
 
 

 
 
 
 

คําสั่งอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่      /๒๕๖๒ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ในงานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ครั้งท่ี  ๒๙  ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๒ 
---------------------------------------- 

  ดวยอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดกําหนดจัดงานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง
ประเทศไทยการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คร้ังท่ี 
๒๙ ประจําปการศึกษา๒๕๖๒ ข้ึนในระหวางวันท่ี ๙ – ๑๓  ธันวาคม ๒๕๖๒  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการ
จัดการประกวด แสดง แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันของสมาชิกองคการนักวิชาชีพใน
อนาคตแหงประเทศไทย 

  ดังน้ันเพ่ือใหการจัดประกวด แสดง แขงขันดังกลาวบรรลุตามวัตถุประสงคและดําเนินงานเปนไปดวยความ
เรียบรอย อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พ้ืนฐาน  และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คร้ังท่ี ๒๙  ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๒ ดังน้ี 
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 

๑.๑  ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
๑.๒  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี 
๑.๓  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอุบลราชธานี 
๑.๔  นายอําเภอเมืองอุบลราชธานี 
๑.๕  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
๑.๖  ผูอํานวยการโรงพยาบาลอุบลราชธานี 
๑.๗  ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี 
๑.๘  ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองอุบลราชธานี 
๑.๙  อัยการจังหวัดอุบลราชธานี 
๑.๑๐  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี 
๑.๑๑  ผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ 
๑.๑๒  ผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
๑.๑๓  ผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ 
๑.๑๔  ผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 
๑.๑๕  ผูอํานวยการถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ 
๑.๑๖  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 
๑.๑๗  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ 
๑.๑๘ ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี 
๑.๑๙  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 



๒ 

 
๑.๒๐  ประธานหอการคาจังหวัดอุบลราชธานี 
๑.๒๑  ประชาสัมพันธจังหวัดอุบลราชธานี 
๑.๒๒  นายกสมาคมผูส่ือขาวจังหวัดอุบลราชธานี 
 

มีหนาที๑่. ใหคําปรึกษาและเสนอขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินงาน 
๒. สนับสนุนในการดําเนินการจัดงานตอคณะกรรมการอํานวยการเพ่ือใหการจัดงานดําเนินไปดวยความเรียบรอย 

๒. คณะกรรมการอํานวยการ 
๒.๑ นายสุรเดช  สมศรีโย ประธานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายบุญชวย ก้ัวศรี ประธาน อวท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กรรมการ  
๒.๓ นายสงา  แตเช้ือสาย  ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย   กรรมการ  
๒.๔ นายอักษรศิลป แกวมหาวงศ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ   กรรมการ 

 ๒.๕ นายวาทิช  ผานสําแดง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ   กรรมการ 
 ๒.๖  นายวิเศษ  สมคิด ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดอํานาจเจริญ   กรรมการ 
 ๒.๗ นายพิเชษฐ หล่ังทรัพย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม   กรรมการ  

๒.๘ นายชาญชัย  แสงจันทร ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดบึงกาฬ   กรรมการ 
 ๒.๙  นางทิพยวรรณ  อูทรัพย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  กรรมการ 
 ๒.๑๐ นางสาวอรุณี  ศรีนนท ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร   กรรมการ 
 ๒.๑๑ นายสมปอง  ทองศรี ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร   กรรมการ 
 ๒.๑๒ นายนิยม แสงวงศ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี  กรรมการ 
 ๒.๑๓ นายอุดมภูเบศวร สมบูรณเรศ  ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย   กรรมการ 
 ๒.๑๔ นายสุรเดช สมศรีโย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี   กรรมการ  

๒.๑๕  นายคําพันธ  ศรีเมือง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดหนองบัวลําภู  กรรมการ  
๒.๑๖ นายสงัด ยศเฮือง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเลย   กรรมการ 

 ๒.๑๗  นายอภิชาติ  กุลธานี ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร   กรรมการ 
๒.๑๘ นายอดุลย พิมพทอง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแกน   กรรมการ 
๒.๑๙ นางวรรณภา  พวงกุล ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร   กรรมการ 
๒.๒๐  นางจิตโสมนัส  ชัยวงษ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  กรรมการ 
๒.๒๑  นายสิระพงศ  ชูวงศเลิศ   ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด   กรรมการ 

 ๒.๒๒ นายอาคม  จันทรนาม ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ   กรรมการ 
 ๒.๒๓  นายวิศวชาติ  สุวรรณราช  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ  กรรมการ 
 ๒.๒๔  นายณัฐฐวรรณ  สุวรรณศรี  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพคํามวง  กรรมการ 
 ๒.๒๕  นายวาทิช   ผานสําแดง  ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ  กรรมการ 
 ๒.๒๖  นายบุญชวย  ก้ัวศรี  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง   กรรมการ 
 ๒.๒๗  นายจักรกฤษณ  พูนดี  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพหวยผ้ึง  กรรมการ 
 ๒.๒๘  นายบัณฑิต  สมจิตร  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี  กรรมการ 
 ๒.๒๙  นายสิทธิศักด์ิ  ชําปฏิ  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน  กรรมการ 
 ๒.๓๐  นายศุภกฤต  แกมนิรัตน  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนํ้าพอง  กรรมการ 
 ๒.๓๑  นางอนงลักษ  พูลสุวรรณ    ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน  กรรมการ 
 ๒.๓๒  นายศุภชัย  ศิริธรรมรักษ  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแกน  กรรมการ 



๓ 

 
 ๒.๓๓   นายอดุลย  พิมพทอง  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแกน  กรรมการ 
 ๒.๓๔   วาท่ีรอยตรีจรรยา  พาบุ  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานไผ   กรรมการ 
 ๒.๓๕   นายสําเริง  สุขสวัสด์ิ  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ    กรรมการ 
 ๒.๓๖   นายประดิษฐ  ญาณประเสริฐ ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน   กรรมการ 
 ๒.๓๗   นายถาวรสิทธ์ิ  อินทะแสง  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพพล    กรรมการ 
 ๒.๓๘   นายสิริสมัย  เย็นรัมย    ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองหอง กรรมการ 
 ๒.๓๙   นายอาคม  จันทรนาม  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ    กรรมการ 
 ๒.๔๐   นายประทีป  อนิลบล  ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ   กรรมการ 
 ๒.๔๑   นายบัณฑิต  ย้ินนอย  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพแกงครอ   กรรมการ 
 ๒.๔๒   วาท่ี ร.ต.ชนะคมศร  คงยืน ผ็อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบําเหน็จณรงค  กรรมการ 
 ๒.๔๓   นายพิเชฏฐ  หล่ังทรัพย  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม   กรรมการ 
 ๒.๔๔   นางสาวเสาวนีย  เต็งสุวรรณ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบานแพง   กรรมการ 
 ๒.๔๕   นายพิชัย  วาจนสุนทร  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก   กรรมการ 
 ๒.๔๖   นายสุรศักด์ิ  เทียบรัตน  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม  กรรมการ 
 ๒.๔๗   นายธนภัทร  แสงจันทร  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา   กรรมการ 
 ๒.๔๘   นางสาวสิริรัชนา  เนาวโสภา ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคปกธงชัย   กรรมการ 
 ๒.๔๙   นายนิติ  นาชิต   ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี   กรรมการ 
 ๒.๕๐   นางแสงดาว  ศรีจันทรเวียง   ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ  กรรมการ 
 ๒.๕๑   นางจิตโสมนัส  ชัยวงษ  ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา   กรรมการ 
 ๒.๕๒   นายวิเชียร  ประเสริฐสกุล    ผูอํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา กรรมการ 
 ๒.๕๓  นายศิริพงษ  คุณากรพันธุ  ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา  กรรมการ 
 ๒.๕๔  นายสุทธิพล  พลศรีพิมพ  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง   กรรมการ 
 ๒.๕๕  นายนนทพันธุ  พิมพา  ผูอํานวยการวิทยาลัยการเทคนิคพิมาย   กรรมการ 
 ๒.๕๖  นายปรัชญา  ตะภา  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ   กรรมการ 
 ๒.๕๗  นายวรเวทย  บุญมา  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพปากชอง   กรรมการ 
 ๒.๕๘  นายสงา  แตเช้ือสาย  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย    กรรมการ 
 ๒.๕๙  นางสาวปญฑารีย  สําราญศิลป   ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง    กรรมการ 
 ๒.๖๐  นายอนันต  สุขดี  ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางบุรีรัมย   กรรมการ 
 ๒.๖๑  นายภวูดล   ม่ิงขวัญ  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนางรอง   กรรมการ
 ๒.๖๒  นางชมบุญ  ลาภอุปถัมภ  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก    กรรมการ 
 ๒.๖๓  นายวรงค  แกวบุญเรือง  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย   กรรมการ
 ๒.๖๔  นายชาญชัย  แสนจันทร  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ    กรรมการ 
 ๒.๖๕ นางเยาวลักษณ  ชมภูวัฒนา  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเซกา   กรรมการ 
 ๒.๖๖  นายวิชา  อาญาเมือง          ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร กรรมการ 
 ๒.๖๗  นายทศพล  สุวรรณไตรย  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคําสรอย   กรรมการ 
 ๒.๖๘ นางทิพยวรรณ  อูทรัพย  ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม  กรรมการ 
 ๒.๖๙ นายปริญญา  สมมิตร  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม   กรรมการ 
 ๒.๗๐ นายสัมฤทธ์ิ  ภูเล่ียมคํา  ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางมหาสารคาม  กรรมการ 
 ๒.๗๑  นายชาญชัย  ภัทรพฤกษา  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย  กรรมการ 



