัย  เจริญเชาว  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
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 ๕.๑๕ นางสาวพิมพชนก  สารวัน   วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
 ๕.๑๖ นางสาวสุทธภีา  มีชัย   วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
 ๕.๑๗ นางสาวสกลสุภา  สุนทร  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
 ๕.๑๘ นางสาวสมัยพร  กําลังงาม  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
 ๕.๑๙ นางสาวศิรินทรา  หนองกก  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
 ๕.๒๐ นางสาววรินทรภรณ  สวาทชาติ  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
 ๕.๒๑ นายอาทิตย  จินดาศรี  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
 ๕.๒๒ นางสาวเจนจิรา  สบายใจ  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
 ๕.๒๓ นางสาวอภิกษณา  พรมกลัดพะเนาว วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
 ๕.๒๔ นางสาวขวัญหทัย  วรพิมพรัตน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
 ๕.๒๕ นางสาวปริม  อุปถัมภ  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
 ๕.๒๖ นางสาวพิชชาพร  ปอมโยธา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
 ๕.๒๗ นางสาวธนพร  บรรลือหาญ  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
 ๕.๒๘ นางสาวจิรนันท  พันธโชติ   วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
 ๕.๒๙ นางสาวนัตญา  ฤทธิ์ศักด์ิ   วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
 ๕.๓๐ นางสาวสุนันทา  ปดทอง  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
 ๕.๓๑ นางสาวพิชญธิดา  รบกลา  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
 ๕.๓๒ นางมลีทอง  จรุพงษ   วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี                        กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี 

๑. จัดระบบการรับลงทะเบียนของผูเขารวมประชุมและครูท่ีปรึกษา 
๒. รับชําระเงินคาลงทะเบียน และ คาท่ีพัก 
๓. จัดระบบการเขาท่ีพักของผูเขารวมประชุมและครูท่ีปรึกษา 
๔. แจกเสื้อท่ีระลึก 
๕. สรุปผลการดําเนินงานของฝายฯ และรายงานผลการดําเนินงานตอประธานคณะกรรมการ กํากับและ

สนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งท่ี ๒๙  ปการศึกษา ๒๕๖๒ และงานอ่ืน ๆ ท่ีประธานคณะกรรมการ
บริหาร อวท. ระดับภาค มอบหมาย 
 

๖. คณะกรรมการฝายพิธีการ และกิจกรรมองคการ  ประกอบดวย 
 ๖.๑ นางทิพยวรรณ อูทรัพย ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม          ประธานกรรมการ 
 ๖.๒ นางวรรณภา  พวงกุล ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพสวางแดนดิน      รองประธานกรรมการ 
 ๖.๓ นายนิยม  แสงวงศ    ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี         รองประธานกรรมการ 
 ๖.๔ นายพงษศักดิพล  ทาแกว  ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี             รองประธานกรรมการ 

๖.๕ นายวิชา  อาญาเมือง          ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร   รองประธานกรรมการ 
 ๖.๖ นางสมจิตร  บุรุษพัฒน  รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี         รองประธานกรรมการ 
 ๖.๗ นางสาวเพ็ญใจ  ชัยวงศ   รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี         รองประธานกรรมการ 
 ๖.๘ นางสุวนิจ  สุริยพันตรี   รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี         รองประธานกรรมการ 
 ๖.๙ นางสุดใจ ภูเทศ    รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                   รองประธานกรรมการ 
 ๖.๑๐ นายกําธร  วงศวิศาลพร  รองผูอํานวยวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ                รองประธานกรรมการ 
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 ๖.๑๑ นางสาวสายฝน สาระผล   รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล           รองประธานกรรมการ 
 ๖.๑๒ นายปรีดา  วงศจันทา   รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร           รองประธานกรรมการ 
 ๖.๑๓ นางสาวเยาวนิดา สภุาษร   รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ                   รองประธานกรรมการ 
 ๖.๑๔ นายกัมปนาท  บุญคง รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู    กรรมการ 
 ๖.๑๕ นายประเสริฐ  สิงหลสาย รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร    กรรมการ 
 ๖.๑๖ นายสมรักษ  พระสลัก รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ    กรรมการ 
 ๖.๑๗ นายธานินทร  ทองเผา รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี    กรรมการ 
 ๖.๑๘ นางเพ็ญแข  พิมพิไสย รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ    กรรมการ 
 ๖.๑๙ นางสาวขนิษฐา  วิเชียรเขต รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพหวยผึ้ง    กรรมการ 
 ๖.๒๐ นายประจักษ  เลขตะระโต รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย    กรรมการ 

๖.๒๑ นายสมศักด์ิ  มาตรทะเล รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี    กรรมการ 
๖.๒๒ นางสาวสงัด  เสือชุมแสง   รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนางรอง    กรรมการ 

 ๖.๒๓ นายวงษทอง  คึมยะราช ครูวิทยาลัยเทคนิคนครพนม    กรรมการ 
 ๖.๒๔ นายวาทิน  แหลมคม ครูวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ    กรรมการ 

๖.๒๕ นายโชคชัย  แสนโท  วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ    กรรมการ 
๖.๒๖ นายณราวัตญ  มีดี   วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๖.๒๗ นางสาวรพีพรรณ  ประเสริฐสังข วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี    กรรมการ 