๔ 

 
 ๒.๗๒  นายสุพิต  ภูแทนนา  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล กรรมการ 
 ๒.๗๓  นายสมปอง  ทองศรี  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร    กรรมการ 
 ๒.๗๔  นายสิริชัย  แทนแกว  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา   กรรมการ 
 ๒.๗๕  นายสิระพงษ  ชูวงศเลิศ  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด   กรรมการ 
 ๒.๗๖  นายอํานาจ  สังขทอง  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ   กรรมการ 
 ๒.๗๗  นายรุงโรจน  ไชยชาติ  ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด   กรรมการ 
 ๒.๗๘  นายสิทธิศักด์ิ  เพ่ิมพูล  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย   กรรมการ 
 ๒.๗๙  นายศุภชัย  แนนอุดร  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร   กรรมการ 
 ๒.๘๐ วาท่ีรอยโทสันติสุข  โมฬา  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง   กรรมการ 
 ๒.๘๑ นายประมวล  วิลาจันทร  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด   กรรมการ 
 ๒.๘๒ นายสงัด  ยศเฮือง  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย    กรรมการ 
 ๒.๘๓ นางสาวกรรณิการ  ยอดสงา  ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย   กรรมการ 
 ๒.๘๔ นายขุนทอง  จริตพันธ  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพดานซาย   กรรมการ 
 ๒.๘๕ นายอดิศักด์ิ  ปญญาสิม  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง   กรรมการ 
 ๒.๘๖ นายอักษรศิลป  แกวมหาวงศ   ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ   กรรมการ 
 ๒.๘๗ นายศักด์ิชาญ  สมสะอางค  ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ   กรรมการ 
 ๒.๘๘ นายโสภา  มะเครือสี  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ   กรรมการ 
 ๒.๘๙ นายคณิน  สาระบูรณ        ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ   กรรมการ 
 ๒.๙๐ นายณัฏฐวิทญ  ศิริรัชฎานันท  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ   กรรมการ 
 ๒.๙๑ นายเทิดศักด์ิ  สรรพศรี  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย   กรรมการ 
 ๒.๙๒ นายวิโรจน  ธิมา  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล กรรมการ 
 ๒.๙๓ นายไพบูลย  มีศิลป  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ   กรรมการ 
 ๒.๙๔ นายสถิต  สําราญสุข  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร   กรรมการ 
 ๒.๙๕ นางมนัสนันท  ราตรีหวาง  ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสกลนคร   กรรมการ 
 ๒.๙๖ นายทองสุข  พามี  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม   กรรมการ 
 ๒.๙๗ นางวรรณภา  พวงกุล  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพสวางแดนดิน   กรรมการ 
 ๒.๙๘ นายวิวัฒน  บุญพิคํา  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร    กรรมการ 
 ๒.๙๙ วาท่ีรอยโทบุญชุบ  หล่ังทรัพย  ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร   กรรมการ 
 ๒.๑๐๐  นายอภิชาติ   กุลธานี  ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสุรินทร   กรรมการ 
 ๒.๑๐๑  นางเอ่ียมนภา  บุญจันทร  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพทาตูม   กรรมการ 
 ๒.๑๐๒  นายคีรินทร  อนุตตรังกูร  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท   กรรมการ 
 ๒.๑๐๓  นายวราวุฒิ  ไกยราช  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ   กรรมการ 
 ๒.๑๐๔  นายวิโรจณ  ทองเรือง      ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ   กรรมการ 
 ๒.๑๐๕  นายวิเชียร  บุญลี  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี กรรมการ 
 ๒.๑๐๖  นายอุดมภูเบศวร  สมบูรณเรศ   ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   กรรมการ 
 ๒.๑๐๗  นายชัยกร  จันทรศรี  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย กรรมการ 
 ๒.๑๐๘  นายมงคล  แกวรอด  ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย   กรรมการ 
 ๒.๑๐๙  นายประวิทย  บุรินทรนิตย  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู   กรรมการ 
 ๒.๑๑๐ นายคําพันธ  ศรีเมือง  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง   กรรมการ 



๕ 

 
 ๒.๑๑๑  นายสุรเดช  สมศรีโย         ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี   กรรมการ 
 ๒.๑๑๒ นายเดชวิชัย  พิมพโคตร         ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี  กรรมการ 
 ๒.๑๑๓ นายนิรุตต  บุตรแสนลี  ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี   กรรมการ 
 ๒.๑๑๔ นายอาทิตย  จิรวัฒนผล    ผูอํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวอุดรธานี กรรมการ 
 ๒.๑๑๕ นายธีรภัทร  ไชยสัตย  ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี   กรรมการ 
 ๒.๑๑๖ นายประสิทธ์ิ  ทองรัศมี  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาป   กรรมการ 
 ๒.๑๑๗  นายทองจันทร  ประทุมโฉม ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิควาปปทุม   กรรมการ 
 ๒.๑๑๘ นายสุพล  แถมเงิน  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานผือ   กรรมการ 
 ๒.๑๑๙ นายพงษศักด์ิ  วงษปอม  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน   กรรมการ 
 ๒.๑๒๐  นายสํารวย  โพธ์ิไทรย  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ   กรรมการ 
 ๒.๑๒๑  นายพรหมพิริยะ  พรหมสูตร ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน   กรรมการ 
 ๒..๑๒๒  นายนิยม  แสงวงศ  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี           กรรมการและเลขานุการ
 ๒.๑๒๓  นายพงษศักดิพล  ทาแกว  ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๒.๑๒๔  นายนิรันดร  สมมุติ    ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๒.๑๒๕  นายจงอางศึก  ศรีวะสุทธ์ิ  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๒.๑๒๖  นายธาตรี  พิบูลมณฑา  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๒.๑๒๗  นางลฎาภา  แสวงทรัพย  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๒.๑๒๘  นายปญญา  ซ่ือสัตย  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๒.๑๒๙  นายรุงวิจักขณ  หวังมวนกลาง ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  มีหนาที ่กําหนดโครงสราง รูปแบบการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
 ใหคําปรึกษาและใหคําแนะนําแกคณะกรรมการฝายตาง  ๆวินิจฉัย ส่ังการ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
 

๓.  คณะกรรมการกํากับและสนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี ๒๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ประกอบดวย 

๓.๑  นายบุญชวย  ก้ัวศรี ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง ประธานกรรมการ 
๓.๒  นายประทีป  อนิลบล ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ รองประธานกรรมการ 
๓.๓  นายสิระพงศ  ชูวงศเลิศ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด รองประธานกรรมการ 