 ๖.๒๘ นางสาวพัชริดา  ยืนยง  วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร    กรรมการ 
 ๖.๒๙ นายรชตะ  ใจตรง  วิทยาลัยการาอชีพนิคมคําสรอย    กรรมการ 
 ๖.๓๐ น.ส.อัมพิดาพรรณ  ณิกุลแกวละมุล  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    กรรมการ 
 ๖.๓๑ นายธนวัฒน  พรอมสุข   วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี      กรรมการ 
 ๖.๓๒ นายกฤตินันท  สันติวงศกร   วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี      กรรมการ 
 ๖.๓๓ นายสุรยุทธ  ธนสมบัติ รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ          กรรมการและเลขานุการ 
 ๖.๓๔ นายไวพจน  ศรีธัญ รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๖.๓๕ นายดาวไทย  เบาราญ  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง           กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
 ๖.๓๖ นางพัชรพร  สุวรรณไตรย รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคําสรอย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
มีหนาท่ี 
  ๑. กําหนดรายละเอียด ข้ันตอนกิจกรรมการองคการทุกกิจกรรม จัดเตรียมสถานท่ี วัสดุ อุปกรณและการ
ซักซอมข้ันตอนการดําเนินการตาง ๆ 
  ๒. ประสานงานกับคณะกรรมการฝายตอนรับและเตรียมการตอนรับประธานและผูมีเกียรติ 
  ๓. จัดเตรียมของท่ีระลึกและเชิญตัวแทนมอบของท่ีระลึกใหกับประธานในพิธีเปด-ปด 
  ๔. ประสานงานกับฝายตางๆ เพ่ือดําเนินการในพิธีเปด-ปด แบบองคการฯและแบบสากล ใหสมบูรณ 
  ๕. สรุปผลการดําเนินงานของฝายพิธีการ เปด-ปด แบบองคการฯและแบบสากล และรายงานผลการ
ดําเนินงานตอประธานคณะกรรมการ กํากับและสนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง
ประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี ๒๙  ปการศึกษา ๒๕๖๒  และงานอ่ืน ๆ ท่ีประธานคณะกรรมการ
บริหาร อวท. ระดับภาค มอบหมาย 
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๗. คณะกรรมการฝายพิธีการ พิธีเปด-ปด แบบสากล  ประกอบดวย 
๗.๑ นายนิยม  แสงวงศ  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี           ประธานกรรมการ 
๗.๒ นายพงษศักดิพล  ทาแกว    ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี      รองประธานกรรมการ 
๗.๓ นางทิพยวรรณ อูทรัพย ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม  รองประธานกรรมการ 
๗.๔ นางวรรณภา  พวงกุล ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพสวางแดนดิน             รองประธานกรรมการ 
๗.๕ นายธานินทร  ทองเผา   รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี     กรรมการ 
๗.๖ นายกัมปนาท  บุญคง รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู     กรรมการ 
๗.๗ นางพัชรพร  สุวรรณไตรย รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคําสรอย     กรรมการ 
๗.๘ นายสมรักษ พระสลัก รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ      กรรมการ 
๗.๙ นางสาวเยาวนิดา สุภาษร รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ      กรรมการ 
๗.๑๐ นายบัญชา โคตรแกว รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี     กรรมการ 
๗.๑๑ นางเพ็ญแข พิมพิไสย รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ     กรรมการ 
๗.๑๒ นางสาวขนิษฐา วิเชียรเขต รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพหวยผึ้ง      กรรมการ 
๗.๑๓ นายจักรี  อุไรวงค  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม      กรรมการ 
๗.๑๔ นางสาวเพ็ญใจ  ชัยวงศ   รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี       กรรมการ 
๗.๑๕ นางสาวทักษิณา  ชมจันทร  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม         กรรมการ 
๗.๑๖ นายปรีดา  วงศจันทา รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร      กรรมการ 
๗.๑๗ วาท่ี ร.ท.ชัยสิทธิ์  ตอตน วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร        กรรมการ 
๗.๑๘ นางสรัญญา  งานสัมพันธฤทธิ์  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  กรรมการ 
๗.๑๙ นางสาวปราณี ศรีมันตะ  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  กรรมการ 
๗.๒๐ นายถาวร  สีถาการ  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  กรรมการ 
๗.๒๑ นายอนุชิต มุงคุณการ  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  กรรมการ 
๗.๒๒ นางสาวดวงกมล  สุริยงค   วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  กรรมการ 
๗.๒๓ นางสาวปาริฉัตร  หารคําอยู  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  กรรมการ 
๗.๒๔ นางสาวไพจิตร  โสภายิ่ง  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  กรรมการ 
๗.๒๕ นางสาวอุษา  คําหลอม  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  กรรมการ 
๗.๒๖ นางสาวเอมอร  สิมทอง  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  กรรมการ 
๗.๒๗ นายธานินทร  สันตะวงษ  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  กรรมการ 
๗.๒๘ นางสาวรพีพรรณ  ประเสริฐสังข  วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี   กรรมการ 
๗.๒๙ นางสาวพัชริดา  ยืนยง   วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร   กรรมการ 
๗.๓๐ นายรชตะ  ใจตรง   วิทยาลัยการอาชีพนิคมคําสรอย  กรรมการ 
๗.๓๑ นายพงษศักด์ิ  พรอมสุข  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  กรรมการ 
๗.๓๒ นายสุรพงศ  กันตะบุตร   วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  กรรมการ 
๗.๓๓ นางสาวอมรฤดี  พลพวก  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  กรรมการ 
๗.๓๔ นายอาทิตย  จินดาศรี  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  กรรมการ 
๗.๓๕ นางสาวอรนภา  วสิาพรหม  วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี  กรรมการ 
๗.๓๖ นางสาวสุกัญญา  เสทสีสุข   วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   กรรมการ 
๗.๓๗ นายณธีพัฒน  โพธิ์ถาวรวัฒน วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร กรรมการ 
๗.๓๘ นายทศพล  ทองผุด   วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร กรรมการ 
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 ๗.๓๙ นายสุรยุทธ  ธนสมบัติ รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ          กรรมการและเลขานุการ 
 ๗.๔๐ นายดาวไทย  เบาราญ รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง           กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
 ๗.๔๑ นายประเสริฐ  สิงหลสาย รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๗.๔๒ นายไวพจน  ศรีธัญ   รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๗.๔๓ นายณาวิตญ  มีดี  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๗.๔๔ วาท่ี ร.ต.อัครวินท พละศักด์ิ  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๗.๔๕ วาท่ี ร.ต.สุพจน พันธพิพัฒน วิทยาลัยการเทคนิคอุบลราชธานี         กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาท่ี  

 ๑. กําหนดรายละเอียด ข้ันตอนพิธีเปด-ปด แบบสากล จัดทําคํากลาวรายงาน คํากลาวเปด-ปด แบบสากล 
และระเบียบวาระ การประชุมของคณะกรรมการดําเนินงานใหเรียบรอย 
  ๒. ประสานงานกับคณะกรรมการฝายตอนรับและเตรียมการตอนรับประธานและผูมีเกียรติ 