๓.๔  นางทิพยวรรณ  อูทรัพย ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
๓.๕ วาท่ี ร.ท.บุญชุบ  หล่ังทรัพย ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร กรรมการ 
๓.๖  นางวรรณภา  พวงกุล ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพสวางแดนดิน กรรมการ 
๓.๗  นายศักด์ิชาญ  สมสอางค ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน กรรมการ 
๓.๘  นายศุภกฤต  แกมนิรัตน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนํ้าพอง กรรมการ 
๓.๙  นายปริญญา  สมมิตร ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
๓.๑๐  นายคําพันธ  ศรีเมือง ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีบุญเรือง กรรมการ 
๓.๑๑  นายอภิชาติ  กุลธานี ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสุรินทร กรรมการ 
๓.๑๒ นายวิชา  อาญาเมือง ผูอํานวยการวิทยาลัยนวมินทราชินีมุกดาหาร กรรมการ 
๓.๑๓  นายทองสุข  พามี ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม กรรมการ 
๓.๑๔  นายสนธิต  ดาโรจน รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กรรมการ 
๓.๑๕  นายประจักษ  เลขตะระโก รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 



๖ 

 
๓.๑๖  นางพัชรพร  สุวรรณไตรย รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคําสรอย กรรมการ 
๓.๑๗  นายสุทิศ  รวดเร็ว รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการ 
๓.๑๘  นายธานินทร  ทองเผา รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
๓.๑๙  นายสมศักด์ิ  มาตรทะเล รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี กรรมการ 
๓.๒๐  นายสมรักษ  พระสลัก รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
๓.๒๑  นายประเสริฐ  สิงหลสาย รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร กรรมการ 
๓.๒๒  นางสาวเยาวนิดา  สุภาษร รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ กรรมการ 
๓.๒๓  นายคีรินทร  อนุตตรังกูร ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการและเลขานุการ 
๓.๒๔  นายสุรยุทธ  ธนสมบัติ รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ กรรมการและผูชวยเลยขานุการ 
๓.๒๕  นายดาวไทย  เบาราญ รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง กรรมการและผูชวยเลยขานุการ 
มีหนาที่   ๑. กําหนดกิจกรรม รูปแบบ และข้ันตอนการจัดกิจกรรม ในงานประชุมวิชาการฯ 

 ๒. ประสานงานในการจัดงบประมาณการดําเนินงานจัดงานประชุมวิชาการฯ 
 ๓.  กํากับติดตามการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันใหบริสุทธ์ิ  ยุติธรรม 
 

๔. คณะกรรมการดําเนินงานการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
๔.๑การแขงขันทักษะงานจักรยานยนต (ระดับปวช.) ประกอบดวย 

๔.๑.๑  นายสุพล   แถมเงิน  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานผือ  ประธานกรรมการ 
๔.๑.๒  วาท่ี รต. สุรศักด์ิ  ชัยตาแสง   รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเซกา        รองประธานกรรมการ 
๔.๑.๓  นายยุทธพงษ   เดชบุรัมย     รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิควาปปทุม        รองประธานกรรมการ 
๔.๑.๔  นายวิเชียร   ชํานาญกิจ รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง    รองประธานกรรมการ 
๔.๑.๕  นายนันทะวุธ   วงศอินพอ         รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบานแพง        รองประธานกรรมการ 
๔.๑.๖  นายลือชัย   ทาทอง  รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี รองประธานกรรมการ 
๔.๑.๗  วาท่ี รท.จิรายุศ  จินาวัลย  รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี รองประธานกรรมการ 
๔.๑.๘  นางสาวกรรณิการ  แดนสีแกว รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี รองประธานกรรมการ 
๔.๑.๙  นายไพศาล   บุญลับ           ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร     กรรมการ 
๔.๑.๑๐  นายสัญญา   นุกูล  ครูวิทยาลัยการอาชีพขอนแกน    กรรมการ 
๔.๑.๑๑  นายทิณกร   กุระอ่ิม           ครูวิทยาลัยการอาชีพคํามวง    กรรมการ 
๔.๑.๑๒  นายสัญญา   จันสด            ครูวิทยาลัยเทคนิควาปปทุม    กรรมการ 
๔.๑.๑๓  นายถวิล   บุตรคุณ            ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย     กรรมการ 
๔.๑.๑๔  นายทวีชัย   ธรรมศร           ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    กรรมการ 
๔.๑.๑๕  วาท่ีร.ต.นิวัฒน  ภูงาม  ครูวิทยาลัยเทคนิคบานแพง    กรรมการ 
๔.๑.๑๖  นายฤชุวี   วงษภูธรณ         ครูวิทยาลัยการอาชีพเซกา    กรรมการ 
๔.๑.๑๗  นายสุนทร   ปุมเปา  ครูวิทยาลัยเทคนิคนครพนม    กรรมการ 
๔.๑.๑๘  นายศักด์ิสิทธ์ิ   บุญมาก           ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๔.๑.๑๙  นายอุไร   รัตนภักดี ครูวิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ    กรรมการ 
๔.๑.๒๐  นายสุพจ   พวงออน           ครูวิทยาลัยการอาชีพแกงครอ    กรรมการ 
๔.๑.๒๑  นายคมสันต   ปายจัตุรัส      ครูวิทยาลัยการอาชีพบําเหน็จณรงค   กรรมการ 
๔.๑.๒๒  นายสมเกียรติ   บุญนอย      ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร     กรรมการ 
๔.๑.๒๓  นายเริงชัย   คิดรอบ           ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ    กรรมการ 



๗ 

 
๔.๑.๒๔  นายสุรเชษฐ   ประทุมโคตร  ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน    กรรมการ 
๔.๑.๒๕  นายทองหลอ   รินนอย  ครูวิทยาลัยการอาชีพขอนแกน    กรรมการ 
๔.๑.๒๖  นายวรเชษฐ   วรสุทธิพงษ   ครูวิทยาลัยการอาชีพพล     กรรมการ 
๔.๑.๒๗  นายวสันต   รักคบ             ครูวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแกน    กรรมการ 
๔.๑.๒๘  นายศรายุทธ   สุทธิพันธ      ครูวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร  กรรมการ 
๔.๑.๒๙  นายนันทวุฒิ   ชาภูบาล       ครูวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร  กรรมการ 
๔.๑.๓๐  นายวสันต   อุไรวงค           ครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 
๔.๑.๓๑  นายมงคล   บุญกอง          ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๑.๓๒  นายประยงค   ศรีสรณ        ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    กรรมการ 
๔.๑.๓๓  นายศรัญู   พลเย่ียม         ครูวิทยาลัยเทคนิคเขาวง     กรรมการ 
๔.๑.๓๔  นายสาคร    ธงชัย  ครูวิทยาลัยเทคนิคนํ้าพอง     กรรมการ 
๔.๑.๓๕  นายพงษธร   มะแพน         ครูวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน    กรรมการ 
๔.๑.๓๖  นายธวัชชัย   ไชยวาน  ครูวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน    กรรมการ 
๔.๑.๓๗  นายรัชฎา   เขียนนอก         ครูวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา    กรรมการ 
๔.๑.๓๘  นายธนา   ปจชามาตย       ครูวิทยาลัยการอาชีพบานผือ    กรรมการ 
๔.๑.๓๙  นายพรทวี   วงศเฉลิมศักด์ิ ครูวิทยาลัยการอาชีพสวางแดนดิน    กรรมการ 
๔.๑.๔๐  นายมนูศักด์ิ   สารผล  ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๔.๑.๔๑  นายเอนก   กองคํา  ครูวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๑.๔๒  นายภาณุ   ชวนอาจ          ครูวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ     กรรมการ 
๔.๑.๔๓  นายสุดสาคร   พาติกบุตร        ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    กรรมการ 
๔.๑.๔๔  นายสรศิษฏ   ธรรมศิริ           ครูวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง    กรรมการ 
๔.๑.๔๕  นายวัฒนา   ทองเทพ  ครูวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ    กรรมการ 
๔.๑.๔๖  นายบรรจง   ชัญถาวร ครูวิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๑.๔๗  นายอาณัติ   อัปติกานัง ครูวิทยาลัยสารพัดชางมหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๑.๔๘  นายธีระพงษ   หาระวงศ ครูวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ     กรรมการ 
๔.๑.๔๙  นายธีระศักด์ิ   สัตยธิพันธ ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 