 ๓. จัดเตรียมของท่ีระลึกและเชิญตัวแทนมอบของท่ีระลึกใหกับประธานในพิธีเปด-ปด 
  ๔. ประสานงานกับฝายตางๆ เพ่ือดําเนินการในพิธีเปด-ปด แบบสากล ใหสมบูรณ 
  ๕. ประสานงานกับฝายแสง เสียง 
  ๖. สรุปผลการดําเนินงานของฝายพิธีการ เปด-ปด แบบสากล และรายงานผลการดําเนินงานตอประธาน
คณะกรรมการ กํากับและสนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี ๒๙  ปการศึกษา ๒๕๖๒ และงานอ่ืน ๆ ท่ีประธานคณะกรรมการบริหาร อวท. ระดับภาค 
มอบหมาย 

๘. คณะกรรมการฝายวิชาการ  ประกอบดวย 

 ๘.๑ นายอภิชาติ  กุลธาน ี ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสุรินทร      ประธานกรรมการ 
 ๘.๒ นายปริญญา สมมิตร   ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  รองประธานกรรมการ 
  ๘.๓ นายอภิชาติ  กุลธาน ี ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสุรินทร  รองประธานกรรมการ 
 ๘.๔ นายสนธิต  ดาโรจน รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กรรมการ 

๘.๕ นายสุทิศ  รวดเร็ว รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการ 
 ๘.๖ นายสมศักด์ิ  มาตรทะเล รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี กรรมการ 
 ๘.๗ นายจักรี  ราชนิล รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย กรรมการ 
 ๘.๘ นายปญญา  มุงดี รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคําสรอย กรรมการ 
 ๘.๙ นายประสิทธิ์  คําบับภา รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางมหาสารคาม กรรมการ 
  ๘.๑๐ นายชากร  โมสกุล รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย กรรมการ 
   ๘.๑๑ นายเอกวิทย  ธาตุไชย   รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี   กรรมการ 
   ๘.๑๒ นางสาวสงัด  เสือชุมแสง รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนางรอง กรรมการ 
 ๘.๑๓ นางสาววฏิลลดา ประสงสันต วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 

๘.๑๔ นางสาวกาญจนา จันทรสมาน วิทยาลัยเทคนิควาปปทุม กรรมการ 
๘.๑๕ นางสาวมนชญษร  นะตะ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
๘.๑๖ นายรัฐภูมิ  สายรัตน ครูวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร กรรมการ 
๘.๑๗ นายประจักษ  เลขตะระโก รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย    กรรมการและเลขานุการ 
๘.๑๘ นายสมรักษ  พระสลัก รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย     กรรมการและผูชวยเลขานุการ

 ๘.๑๙ นายธานินทร  ทองเผา    รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๘.๒๐ นางสุวนิจ  สุริยพันตรี  รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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มีหนาท่ี 
๑. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนงานและเตรียมการในกิจกรรมท่ีไดรับมอบหมาย 
๒. กําหนดหัวเรื่องการบรรยายใหกับสมาชิกองคการฯ ท่ีเขารวมประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพฯ 

ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี ๒๙ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 
๓. จัดทําตารางการประชุมองคการนักวิชาชีพฯ ระดับภาค ครั้งท่ี ๒๙ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 
๔. จัดหาวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ ในแตละหัวขอตามตารางการประชุม และเรียน

เชิญวิทยากร ตามวัน เวลาท่ีกําหนด ใหการตอนรับวิทยากร พรอมท้ังจัดหาของท่ีระลึกใหแกวิทยากร  
๕. ประสานกับสถานศึกษาท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศหนวยมาตรฐานดีเดนท้ังขนาดใหญขนาดกลางขนาดเล็ก 

และผูชนะเลิศสมาชิกดีเดน ท้ัง ๒ ระดับ ใหจัดผูรวมเสวนาผลงานการดําเนินงานในการเสวนาตามตารางการประชุม 
๖. ประสานงานและกําหนดหัวขอการนําเสนอขอมูลการทัศนศึกษา รวมท้ังแจงใหตัวแทนของ

คณะกรรมการดําเนินงานองคการนักวิชาชีพฯ ท่ีไปทัศนศึกษา จัดเตรียมขอมูลและนําเสนอผลงานบนเวที กลุมละไมเกิน 
๑๐ นาที และดําเนินการในการจัดกิจกรรม การนําเสนอสรุปผลการศึกษาดูงานทัศนศึกษา บนเวที 

๗. ประสานงานกับกรรมการฝายพิธีการประจําวัน ในเรื่องพิธีการแนะนําวิทยากร ตัวแทนกลาวขอบคุณ
วิทยากรซ่ึงคัดเลือกจากสมาชิกผูเขารวมประชุม 

๘. ประสานงานกับฝายการเงินในการเตรียมคาตอบแทน และคาใชจายอ่ืนๆ ของวิทยากร 
๙. บันทึกขอมูล ขอคนพบของการดําเนินกิจกรรมทางวิชาการ นําเสนอพรอมขอเสนอแนะตอท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมองคการนักวิชาชีพฯ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี ๒๙ ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๒ 
  ๑๐. เขารวมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมองคการนักวิชาชีพฯทุกฝาย เวลา ๑๗.๐๐น. และงานอ่ืน ๆ 
ท่ีประธานคณะกรรมการบริหาร อวท. ระดับภาค มอบหมาย 
 
๙. คณะกรรมการฝายควบคุมกิจกรรมประจําวัน ระหวางวันท่ี  ๙ - ๑๓  ธันวาคม ๒๕๖๒  ประกอบดวย  

๙.๑ วาท่ีรอยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร                  ประธานกรรมการ 
๙.๒ นายประทีป  อนิลบล ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ           รองประธานกรรมการ

 ๙.๓ นายศักด์ิชาญ  สมสอางค ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ  รองประธานกรรมการ 
๙.๔ นายสมศักด์ิ  มาตรทะเล รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี กรรมการ 
๙.๕ นายสมรักษ  พระสลัก รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
๙.๖ นายสุทิศ  รวดเร็ว รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการ 
๙.๗ นายธานินทร  ทองเผา รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี   กรรมการ 
๙.๘ นายไชยันต  ไชยาตุลานันท รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคน้ําพอง กรรมการ 

 ๙.๙ นางอัจฉรา สวาทพงษ ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
๙.๑๐ นางสาวกฤตยา  วิสิลา ครูวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวอุดรธานี กรรมการ 
๙.๑๑ นางสาวเสนหจันทร  สุวรรณแสง ครูวิทยาลัยการอาชีพบานผือ กรรมการ 
๙.๑๒ นางภัคญดาณ หนองคาย ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
๙.๑๓ นางสาวปยธิดา  เหลาตน ครูวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี กรรมการ 
๙.๑๔ นางสาวจัตตุพร  บุญสทิธิ ์ ครูวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาป กรรมการ 
๙.๑๕ นางสาวพรรณรมณ  สีพาฮาด  ครูวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน กรรมการ 
๙.๑๖ นายโยธิน  เรืองสมบัติ ครูวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี กรรมการ 
๙.๑๗ นายโสภณัฐ  พละศักด์ิ   ครูวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ   กรรมการ 
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 ๙.๑๘ นายสุรยุทธ  ธนสมบัติ  รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ        กรรมการและเลขานุการ
 ๙.๑๙ นายดาวไทย  เบาราญ รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
มีหนาท่ี 

๑. ดําเนินการควบคุมกิจกรรมต้ังแตเริ่มกําหนดการจนสิ้นสุดกิจกรรมในแตละวัน 
๒. กํากับดูแลและทําหนาท่ีประธานประจําวัน ในการจัดกิจกรรมในการประชุมฯ ใหเปนไปตาม

กําหนดการ 
 ๓. ดูแลและกํากับใหผูเขาประชุม เขารวมประชุมตามกําหนดการและงานอ่ืน ๆ ท่ีประธานคณะกรรมการ

บริหารอวท. ระดับภาค มอบหมาย 
 

๑๐. คณะกรรมการฝายกิจกรรมนันทนาการ  ประกอบดวย 
๑๐.๑ นายศุภกฤต  แกมนิรัตน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคน้ําพอง                       ประธานกรรมการ 
๑๐.๒ นายปริญญา  สมมิตร ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  รองประธานกรรมการ 
๑๐.๓ นายโสภา  คลองดี รองอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ กรรมการ 
๑๐.๔ นายพสิษฐ ไชยดํารงค รองอํานวยการวิทยาลัยเทคนิควาปปทุม กรรมการ 
๑๐.๕ นายประสิทธิ์ พองเสียง รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กรรมการ 
๑๐.๖ นายกัมปนาท บุญคง รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู กรรมการ 
๑๐.๗ นายสมพงษ  คําภีระมี รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ กรรมการ 
๑๐.๘ นายไชยยันต  ไชยาดุลานันทน  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคน้ําพอง กรรมการ 
๑๐.๙ นายกําธร  วงศวิศาลพร   รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราญ กรรมการ 
๑๐.๑๐ นางสาวอรทัย  เลิศชนุทด ครูวิทยาลัยการอาชีพขอนแกน กรรมการ 
๑๐.๑๑ นางสาวสุพิกา  แทนคอน ครูวิทยาลัยการอาชีพบานไผ กรรมการ 
๑๐.๑๒ นางสาวอรณิชา  เงาะเศษ ครูวิทยาลัยการอาชีพบานไผ กรรมการ 
๑๐.๑๓ นายพิศิษฐ  นาละคร ครูวิทยาลัยการอาชีพบานไผ กรรมการ 
๑๐.๑๔ นางสาวอธิตญาภรณ ดาโรจน  ครูวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ กรรมการ 
๑๐.๑๕ นางสาวชญานิน  กอนจันทร  ครูวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ กรรมการ 
๑๐.๑๖ นางสาวลักษณารีย  เสนา ครูวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ กรรมการ 
๑๐.๑๗ วาท่ี ร.ต.ศราวุฒิ  ศรบีุญเรือง ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย กรรมการ 
๑๐.๑๘ นายนรงค  พรมนิล ครูวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ กรรมการ 
๑๐.๑๙ นายดาวไทย  เบาราญ  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง             กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 

  ๑. ประชุมคณะกรรมการวางแผนงานและเตรียมการใจกิจกรรมท่ีไดรับมอบหมาย 
  ๒. จัดกิจกรรมกลุมสัมพันธเพ่ือสรางความคุนเคยระหวางกลุมและเครือขายของสมาชิกองคการ 
นักวิชาชีพฯ ปรับพฤติกรรมการอยูรวมกันของสมาชิกองคการนักวิชาชีพฯ 
  ๓. ประสานกับฝายพิธีการและฝายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสอดแทรกกิจกรรมนันทนาการในระหวางประชุม
วิชาการในแตละชวงของทุกกิจกรรม 
  ๔. บันทึกขอมูล ขอคนพบของการดําเนินกิจกรรมละลายพฤติกรรมและกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือนําเสนอ
พรอมขอเสนอแนะตอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมองคการนักวิชาชีพฯ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หองประชุม ทุกวัน 
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 ๕. เขารวมประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรมพรอมขอเสนอแนะตอท่ีประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น.ทุกวันและงาน
อ่ืนๆ ท่ีประธานคณะกรรมการบริหาร อวท. ระดับภาค มอบหมาย 

 
๑๑. คณะกรรมการฝายกิจกรรมหนาเสาธง และกิจกรรมยามเชา  ประกอบดวย 

๑๑.๑ นายบุญชวย  ก้ัวศรี ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง                          ประธานกรรมการ 
๑๑.๒ นายสิระพงศ  ชูวงศเลิศ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด                      รองประธานกรรมการ 
๑๑.๓ นายนิรันดร  สมมุติ   ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี            รองประธานกรรมการ     
๑๑.๔ นายคีรินทร  อนุตตรังกูร ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการ 

 ๑๑.๕ นายดาวไทย  เบาราญ รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง กรรมการ 
๑๑.๖ นายสุวิทย สวัสดี   รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพคํามวง กรรมการ 
๑๑.๗ นายสมศักด์ิ มาตรทะเล รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี กรรมการ 
๑๑.๘ นายสนธิต ดาโรจน รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กรรมการ 
๑๑.๙ นายสุทิศ  รวดเร็ว   รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการ 
๑๑.๑๐ นายประจักษ  เลขตะระโก  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
๑๑.๑๑ นายสุพจน  เตตานัง รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ กรรมการ 
๑๑.๑๒ นางสมจิตร  บุรุษพัฒน รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี กรรมการ 
๑๑.๑๓ นายสุนัน สาอุด ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
๑๑.๑๔ นายทองดี  มะปะทัง ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
๑๑.๑๕ นายเริงชัย  คิดรอบ ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ กรรมการ 
๑๑.๑๖ นายรัฐภูมิ  สายรัตน ครูวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร กรรมการ 
๑๑.๑๗ นายนิรุจ  อักษรพัฒน   ครูวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธาน ี กรรมการ 
๑๑.๑๘ นางสาวทัศติยาพร  แสนดี  ครูวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี กรรมการ 
๑๑.๑๙ นายสมรักษ  พระสลัก  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย             กรรมการและเลขานุการ 
๑๑.๒๐ นายประเสริฐ  สิงหลสาย รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๑.๒๑ นายสุรยุทธ  ธนสมบติั รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑๑.๒๒ นายวชิิต  ระดมบุญ   รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพพรรณนานิคม   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