           ๔.๑.๕๐  นายณัฐกร  หม่ืนทอง  ครูวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี          กรรมการ 
๔.๑.๕๑  นายถาวร   สีถาการ  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๑.๕๒  นายอิทธิพล   บุดดีคํา  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๑.๕๓  นายสุวิชา   เช้ือตาออน ครูวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๑.๕๔  นายเศกสิทธ์ิ   ช่ืนสกุล  ครูวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๑.๕๕  นายมานะ   วิชางาม  ครูวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๑.๕๖  ดร. ชลอ   พลนิล  ครูวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๑.๕๗  นายเกริกฤทธ์ิ  สงเสริม            ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๑.๕๘  นายสมาน   คูณสวัสด์ิ ครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    กรรมการ 
๔.๑.๕๙  นายสุระพงษ   ศรีปราชญ ครูวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ    กรรมการ 
๔.๑.๖๐  นายครินทร   เจริญมี  ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท    กรรมการ 
๔.๑.๖๑  นายสรรสิทธิ   ยืนยาว  ครูวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี          กรรมการ 
๔.๑.๖๒  นายสมใจ   สมรฤทธ์ิ  ครูวิทยาลัยสารพัดชางสกลนคร    กรรมการ 



๘ 

 
๔.๑.๖๓ นายสมศักด์ิ  ปริตัง  ครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    กรรมการ 
๔.๑.๖๔ นายธนิตพงษ  ลุละ  ครูวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย      กรรมการ 
๔.๑.๖๕ นายจิรศักด์ิ ดุษฎี               ครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ
๔.๑.๖๖ นายประสิทธ์ิ ภูม่ัน  ครูวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร       กรรมการ 
๔.๑.๖๗  นายจตุรงค นันทชนะ ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๑.๖๘  นายราชิต เพชรภูวงษ ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย     กรรมการ 
๔.๑.๖๙  นายวีรศักด์ิ    ศาลางาม    วิทยาลัยการอาชีพทาตูม     กรรมการ 
๔.๑.๗๐  นายศรรตยา  พิณพาทย   ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ      กรรมการ 
๔.๑.๗๑  นายสุวรรณ    แสงโชติ             ครูวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ     กรรมการ 
๔.๑.๗๒  นายสมชาย   เจริญผล           ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ       กรรมการและเลขานุการ 
๔.๑.๗๓  นายธีรเดช    ทิมา  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๑.๗๔  นายพงศกร   ภูมิพันธ  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๒  การแขงขันทักษะงานเครื่องยนตเล็กดีเซล (ระดับ ปวช.)ประกอบดวย 
๔.๒.๑  นายธาตรี   พิบูลมณฑา ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล  ประธานกรรมการ 
๔.๒.๒  นายสุรศักด์ิ   เทียบรัตน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม    รองประธานกรรมการ 

๔.๒.๓  นายพุฒิชาติ   ทัดเทียม  รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ  รองประธานกรรมการ 
๔.๒.๔  วาท่ีรอยโท อภิเดช  สารคํา รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ       รองประธานกรรมการ 
๔.๒.๕  นายปริญญา   คําชาย             รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง        รองประธานกรรมการ 
๔.๒.๖  นายพสิษฐ   ไชยดํารง          รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิควาปปทุม        รองประธานกรรมการ 
๔.๒.๗  นายชูวงษ อัฐนาค  รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางมหาสารคาม รองประธานกรรมการ 
๔.๒.๘  นายธวัช  แบบขุนทด รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทโท   รองประธานกรรมการ 
๔.๒.๙  นายพัทยปกรณ   ธนัทศิรวณิชย    ครูวิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ            กรรมการ 
๔.๒.๑๐  นายปริญญา   ชุมพล  ครูวิทยาลัยเทคนิควาปปทุม            กรรมการ 
๔.๒.๑๑  นายพรชัย   เดิมทํารัมย        ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย             กรรมการ 
๔.๒.๑๒  นายธวัฒชัย   คําหลิน  ครูวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง            กรรมการ 
๔.๒.๑๓  นายบุญมี   โคตรประทุม ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ             กรรมการ 
๔.๒.๑๔  นายอาคม   พิมโกทา           ครูวิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ            กรรมการ 
๔.๒.๑๕  นายนิติ   ภูม่ิงเดือน ครูวิทยาลัยการอาชีพบําเหน็จณรงค           กรรมการ 
๔.๒.๑๖  นายทวี   ละลอกนํ้า ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร             กรรมการ 
๔.๒.๑๗  นายเดช   ทองแกว  ครูวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย            กรรมการ 
๔.๒.๑๘  นายณัฎฐวัฒน   บุญรัมย  ครูวิทยาลัยเทคนิคพิมาย              กรรมการ 
๔.๒.๒๙  นายพิทยา   บุนนท  ครูวิทยาลัยเทคนิคนครพนม             กรรมการ 
๔.๒.๒๐  นายอาทิตย   การสอน  ครูวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร           กรรมการ 
๔.๒.๒๑  นายกิตติพงษ   หลงพิมาย         ครูวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง             กรรมการ 
๔.๒.๒๒  วาท่ีรอยตรีสุพรรณ  ผาแกว       ครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ             กรรมการ 
๔.๒.๒๓  นายสํา       บุญเพ่ิม  ครูวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร    กรรมการ 
๔.๒.๒๔  นายชาญยุทธ   วงษเวช  ครูวิทยาลัยเทคนิคเลย     กรรมการ 
๔.๒.๒๕  นายพิทยาทร   ลามสีดา  ครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    กรรมการ 
๔.๒.๒๖  นายกตนนท   นาทัน  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 