มีหนาท่ี 
 ๑. ประชุมคณะกรรมการวางแผนงานและเตรียมการในกิจกรรมท่ีไดรับมอบหมาย 
 ๒. จัดกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย หนาเสาธง เวลา ๐๘.๐๐ น. ทุกวัน ในระหวางงานประชุม

วิชาการองคการนักวิชาชีพฯ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ และจัดเตรียมผูนําสมาชิก
องคการกลาวคําขวัญขององคการในแตละองคการและคําขวัญของการจัดงาน 

 ๓. จัดทําตารางและเรียนเชิญผูอํานวยการใหเกียรติเปนประธานกลาวใหโอวาทของแตละวัน 
 ๔. ประสานฝายสถานท่ี เรื่อง ผืนธง เสาธง อุปกรณ เครื่องเสียงในการทํากิจกรรม 
 ๕. บันทึกขอมูล ขอคนพบของการดําเนินกิจกรรมของแตละวันเพ่ือนําเสนอ พรอมขอเสนอแนะตอท่ี

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมองคการนักวิชาชีพฯ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๒  ณ หองประชุม ทุกวัน 

 ๖. เขารวมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมองคการฯ ทุกฝาย เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ หองประชุม ทุกวัน
และงานอ่ืน ๆ ท่ีประธานคณะกรรมการบริหาร อวท. ระดับภาค มอบหมาย 
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๑๒. คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งนายกองคการฯ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
ประกอบดวย 

 ๑๒.๑ นายศักด์ิชาญ  สมสอางค ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ               ประธานกรรมการ 
 ๑๒.๒ นายคําพันธ  ศรีเมือง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง          รองประธานกรรมการ 
 ๑๒.๓ นายสุรยุทธ  ธนสมบัติ รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ กรรมการ 
 ๑๒.๔ นายกําธร  วงศวิศาลพร รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ กรรมการ 
 ๑๒.๕ นายโสภา  คลองดี รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ กรรมการ 
 ๑๒.๖ นางเพ็ญแข  พิมพิไสย รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ กรรมการ 
 ๑๒.๗ นายสมรักษ  พระสลัก รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
 ๑๒.๘ นายปรีดา  วงศจันหา   รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร  กรรมการ 
 ๑๒.๙ นายนิรุตต์ิ  คําพิชิต รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคปกธงชัย กรรมการ 
 ๑๒.๑๐ นายฤทธิพันธ  เบาบุญ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
 ๑๒.๑๑ นางสาวเพชรภาภรณ เสตเตมิย  วิทยาลัยเทคนิควาปปทุม กรรมการ 
 ๑๒.๑๒ นายประนอมศักดิ์  ศิริพัฒน     วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย กรรมการ 

๑๒.๑๓ นางสาวอารยา พุฒธะพันธ     วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
๑๒.๑๔ นายอภิชาติ  ไชยศักด์ิ     วิทยาลัยสารพัดชางมหาสารคาม กรรมการ 
๑๒.๑๕ นางสาวอธิตญาภรณ ดาโรจน  วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ กรรมการ 
๑๒.๑๖ นายณธีพัฒน  โพธิ์ถาวรวัฒน   วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร กรรมการ 
๑๒.๑๗ วาท่ี ร.ท.ชัยสิทธิ์  ตอตน        วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร  กรรมการ 
๑๒.๑๘ นายทศพล  ทองผุด        วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร  กรรมการ 
๑๒.๑๙ นายจิตรกร  หลักหาญ      วิทยาลัยการอาชีพเลิกนกทา กรรมการ 
๑๒.๒๐ นางสาววัชรีภรณ  ธรรมวิฐาน   วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา กรรมการ 
๑๒.๒๑ นายสนธิต  ดาโรจน รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม               กรรมการและเลขานุการ 
๑๒.๒๒ นายสุทิศ  รวดเร็ว รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๒.๒๓ นางสาวเยาวนิดา  สภุาษา  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี         
  ๑. เตรียมการในการรับสมัคร คัดเลือกนายกองคการนักวิชาชีพฯ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 
  ๒. จัดเตรียมคูหาการเลือกต้ัง จัดเตรียมทําบัตรการเลือกต้ัง โดยการจําลองการเลือกต้ังผูแทนราษฎร 
  ๓. จัดเวทีการหาเสียงเลือกต้ังใหกับผูสมัครเลือกต้ังทุกคน โดยความยุติธรรม เสมอภาค 
  ๔. ดําเนินการเลือกต้ังตามกําหนดตารางในการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพฯ ระดับภาค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 
  ๕. สรุปผลการเลือกต้ังเพ่ือเสนอประธานคณะกรรมการบริหารองคการนักวิชาชีพฯ ระดับภาค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงนามแตงต้ังตอไป 

๖. เขารวมประชุมกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมองคการฯ ทุกฝาย เวลา ๐๗.๐๐ น. และงานอ่ืน ๆ ท่ี
ประธานคณะกรรมการบริหาร อวท. ระดับภาค มอบหมาย 
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๑๓. คณะกรรมการฝายจัดนิทรรศการ/เฉลิมพระเกียรติ ประกอบดวย 
 ๑๓.๑ นายพงษศักดิพล  ทาแกว ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี             ประธานกรรมการ 

๑๓.๒ นางสาวเพ็ญใจ  ชัยวงศ รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี    รองประธานกรรมการ 
๑๓.๓ นางสาวธนิดา  วรรณแกว   รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   รองประธานกรรมการ 
๑๓.๔ นายพิศิษฐ  อูศิริกุลพาณิชย  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๓.๕ นายเสกสัณฑ  สิงหแกว  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๓.๖ นายธีระพล  ละครรํา   วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๓.๗ นายสุระชาติ  พละศักด์ิ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๓.๘ นายสุริยา  จันทรสอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๓.๙ นายภูมิกมล  พลอํานวย  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๓.๑๐ นายวรวัชร  วงศสุธา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  กรรมการ 
๑๓.๑๑ นางพรวิไล  สุวรรณโชติ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๓.๑๒ นางสุวรรณี  ชัยศรี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๓.๑๓ นายอนุชิต  วันโท  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๓.๑๔ นายธีระพล  สีดํา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๓.๑๕ นายอัครวิชญ  บุญใส  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๓.๑๖ นายชิตณรงค  อักษรศรี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๓.๑๗ นางมนฤดี  สุวรรณกฎ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๓.๑๘ นางสาวดวงดาว จันทร  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๓.๑๙ นางสุวนิจ สุริยพันตรี   รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี      กรรมการและเลขนุการ 
๑๓.๒๐ นางสาวสายฝน สาระผล  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑๓.๒๑ นายไวพจน  ศรีธัญ   รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาท่ี 

๑. จัดทําแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 
๒. ประสานงานเชิญหนวยงานภาครัฐและเอกชนมาจัดนิทรรศการ 
๓. ประสานงานกับฝายสถานท่ีเพ่ือกําหนดพ้ืนท่ี และสถานท่ีในการจัดนิทรรศการ 
๔. อํานวยความสะดวกแกหนวยงาน และสถานศึกษาท่ีมาจัดนิทรรศการ 
๕. จัดนิทรรศการตามท่ีไดรับมอบหมาย 
๖. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
๗. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน    

๑๔. คณะกรรมการฝายรักษาความปลอดภัยท่ีพักนักศึกษาองคการฯ  ประกอบดวย 
 ๑๔.๑ นายนิยม  แสงวงศ   ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        ประธานกรรมการ   

๑๔.๒ นายไวพจน  ศรีธัญ  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รองประธานกรรมการ 
๑๔.๓ นายสวาง  สัตยธรรม   รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ    รองประธานกรรมการ 
๑๔.๔ นายประเสริฐ ไกรษี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ  
๑๔.๕.นายสามารถ เวชอุดม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๔.๖ นายปญจพล ทัดเทียม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๔.๗ นายพิริยะ ขายกระโทก วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๔.๘ นายธีรวัฒน  ศิลาวรรณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
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๑๔.๙ นายสมปอง เพ่ิมพูล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๔.๑๐ นายกายสิทธิ์  นามลาด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๔.๑๑ วาท่ีร.ต.วิทยา สายลาด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๔.๑๒ นายชนาธิป ชุนรัมย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๔.๑๓ นายธนาคาร  กอมณี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๔.๑๔ นายพงษธวัช  พวงศรี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๔.๑๕ นางสาวธนพร  บรรลอืหาญ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๔.๑๖ นายประชาธิป  สําเภา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๔.๑๗ นายอนรรฆ บุบผาวัลย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๔.๑๘ นายววิัฒน  วงศพุทธะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๔.๑๙ นายเศกสิทธิ ชื่นสกุล วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราธานี   กรรมการ 
๑๔.๒๐ นายไพรัช  แสนรมเย็น วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราธานี   กรรมการ 
๑๔.๒๑ นายชาญยุทธ  กาละมาตร วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ    กรรมการ 
๑๔.๒๒ นายทรงยศ  วรรณทาป    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ    กรรมการ 
๑๔.๒๓ นายฐิติพันธ  พิมพชาย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการและเลขานุการ 
๑๔.๒๔ นายสุรชาติ  วิชาชัย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 
๑. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนงานและเตรียมการในจัดกิจกรรมท่ีไดรับมอบหมาย 
๒. จัดทําตารางเวลาการอยูเวร-ยาม ในระหวางงานประชุมวิชาการฯ การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะ

พ้ืนฐาน ระหวางวันท่ี ๙ - ๑๓  ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีและโรงแรมท่ีพัก 
๓. กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการอยูเวร-ยามรักษาความปลอดภัยใหชัดเจนและแบง

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
๔. มอบหมายใหครูท่ีปรึกษาองคการฯ รวมเปนคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย 
๕. จัดทําบันทึกการอยูเวร-ยาม โดยสรุปใหเปนปจจุบันทุกวัน และนําเสนอตอประธานกรรมการฝายตางๆ 
๖. บันทึกขอมูล ขอคนพบของการดําเนินกิจกรรมรักษาความปลอดภัย เนื่องในงานประชุมองคการ 

นักวิชาชีพฯ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ นําเสนอพรอมขอเสนอแนะตอท่ีประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมองคการนักวิชาชีพฯ ระดับชาติ 

๗. จัดหายาเวชภัณฑ เพ่ือบริการแกนักศึกษาและจัดเตรียมรถฉุกเฉินบริการเม่ือมีเหตุฉุกเฉิน 
๘. เขารวมประชุมกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการองคการฯ ทุกฝายเวลา ๑๗.๐๐ น.ทุก

วันและงานอ่ืน ๆ ท่ีประธานคณะกรรมการบริหาร อวท. ระดับภาค มอบหมาย 
 

๑๕. คณะกรรมการฝายจัดเตรียมสถานท่ี 
 ๑๕.๑ นายนิยม  แสงวงศ   ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    ประธานกรรมการ 

๑๕.๒ นายมนตรี  สุริยพันตรี รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    รองประธานกรรมการ 
๑๕.๓ นายสุพัฒน  นามเหลา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๑๕.๔ นายบรรเจิด  กัญญาพันธ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๑๕.๕ นายบุญมา  สัตยธรรม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๑๕.๖ นายปรีชา ศรีสมุทร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๑๕.๗ นายอนันต  ละบาป  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 