๙ 

 
๔.๒.๒๗  นายจีระวุฒิ   ประกอบดี ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๒.๒๘  นายพงษศักด์ิ   เนตรสงา ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๒.๒๙  นายณัฏฐ   สุวรรณกูฏ ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๒.๓๐  นายยุทธพงษ   ศรีทอง  ครูวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล    กรรมการ 
๔.๒.๓๑  นายพิชิต        ราตรีสุข   ครูวิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด      กรรมการ 
๔.๒.๓๒  วาท่ี ร.ต.วิรัตน สวางศักด์ิ ครูวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ    กรรมการ 
๔.๒.๓๓  นายพายุ ทองเต็ม  ครูวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ    กรรมการ 
๔.๒.๓๔  นายกฤษฎา ท่ังทอง  ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร     กรรมการ 
๔.๒.๓๕  นายอุทัย จรรยากรณ ครูวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ    กรรมการ 
๔.๒.๓๖  นายศราวุฒิ เศรษฐสิงห ครูวิทยาลัยเทคนิคเขาวง     กรรมการ 
๔.๒.๓๗  นายมงคลศักด์ิ ดวงพุทธา ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองหอง  กรรมการ 
๔.๒.๓๘  นายจักรพรรด์ิ พันธหมุด ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล  กรรมการ 
๔.๒.๓๙  นายชัยวัฒน มาทวี  ครูวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร    กรรมการ 
๔.๒.๔๐  นายศิวพันธ สารโท  ครูวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร    กรรมการ 
๔.๒.๔๑  นายวีระยุทธ คําวัน  ครูวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชพล    กรรมการ 
๔.๒.๔๒  นายเฉิมศักด์ิ ภิญโยฤทธ์ิ ครูวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน    กรรมการ 
๔.๒.๔๓  นายสิทธิศักด์ิ   ดลตรี  หัวหนาแผนกฝกอบรมบริษัท ยันมาร เอส พี จํากัด  กรรมการ 
๔.๒.๔๔  นายราเมศวร   ขวัญเย้ือง หัวหนาแผนกฝกอบรมบริษัท ยันมาร เอส พี จํากัด  กรรมการ 
๔.๒.๔๕  นายธีรชัย   กลางพิลา หัวหนาศูนยบริการยันมาร สาขาอุบลราชธานี  กรรมการ 
๔.๒.๔๖  นายธวัชชัย   บุญวัง  ชางศูนยบริการยันมาร สาขาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๒.๔๗  นายโควิน   เดชพันธ  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล  กรรมการและเลขานุการ 
๔.๒.๔๘  นายอธิวัฒน   สารโพคา ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๒.๔๙  นายชัยวัฒน   เหลาบุตรสา ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๓  การแขงขันทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน(ระดับ ปวช.) ประกอบดวย 
๔.๓.๑  นายสถิต   สําราญสุข ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร             ประธานกรรมการ 
๔.๓.๒  นายเอกสิทธ์ิ   ปรมะ  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ           รองประธานกรรมการ 
๔.๓.๓  นายชาญชัย   ดาศรี  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  รองประธานกรรมการ 
๔.๓.๔  วาท่ีรอยตรีไชยา  ทับวิธร  รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน รองประธานกรรมการ 
๔.๓.๕  นายอัมรินทร  แสงเหลา        รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ  รองประธานกรรมการ 
๔.๓.๖  นายพลวุฒิ   แกวสงา  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย รองประธานกรรมการ 
๔.๓.๗  นายพงษพันธุ   มีกลา           ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร     กรรมการ 
๔.๓.๘  นายชวฤทธ์ิ   ศิริทาน  ครูวิทยาลัยเทคนิควาปปทุม    กรรมการ 
๔.๓.๙  นายพงษศิริ   สายเมือง ครูวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    กรรมการ 
๔.๓.๑๐  นายสมบัติ   อาสนานิ           ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    กรรมการ 
๔.๓.๑๑  นายศุภชัย   ชัยวงษ             ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู    กรรมการ 
๔.๓.๑๒  นายไกรภูมิ   คํานาค  ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๔.๓.๑๓  นายอนุชา   กุลจําเริญ          ครูวิทยาลัยการอาชีพแกงครอ    กรรมการ 
๔.๓.๑๔  นายอนันต   หอมใสย           ครูวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา    กรรมการ 
๔.๓.๑๕  นายอุกฤษฏ  จรรยารัตนกุล ครูวิทยาลัยเทคนิคพิมาย     กรรมการ 



๑๐ 

 
๔.๓.๑๖  นายณัฐพงษ   เพียยุระ          ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน    กรรมการ 
๔.๓.๑๗  นายมงคลศักด์ิ   ดวงพุทธา     ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองหอง  กรรมการ 
๔.๓.๑๘  วาท่ี ร.อ.อาคม  รักษาพล      ครูวิทยาลัยการอาชีพขอนแกน    กรรมการ 
๔.๓.๑๙  นายธรรมปพน  เกษนอก       ครูวิทยาลัยการอาชีพบานไผ    กรรมการ 
๔.๓.๒๐  นายปญญา   เช้ือคําจันทร ครูวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร  กรรมการ 
๔.๓.๒๑  นายอุทัย  ศรีวิชา            ครูวิทยาลัยเทคนิคบานแพง    กรรมการ 
๔.๓.๒๒  นายสันติพงษ   พ้ืนนวล         ครูวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง    กรรมการ 
๔.๓.๒๓  นายวัตรธนา   อังคุนันท          ครูวิทยาลัยการอาชีพเซกา    กรรมการ 
๔.๓.๒๔  นายทวีศิลป   จันทรังษี ครูวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ 
๔.๓.๒๕  นายเอกสิทธ์ิ   ลุนสะแกวงษ ครูวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ 
๔.๓.๒๖  นายอัษฎาวุฒิ   คําชา  ครูวิทยาลัยสารพัดชางมหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๓.๒๗  นายอุดม    ปกกาสาร ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย     กรรมการ 
๔.๓.๒๘  นายสุริยันต   ออนนอม ครูวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ    กรรมการ 
๔.๓.๒๙  นายสมชาย   แววศรี  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๓.๓๐  นางสาวจิรภา   เลือกนารี ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๓.๓๑  นายสรรพสิทธ์ิ   ละออเอ่ียม       ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๓.๓๒  นายเอกชัย   แกวนิมิตดี ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๓.๓๓  นางสาวไพลิน   แนวจําปา ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๓.๓๔  นายพรรณเชษฐ  ทองคําไส   ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ       
๔.๓.๓๕  นายเทพรัตน   แมนสถิตย ครูวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ    กรรมการ      
๔.๓.๓๖  นายอรรฐพล  ภูดวงดาษ ครูวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ             กรรมการ      
๔.๓.๓๗  นายสุชาติ ชุมพร  ครูวิทยาลัยการอาชีพนาแก               กรรมการ     
๔.๓.๓๘  นายนิตินัย จรรยายงค ครูวิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด              กรรมการ     
๔.๓.๓๙  นายสุติ  ช้ินทอง  ครูวิทยาลัยเทคนิคนางรอง              กรรมการ 
๔.๓.๔๐  นายภานุวัฒน   นิลศรี  ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน             กรรมการ 
๔.๓.๔๑  ดร.ประมวล   รอนยุทธ ครูวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร              กรรมการและเลขานุการ 
๔.๓.๔๒  นายผดุงเกียรติ  สิงหมนต      ครูวทอ.การตอเรือหนองคาย              กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๓.๔๓  นายวีระพงศ  รองทอง        ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๓.๔๔  นายสมบัติ   แนวจําปา ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๔  การแขงขันทักษะงานยานยนตแกสโซลีน (ระดับ ปวส.)   ประกอบดวย 
๔.๔.๑  นายธีรภัทร   ไชยสัตย  ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี        ประธานกรรมการ 
๔.๔.๒  นายวิชิต   ธรรมฤทธ์ิ รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี     รองประธานกรรมการ 
๔.๔.๓  นายสน่ัน   มูลสาร  รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี     รองประธานกรรมการ 
๔.๔.๔  ดร.สุภ ี   เวียงชัยภูมิ รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิควาปปทุม       รองประธานกรรมการ 
๔.๔.๕  นายสวาง   สัตยธรรม รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ       รองประธานกรรมการ 
๔.๔.๖  นายวีระ   ชานนท  รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพแกงครอ       รองประธานกรรมการ 
๔.๔.๗  นายวัฒนา   ศรีสุข  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ     รองประธานกรรมการ 
๔.๔.๘  นายดุสิต   อัฐนาค          ครูวิทยาลัยการอาชีพหวยผ้ึง    กรรมการ 
๔.๔.๙  นายสมศักด์ิ   ภักดีธํารงเกียรต์ิ ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร     กรรมการ 



๑๑ 

 
๔.๔.๑๐  นายณรงค   เทอดเกียรติกุล   ครูวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    กรรมการ 
๔.๔.๑๑  นายฤทธิศักด์ิ   ฮังกาสี  ครูวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ 
๔.๔.๑๒  นายสนธยา   การุญ  ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย     กรรมการ 
๔.๔.๑๓  นายกิติพงศ   ยืดยาว  ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๔.๔.๑๔  นายเอกสิทธ์ิ   ดวงนิล             ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน    กรรมการ 
๔.๔.๑๕  นายทรงเนตร  ตนสีนนท           ครูวิทยาลัยการอาชีพขอนแกน    กรรมการ 
๔.๔.๑๖  นายศรชัย   คงอิว  ครูวิทยาลัยเทคนิคนครพนม    กรรมการ 
๔.๔.๑๗  นายวิษณุกรณ  ทองฤทธ์ิ           ครูวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร  กรรมการ 
๔.๔.๑๘  นายอาทิตย   มณีแสง            ครูวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง    กรรมการ 
๔.๔.๑๙  นายสุริยกมล   พลยะเรศ ครูวิทยาลัยสารพัดชางมหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๔.๒๐  นายสุนันท   อินทรงาม ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๔.๒๑  นายพงศพันธ  ประทุมชาติ ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๔.๒๒  นายอาคม   ปาสีโล  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๔.๒๓  นายสมยศ   ประถานัง ครูวิทยาลัยเทคนิคเลย     กรรมการ 
๔.๔.๒๔  นายสุรเดช   จันทรสา  ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร     กรรมการ 
๔.๔.๒๕  นายสุรชัย   โกมาลย  ครูวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ     กรรมการ 
๔.๔.๒๖  นายสิทธิชัย   แข็งฤทธ์ิ  ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู    กรรมการ 
๔.๔.๒๗  นายสุรศักด์ิ  นันทวี  ครูวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ    กรรมการ 
๔.๔.๒๘  นายวินัย         โพธ์ิสิงห   ครูวิทยาลัยเทคนิคนางรอง       กรรมการ 
๔.๔.๒๙  นายจตุรงค       ออนสาร ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
 ๔.๔.๓๐ นายสมพงษ      ผลผาด  ครูวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ    กรรมการ 
๔.๔.๓๑ นายสมาน        นิลขันธ  ครูวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ    กรรมการ 
 ๔.๔.๓๒ นายเชิดศักด์ิ   คําสุนันท ครูวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี     กรรมการและเลขานุการ 
๔.๔.๓๓  นายนัฐวัฒน   วงษา  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๔.๓๔  นายถนัดกิจ   ชะนะกุล ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๕  การแขงขันทักษะงานยานยนตดีเซล (ระดับ ปวส.) ประกอบดวย   
๔.๕.๑  นายทองสุข   พามี  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม            ประธานกรรมการ 
๔.๕.๒  นายชุมสันติ   แสนทวีสุข        รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ           รองประธานกรรมการ 
๔.๕.๓  สิบเอก สุรเดช   หมอกสังข        รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย        รองประธานกรรมการ 
๔.๕.๔  นายพยนต   สืบแสน           รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ           รองประธานกรรมการ 
๔.๕.๕  นายปญญา   มะธิปไข  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุร ี รองประธานกรรมการ 
๔.๕.๖  นายวิศณุพงษ   ใจวรรณะ รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี  รองประธานกรรมการ 
๔.๕.๗  นายศรายุทธ   หินสอ  ครูวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม    กรรมการ 
๔.๕.๘  นายกิตติภพ   ไกรเพชร          ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร     กรรมการ 
๔.๕.๙  นายสุรพงษ   แสนบุญรัตน ครูวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    กรรมการ 
๔.๕.๑๐  นายนพดล      เดชชัย     ครูวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ 
๔.๕.๑๑  นายนราวิชญ   เจ็ดรัมย  ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย     กรรมการ 
๔.๕.๑๒  นายวิธวัฒน   สารโภค  ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๔.๕.๑๓  นายสมุทร   เอ่ียมเอ็ม ครูวิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ    กรรมการ 



๑๒ 

 
๔.๕.๑๔  นายนิพนธ   สุวรรณเพชร ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร     กรรมการ 
๔.๕.๑๕  นายปรัชญานันท  เย็นอวม         ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน    กรรมการ 
๔.๕.๑๖  นายณรงค   โพนงาม           ครูวิทยาลัยการอาชีพบานไผ    กรรมการ 
๔.๕.๑๗  นายวิรัช   สุดนอย            ครูวิทยาลัยการอาชีพพล     กรรมการ 
๔.๕.๑๘  นายสําเนียง   เทียนงาม          ครูวิทยาลัยเทคนิคนครพนม    กรรมการ 
๔.๕.๑๙  นายจิรโรจน  เลิศธนเปยมสุข   ครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 
๔.๕.๒๐  นายอภิชาติ   ศรีกุตา  ครูวิทยาลัยการอาชีพคํามวง    กรรมการ 
๔.๕.๒๑  นายภาคิน   อัศวภูมิ            ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๕.๒๒  นายมรรษธรณ  ทองจันดี           ครูวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ    กรรมการ 
๔.๕.๒๓  นายเฉลิมพงษ  สารสมัคร   ครูวิทยาลัยสารพัดชางมหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๕.๒๔  นายขจรชัย      มูลไชยสุข ครูวิทยาลัยการอาชีพสวางแดนดิน    กรรมการ 
๔.๕.๒๕  นายชัยวิทย   ทองหลํ่า  ครูวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ    กรรมการ 
๔.๕.๒๖  นายสรศิษฎ   ธรรมศิริ  ครูวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง    กรรมการ 
๔.๕.๒๗  นายถาวร   อินทะชัย ครูวิทยาลัยสารพัดชางสกลนคร    กรรมการ 
๔.๕.๒๘  นายสมพร   โยธี  ครูวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ    กรรมการ 
๔.๕.๒๙  นายสุวิทย   นันทะบุตร ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    กรรมการ 
๔.๕.๓๐  นายรณชัย   ดาทอง  ครูวิทยาลัยสารพัดชางสุรินทร    กรรมการ 
๔.๕.๓๑  นายปยะวุฒิ   ปองเพชร ครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    กรรมการ 
๔.๕.๓๒  นายอินทรายุทธ  เชสูงเนิน ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๕.๓๓  นายณภัทร   ชมเช่ียวชาญ ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๕.๓๔  นายวันชัย   นิยมวงศ  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
 ๔.๕.๓๕ วาท่ี ร.ต. พลกฤต  ช้ินทอง   ครูวิทยาลัยเทคนิคนางรอง       กรรมการ 
 ๔.๕.๓๖ นายจตุรงค   ออนสาร  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๕.๓๗  นายอดุล   ขันแกว            ครูวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร  กรรมการและเลขานุการ 
๔.๕.๓๘  นายสุเทพ   ฉวีจันทร          ครูวิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด                 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๕.๓๙  นายณัฐพล   โยธี  ครูวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๕.๔๐  นายวสันต   สุดหา  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๕.๔๑  นายเชวงศักด์ิ    แกวเนตร         ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๖ การแขงขันทักษะงานปรับอากาศยานยนต (ระดับ ปวส.) ประกอบดวย 
๔.๖.๑  นายอดิศักด์ิ   ปญญาสิม ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง           ประธานกรรมการ 
๔.๖.๒  นายวรรณดี   กลมพันธ          รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีษะเกษ       รองประธานกรรมการ 
๔.๖.๓  นายบัญชา   หวานใจ            รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ       รองประธานกรรมการ 
๔.๖.๔  นายสมพร   วุฒิยา  รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ        รองประธานกรรมการ 
๔.๖.๕  นายสุรชัย   เหลาไชย รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ        รองประธานกรรมการ 
๔.๖.๖  นายชัชไชย   ไรสงวน            รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก        รองประธานกรรมการ 
๔.๖.๗  นายธนวัฒน   ผายแสง    รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ             รองประธานกรรมการ 
๔.๖.๘  นายนิรันดร   แสนสุข            ครูวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร  กรรมการ 
๔.๖.๙  นายอําพล   ภูผาผัน            ครูวิทยาลัยการอาชีพหนองกรุงศรี    กรรมการ 
๔.๖.๑๐  นายจตุภูมิ   ปญญาเอก        ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร     กรรมการ 