- ๑๘ - 
 

๑๕.๘ นายคามิน  นนทการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๑๕.๙ นายสุนทร นามวงศ  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๑๕.๑๐ นายอุทร นะที  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๑๕.๑๑ นายชูศักด์ิ  อูปแกว วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๑๕.๑๒ นายสมคิด  แผนทอง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ  
๑๕.๑๓ นายพนมพร ม่ิงบุญ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๑๕.๑๔ นายภูมิกมล  พลอํานวย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี    กรรมการ 
๑๕.๑๕ นายวรวัชร  วงศสุธา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี    กรรมการ 
๑๕.๑๖ นายธวัชชัย สุขเกษม วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ    กรรมการ 
๑๕.๑๗ นายศิวะลักษณ  คําพุ วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ    กรรมการ 
๑๕.๑๘ นายศศิพงษ   เงินบํารุง  วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ    กรรมการ 
๑๕.๑๙ นายเอกชัย  จันทรจาย วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ    กรรมการ 
๑๕.๒๐ นายธีระ สีมาบุตร  วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ    กรรมการ 
๑๕.๒๑ นายรักเลย  เรืองออน วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ    กรรมการ 
๑๕.๒๒ นายสุนทร วรรณปะเก วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราธานี    กรรมการ 
๑๕.๒๓ นายภานุวฒัน  เพชรชมพู วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราธานี    กรรมการ 
๑๕.๒๔ นายสุนันท อินทรงาม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการและเลขานุการ 
๑๕.๒๕ นายละพล  ดําพะธิก วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี ๑. จัดเตรียมพ้ืนท่ีท่ีใชในการจัดงานประชุมวิชาการฯ 
 ๒. แบงพ้ืนท่ีในการจัดนิทรรศการองคการมาตรฐานดีเดนและสมาชิกดีเดน 
 ๓. ควบคุมดูแลอํานวยความสะดวกในการใชสถานท่ีตลอดการจัดงาน 
 ๔. ประสานงานกับคณะกรรมการฝายตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
๑๖. คณะกรรมการฝายแสง สี เสียง 
 ๑๖.๑ นายนิยม  แสงวงศ    ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี             ประธานกรรมการ 

๑๖.๒ นายไวพจน  ศรีธัญ   รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    รองประธานกรรมการ 
๑๖.๓ นายอนุรักษ  กลางแกว  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๖.๔ นายคารมย  แกวกันยา  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ  
๑๖.๕ นายอดิศักด์ิ  แหวนวงษ  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๖๖ นายธนิต ปองคํากวย  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๖.๗ นายอนุสรณ  จารุกมูล  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๖.๘ นายสุรพงษ  สามแกว  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๖.๙ นางสาวแสงเดือน  เพชรผดุง   วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๖.๑๐ นายยศสรัล  แสงสาย  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๖.๑๑ นายสุกร ีพรมนิกร  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๖.๑๒ นายสุนทร  ดอนชัย  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๖.๑๓ นายประสิทธิ์ ทุมนัน  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๖.๑๔ นายอัครวิชญ  บุญใส  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๖.๑๕ นายสงา คําอุน   วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 



- ๑๙ - 
 

๑๖.๑๖ นายสันติ  ภาคะ   วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ   กรรมการ 
๑๖.๑๗ นายสุริยา  พิจารณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ   กรรมการ 
๑๖.๑๘ วาท่ีร.ต.ณรงค  กันยาสาย  วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ   กรรมการ 
๑๖.๑๙ นายรักพงษ   คําพีระ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ   กรรมการ 
๑๖.๒๐ นายมนัสโกย  กิจเจรญิ  วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราธานี   กรรมการ 
๑๖.๒๑ นายวุฒิไกร  ขยันการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราธานี   กรรมการ 
๑๖.๒๒ นายเกียรติศักด์ิ  ชินาภาษ  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  กรรมการและเลขานุการ 
๑๖.๒๓ นายสุกาย  เก้ือทาน  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี  ๑. จัดเตรียมความพรอมในการใชเครื่องเสียงในบริเวณสถานท่ีจัดงานประชุมวิชาการฯ 
  ๒. ควบคุม ดูแล อํานวยความสะดวกในการใชเครื่องเสียงตางๆตลอดงาน 
  ๓. ประสานงานกับคณะกรรมการฝายตางๆท่ีเก่ียวของ 

๑๗.คณะกรรมการตรวจสอบและรับรองผลการแขงขันทักษะอยางเปนทางการ  ประกอบดวย 

 ๑๗.๑ นายบุญชวย  ก้ัวศรี ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง                          ประธานกรรมการ 
 ๑๗.๒ นายประทีป อนิลบล ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ                  รองประธานกรรมการ 
 ๑๗.๓ นายสิระพงศ  ชูวงศเลิศ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด                    รองประธานกรรมการ 
 ๑๗.๔ นางทิพยวรรณ อูทรัพย ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
 ๑๗.๕ วาท่ีรอยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย   ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร กรรมการ 
 ๑๗.๖ นายปริญญา  สมมิตร ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
 ๑๗.๗ นางวรรณภา พวงกุล ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพสวางแดนดิน กรรมการ 
 ๑๗.๘ นายศุภกฤต  แกมนิรัตน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคน้ําพอง กรรมการ 
 ๑๗.๙ นายศักด์ิชาญ สมสอางค ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ กรรมการ 
 ๑๗.๑๐ นายอภิชาติ  กุลธานี ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสุรินทร กรรมการ 
 ๑๗.๑๑ นายวิชา  อาญาเมือง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร กรรมการ 
 ๑๗.๑๒ นายคําพันธ  ศรีเมือง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง กรรมการ 
 ๑๗.๑๓ นายทองสุข  พามี   ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพพรรณนานิคม   กรรมการ 
 ๑๗.๑๔ นายสนธิต ดาโรจน รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กรรมการ 
 ๑๗.๑๕ นายประจักษ เลขตะระโก  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
 ๑๗.๑๖ นางพัชรพร สุวรรณไตรย รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคําสรอย กรรมการ 
 ๑๗.๑๗ นายสุทิศ รวดเร็ว  รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการ 
 ๑๗.๑๘ นายธานินทร ทองเผา รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
 ๑๗.๑๙ นายสมศักด์ิ  มาตรทะเล รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี กรรมการ 
 ๑๗.๒๐ นายสมรักษ  พระสลัก รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
 ๑๗.๒๑ นายประเสริฐ สิงหลสาย รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร กรรมการ 
 ๑๗.๒๒ นางสาวเยาวนิดา  สุภาษร  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ กรรมการ 