๑๓ 

 
๔.๖.๑๑  นายภาณุ   โยธาไพร ครูวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ 
๔.๖.๑๒  นายพิชญา   พลพงษ            ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย     กรรมการ 
๔.๖.๑๓  นายวิเชียร   อิฐถารัตน ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    กรรมการ 
๔.๖.๑๔  นายคงฤทธ์ิ   สีชํานิ  ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๔.๖.๑๕  นายพิเชษฐ   เรืองแสน          ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน    กรรมการ 
๔.๖.๑๖  นายมนัส   ปกเขมะยา ครูวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    กรรมการ 
๔.๖.๑๗  นายจักรพันธ   สิงหเสนา          ครูวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ    กรรมการ 
๔.๖.๑๘  นายเชิดศักด์ิ   เสิกภูเขียว         ครูวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ     กรรมการ 
๔.๖.๑๙  นายนิวัฒน   ศิริวุฒิ  ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๔.๖.๒๐  วาท่ี รท.นเรศ สุริยะชัย  ครูวิทยาลัยการอาชีพสวางแดนดิน    กรรมการ 
๔.๖.๒๑  นายวิวัฒน   พรมจารย         ครูวิทยาลัยการอาชีพบานผือ    กรรมการ 
๔.๖.๒๒  นายชิตวัน   ปะนันโต ครูวิทยาลัยสารพัดชางมหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๖.๒๓  นายถวัลย   ประชาชัย       ครูวิทยาลัยสารพัดชางมหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๖.๒๔  นายประพันธ  ยะคําปอ ครูวิทยาลัยเทคนิคเลย     กรรมการ 
๔.๖.๒๕  นายนิพนธ   ปญญาวงษ ครูวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ    กรรมการ 
๔.๖.๒๖  นายเดชา   อารีเอ้ือ  ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู               กรรมการ 
๔.๖.๒๗  นายอนุชิต   มุงคุณการ ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๖.๒๙  นายรัฐฉัตร   จันทป   ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๖.๓๐  นายปญจพล   ทัดเทียม  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๖.๓๑  นายสุรชัย  พิจุลย  ครูวิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๖.๓๒  นายอนุชิต ศรีสมบูรณ   ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
 ๔.๖.๓๓  นายจตุรงค ออนสาร  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๖.๓๔  นายทวีศักด์ิ  โคตรโสภา  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๖.๓๕  นายวีระศักด์ิ    โชติกานตกุล ครูวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ 
๔.๖.๓๖  นางสาวสุจีรา วิชาชาติ  ครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 
๔.๖.๓๗ นายสุรศักด์ิ   แกวหีด            รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ    กรรมการและเลขานุการ 
๔.๖.๓๘  วาท่ีรอยตรีดํารงค  ศรีคุณ       ครูวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๖.๓๙  นายพูนพงศ   สวาสดิพันธ    ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๖.๔๐  นายนรา   เดชะคําภู ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๗  การแขงขันทักษะงานกลึงชิ้นงาน  (ระดับ ปวช.) ประกอบดวย 
๔.๗.๑ นายนิยม    แสงวงศ   ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  ประธานกรรมการ 
๔.๗.๒ นายคณิน  สาระบูรณ  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ        รองประธานกรรมการ 
๔.๗.๓ นายนิรันดร   สมมุติ   ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ        รองประธานกรรมการ 
๔.๗.๔ นายสิทธิศักด์ิ  เพ่ิมพูล  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรวิสัย       รองประธานกรรมการ 
๔.๗.๕ นายประกอบ  สุขเกิด   รองผูอํานวยการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ 
๔.๗.๖ นายปญญา  ซ่ือสัตย   รองผูอํานวยการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ 
๔.๗.๗ ดร.ไพบูลย  มีศิลป   รองผูอํานวยการ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ   กรรมการ 
๔.๗.๘. นายไพรัตน  ถิรบุตร   รองผูอํานวยการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล   กรรมการ 
๔.๗.๙. นายสุรีย  ศรีชะตา   รองผูอํานวยการ วิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ   กรรมการ 



๑๔ 

 
๔.๗.๑๐ นายบุญตา  เศษโฐ  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง    กรรมการ 
๔.๗.๑๑. นายกําธร  วงศวิศาลพร   รองผูอํานวยการ วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ   กรรมการ 
๔.๗.๑๒. นายพรหมพิริยะ พรหมสูตร  รองผูอํานวยการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร  กรรมการ 
๔.๗.๑๓ นายเพ็ชร เพียรชนะ   รองผูอํานวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี  กรรมการ 
๔.๗.๑๔. นายสมภาร  มีอุเทน  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม   กรรมการ 
๔.๗.๑๖  นายสันติ  พยัคฆขาม   สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา   กรรมการ 
๔.๗.๑๗ นายอุทัย  แกวสุวรรณ  สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา   กรรมการ 
๔.๗.๑๘ นายสมคิด  สารขุม   สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา   กรรมการ 
๔.๗.๑๙ นายจงศิริ  ชัยทองงาม   สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา   กรรมการ 
๔.๗.๒๐ นายวินัย  เหลาขาม  ครูวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง     กรรมการ 
๔.๗.๒๑นายณรัช   ดํารงภัคศิริ  ครูวิทยาลัยการอาชีพปากชอง     กรรมการ 
๔.๗.๒๒ นายศศิพงษ  เงินบํารุง  ครูวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ     กรรมการ 
๔.๗.๒๓ นายธวัชชัย  สุขเกษม   ครูวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ     กรรมการ 
๔.๗.๒๔ นายวีระศักด์ิ  บุญทันเสน  ครูวิทยาลัยการอาชีพสตึก     กรรมการ 
๔.๗.๒๕ นายสิทธิพงษ  บูรณเจริญ  ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ    กรรมการ 
๔.๗.๒๖ นายธีระชัย  เลิศนารีพร   ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน     กรรมการ 
๔.๗.๒๗ นายพิสิษฐ  นางวงษ   ครูวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย     กรรมการ 
๔.๗.๒๘ นายภัทรพล  พรมชัย   ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ      กรรมการ 
๔.๗.๒๙ นายวีระชาติ  สมนอย  ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ      กรรมการ 
๔.๗.๓๐ นายสุพล  หาญชนะ   ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ      กรรมการ 
๔.๗.๓๑ นายเรวัตร  สําราญร่ืน  ครูวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร     กรรมการ 
๔.๗.๓๒ นายชูศักด์ิ  สุดสายออ   ครูวิทยาลัยเทคนิคปกธงชัย     กรรมการ 
๔.๗.๓๓ นายอภิชาติ  อินทรคํานอย ครูวิทยาลัยเทคนิคพิมาย      กรรมการ 
๔.๗.๓๔ นายวรายุทธ  บุญรอบ   ครูวิทยาลัยเทคนิคนางรอง     กรรมการ 
๔.๗.๓๕ นายอภิสิทธ์ิ  แสนหาญ   ครูวิทยาลัยเทคนิคเลย      กรรมการ 
๔.๗.๓๖ นายวารินยา  ขันศิลา   ครูวิทยาลัยเทคนิคเลย      กรรมการ 
๔.๗.๓๗ นายวิชา  แตงสุวรรณ   ครูวิทยาลัยเทคนิคเลย      กรรมการ 
๔.๗.๓๘ นายทองหลอ  พามนตรี   ครูวิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด     กรรมการ 
๔.๗.๓๙ นายวิโรจน  อรัญโชติ   ครูวิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด     กรรมการ 
๔.๗.๔๐ นายโกศล  ไชยโสดา   ครูวิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด     กรรมการ 
๔.๗.๔๑ นายจิรยุทธ  โชติกุล   ครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 
๔.๗.๔๒ นายทวี  มณีสาย   ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร      กรรมการ 
๔.๗.๔๓ นายสหัส  ซุมสูงเนิน   ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร     กรรมการ 
๔.๗.๔๔ นายดานุพงษ  แสงทอง   ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร     กรรมการ 
๔.๗.๔๕ นายกิตติชัย  ศรีไชย   ครูวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร     กรรมการ 
๔.๗.๔๖ นายวสันต  พากุล   ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู    กรรมการ 
๔.๗.๔๗ นายขรรคชัย  โฆสิต   ครูวิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณปริสุทโธ   กรรมการ 
๔.๗.๔๘ นายปราโมทย  กัลยาพันธ  ครูวิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ    กรรมการ 
๔.๗.๔๙ นายไพรัช  แสนรมเย็น  ครูวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี    กรรมการ 