๑๗.๒๓ นายชวินทร  พลหาญ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
๑๗.๒๔ นายพูนพงศ  สวาสดิพันธ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
๑๗.๒๕ นายสวัสด์ิ  ธงไชย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
๑๗.๒๖ นายชนินทร  พบลาภ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
๑๗.๒๗ นายทรงวุฒิ  วิมลพัชร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
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๑๗.๒๘ นายสนอม  ทิพยรัตนสุนทร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
๑๗.๒๙ นายภัทรพงศ  สารักษ  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
๑๗.๓๐ นายทวีศักด์ิ  บุตรจันทร    รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี          กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๗.๓๑ นายคีรินทร อนุตตรังกูร ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๗.๓๒ นายสุรยุทธ  ธนสมบติั   รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ๑๗.๓๓ นายดาวไทย  เบาราญ รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ๑๗.๓๔ นางสุวนิจ  สุริยพันตรี  รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ๑๗.๓๕ นางสมจิตร  บุรุษพัฒน  รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 
๑. ประสานและรวบรวมผลการแขงขันทุกประเภท 
๒. ตรวจสอบและรับรองผลการแขงขันทุกประเภทเสนอตอประธานคณะกรรมการ เพ่ือประกาศผลอยาง

เปนทางการ 
๓. ประสานงานกับคณะกรรมการฝายท่ีเก่ียวของและงานอ่ืน ๆ ท่ีประธานคณะกรรมการบริหาร อวท. 

ระดับภาค มอบหมาย 
๑๘. คณะกรรมการสรุปและประเมินผล  ประกอบดวย 
 ๑๘.๑ นายประทีป  อนิลบล ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ                   ประธานกรรมการ 
 ๑๘.๒ วาท่ี ร.ต.ชนะคมศร  คงยืน   ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบําเหน็จณรงค       รองประธานกรรมการ 

๑๘.๓ นายสัมฤทธิ์  ภูเลี่ยมคํา ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสารคาม             รองประธานกรรมการ 
๑๘.๔ นางสาวแอนนา  สุริเวช   วิทยาลัยการอาชีพบําเหน็จณรงค   กรรมการ 
๑๘.๕ นางสาวพุทธิชาติ  ทิพยประทุม  วิทยาลัยการอาชีพบําเหน็จณรงค   กรรมการ 
๑๘.๖ นางสาวอรอนงค  อํามะ  วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร   กรรมการ 
๑๘.๗ นางสาวสุกัญญา  ทาคําพอ   วิทยาลัยการอาชีพบําเหน็จณรงค   กรรมการ 
๑๘.๘ นายสาธิต  นวรัตน ณ อยุธยา วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี  กรรมการ 
๑๘.๙ นายมะณพ  สิงหทอง  วิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ   กรรมการ 
๑๘.๑๐ นางมัทนา  นาคนิล   วิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ   กรรมการ 
๑๘.๑๑ นางสาวนภาพร  สมพา   วิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ   กรรมการ 
๑๘.๑๒ นางสาวรจนา  พันธุอินทร  วิทยาลัยการอาชีพปราสาท   กรรมการ 
๑๘.๑๓ นางสาวคณิตา  วงกนก   วิทยาลัยการอาชีพปราสาท   กรรมการ 
๑๘.๑๔ นายชวินทร  พลหาญ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
๑๘.๑๕ นายพูนพงศ  สวาสดิพันธ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
๑๘.๑๖ นายสวัสด์ิ  ธงไชย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
๑๘.๑๗ นายชนินทร  พบลาภ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
๑๘.๑๘ นายทรงวุฒิ  วิมลพัชร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
๑๘.๑๙ นายสนอม  ทิพยรัตนสุนทร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
๑๘.๒๐ นายวันชัย  ศุภธีรารกัษ  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
๑๘.๒๑ นายพิทักษ  ธิบูรณบุญ  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
๑๘.๒๒ นายธนวัฒน  พรอมสุข  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
๑๘.๒๓ นางสาวคุณากร  ปนปรีชา  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
๑๘.๒๔ นางสาวเสาวภา  ยูติ   วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
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๑๘.๒๕ นางสาวภัทราภรณ  เผือกนอก วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธาน ี กรรมการ 
๑๘.๒๖ นางสาวรชัฎาเนตร  สุรําไพ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
๑๘.๒๗ วาท่ีร.ต.วิทยา  เจริญทัศน  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
๑๘.๒๘ นางสาวเอมอร  สิมาทอง  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
๑๘.๒๙ นายอิทธิพล  นราชัย  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
๑๘.๓๐ นายสภุณ  สวาสดิพันธ  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
๑๘.๓๑ นายภคิน  บุญประสม   วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร   กรรมการ 
๑๘.๓๒ นางสาวกรรณิการ  ครองยุติ  วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร   กรรมการ 
๑๘.๓๓ นางสาวเนตรชนก  ศักด์ิขวา  วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร   กรรมการ 
๑๘.๓๔ นายสุทิศ  รวดเร็ว รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท          กรรมการและเลขานุการ 
๑๘.๓๕ นายสันติ  เบ็ญจศิล   รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๘.๓๖ นายทวีศักด์ิ  บุตรจันทร รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๘.๓๗  นายอิทธิพล  สุขเติม   วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี                     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 
  ๑. สรุปและประเมินผลการแขงขันทุกประเภทเสนอตอประธานคณะกรรมการเพ่ือประกาศผลอยางเปน
ทางการ 
  ๒. ประสานงานกับคณะกรรมการฝายท่ีเก่ียวของและงานอ่ืน ๆ ท่ีประธานคณะกรรมการบริหาร อวท. 
ระดับภาค มอบหมาย 
 

ขอใหคณะกรรมการทุกฝายท่ีไดรับการแตงต้ัง ดําเนินการประชุมในฝาย วางแผน ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตาม
เปาหมายและวัตถุประสงคของการจัดงานโดยใหประสานงานกับคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ เพ่ือประโยชนท่ีจะนํามาซ่ึง
ชื่อเสียงของอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอไปและในการเดินทางไปราชการเพ่ือปฏิบัติภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย
ตามคําสั่งนี้ใหปฏิบัติตามระเบียบการเดินทางไปราชการเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีไดรับมอบหมายตามคําสั่งนี้ใหปฏิบัติตามระเบียบ
การเดินทางไปราชการและเบิกคาใชจายไดตามสิทธิ์จากตนสังกัด 

 

   ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๗  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 

                    (นายสุรเดช  สมศรีโย) 
  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

  ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 