๑๕ 

 
๔.๗.๕๐ นายพิชัย  จันทะสอน   ครูวิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ     กรรมการ 
๔.๗.๕๑ นายวิวัฒน  ฉายแกว   ครูวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย     กรรมการ 
๔.๗.๕๐ นายปรีชา  ศรชัย   ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี   กรรมการ 
๔.๗.๕๒ นายพยุงศักด์ิ  ทศไกร   ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการ 
๔.๗.๕๓ นายรณชัย  ฆองกํ่า  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี     กรรมการ 
๔.๗.๕๔ นายจตุพล  รูปเต้ีย   ครูวิทยาลัยการอาชีพพล      กรรมการ 
๔.๗.๕๕ นายอรุณพงษ  คําศรี   ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการ 
๔.๗.๕๖ วาท่ีรอยตรีศักด์ินรินทร  สถิตรัชตสถาพร  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการ 
๔.๗.๕๗ นายสมิง  อบมา    ครูวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี      กรรมการ 
๔.๗.๕๘ นายทวี   กุลเกตุ    ครูวิทยาลัยเทคนิคเลย       กรรมการ 
๔.๗.๕๙ นายกิตติศักด์ิ   คําสุข    วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย     กรรมการ 
๔.๗.๖๐ นายเอกชัย   จันทรจาย   วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ      กรรมการ 
๔.๗.๖๑ นายธีรวิสิฏฐ  ประเสริฐสิน   วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน      กรรมการ 
๔.๗.๖๒ นายพิชัย   จันทรสอน  ครูวิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธ    กรรมการ 
๔.๗.๖๓ นายปรีชา  ปารกลาง  ครูวิทยาลัยเทคนิคพิมาย     กรรมการ 
๔.๗.๖๔ นายเฉลิมพล  แกวพรหม  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย    กรรมการและเลขานุการ 
๔.๗.๖๕ นายประสิทธ์ิ  พลศรี   ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๗.๖๖ นายพรรษา  ฉายกลา   ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร                  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๘  การแขงขันทักษะงานวัดละเอียด (ระดับ ทีม ปวช.) ประกอบดวย 
๔.๘.๑  นายสมพงษ  แสนบุตร  อดีตผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๔.๘.๒  นายนนทธพันธุ  พิมพา  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย   ประธานกรรมการ 
๔.๘.๓  นายลือชัย  ทาทอง  รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารชางพัดอุบลราชธานี    รองประธานกรรมการ 
๔.๘.๔  นายคมสัน  อรรถแสง  รอง ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  กรรมการ 
๔.๘.๕  นายอธิป ศรีบรรเทา   รอง ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสุรินทร  กรรมการ 
๔.๘.๖  นายสวัสด์ิ  ลารังสิทธ์ิ  ครู วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ   กรรมการ 
๔.๘.๗ นายโสภณ  ดวงชาทม  ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม     กรรมการ 
๔.๘.๘ นายอดุลย  ถามูลตรี  ครู วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๘.๙ นายบุรินทร  ออนมี  ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๔.๘.๑๐ นายพิสิฐพงศ  จันทรหอม  ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ    กรรมการ 
๔.๘.๑๑  นายเฉลียว  ชาติรัมย         ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย    กรรมการ 
๔.๘.๑๒  นายพรชัย  แยมบาน  ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    กรรมการ 
๔.๘.๑๓  นายอภิสิทธ์ิ  ชัยศักด์ิ  ครู วิทยาลัยเทคนิควารินชําราบ    กรรมการ 
๔.๘.๑๔  นายปรีชา  ปานกลาง  ครูวิทยาลัยเทคนิคพิมาย     กรรมการ 
๔.๘.๑๕  นายณัชธนะ  วัชรสุพร  ครูวิทยาลัยเทคนิคพิมาย     กรรมการ 
๔.๘.๑๖  นายสุรพล  ภูมิโคกรักษ  ครูวิทยาลัยเทคนิคพิมาย     กรรมการ 
๔.๘.๑๗ นายพิริยะ  ขายกระโทก  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๘.๑๘  นายวิสันต  ขาววงค  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๘.๑๙  นายนครินทร  นิมิปาล  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๘.๒๐  นายไตรรัตน  ชูเชิด  ครู วิทยาลัยสารพัดชางสุรินทร          กรรมการ 



๑๖ 

 
๔.๘.๒๑  นาย เจษฎาภรณ สีสุริยา  ครูวิทยาลัยการอาชีพพล     กรรมการ 

 ๔.๘.๒๒  ดร.ปรเมศวร เบาวรรณ  อาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน กรรมการ 
 ๔.๘.๒๓  ดร.สุรเชษฐ เถ่ือนแกวสิงห อาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน กรรมการ 

๔.๘.๒๔  นายทองพูน  เบ็ญเจิด  ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร            กรรมการและเลขานุการ 
๔.๘.๒๕  นายตฤณ  แสนลา  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๘.๒๖  นายปริญญา  ปญญาศรี  ครูวิทยาลัยเทคนิคเลย         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๙  การแขงขันทักษะเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร (ระดับ ปวช.) ประกอบดวย 
๔.๙.๑  นายสิระพงศ   ชูวงศเลิศ  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด   ประธานกรรมการ  
๔.๙.๒  นายประสิทธ์ิ   พองเสียง   รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย   รองประธานกรรมการ  
๔.๙.๓  นายถาวร  ยาวะโนภาส   รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร    กรรมการ  
๔.๙.๔  นายสัจจา  อินทรสุขศรี   ครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ     กรรมการ  
๔.๙.๕  นายวิทยากล  เวชกามา  ครูวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ     กรรมการ  
๔.๙.๖  นายเฉลิมชัย  เสียงวังเวง   ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร     กรรมการ 
๔.๙.๗  นายภูวดล  กลับกลาง   ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน     กรรมการ   
๔.๙.๘  นายธนัช  ศรีเมือง   ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี     กรรมการ  
๔.๙.๙  นายวีรศักด์ิ  ตาทุม   ครูวิทยาลัยเทคนิคเลย      กรรมการ  
๔.๙.๑๐ นายบรรลือศักด์ิ  ถีราวุฒิ     ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน     กรรมการ  
๔.๙.๑๑  นายวรภพ  โพนคําหล  ครูวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย    กรรมการ  
๔.๙.๑๒  นายพิชัย  ศรีสุข    ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย     กรรมการ  
๔.๙.๑๓  นายนิติพล  จันทรพูล   ครูวิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ    กรรมการ  
๔.๙.๑๔  นายฤทธ์ิณรงค  คําหงษา  ครูวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี    กรรมการ  
๔.๙.๑๕  นางสาวอชิรญา  ทองแสน  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี     กรรมการ  
๔.๙.๑๖  นายณัฐวุฒิ  โพธ์ิชัย  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี     กรรมการ  
๔.๙.๑๗  นายอธิบดี  เห็มกระโทร   ครูวิทยาลัยเทคนิคบานแพง     กรรมการ 
๔.๙.๑๘ นายอนันต  ภูลอยดง  ครูวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา    กรรมการ 
๔.๙.๑๙  นายไมตรี  สุดํา   ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู    กรรมการ 
๔.๙.๒๐  นายสมยศ  หม่ืนแสน  ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร     กรรมการ 
๔.๙.๒๑  นายสุริยันต  นันตะรีสี  ครูวิทยาลัยเทคนิคเลย     กรรมการ 
๔.๙.๒๒  นายนิติศักด์ิ  ศรีวัฒนา  ครูวิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๙.๒๓  นายธนศักด์ิ  แดนประโคม  ครูวิทยาลัยสารพัดชางสกลนคร    กรรมการ 
๔.๙.๒๔  นายอุกฤษ  วรรณวงศ  ครูวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ 
๔.๙.๒๕  นายสมศักด์ิ  ไพคํานาม  ครูวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ     กรรมการ 
๔.๙.๒๖  นายบัญชร  จําปาออน  ครูวิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๙.๒๗  นายพงศพิสิฐ  ตันติเศรษฐ ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๙.๒๘ นายวชิรวิทย  อินตะนอน  ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๔.๙.๒๙ นายณรงค  สุรินทร  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและเลขานุการ  
๔.๙.๓๐ นายอภิสิทธ์ิ  พรมดอน   ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี           กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
๔.๙.๓๑  นายธีรภัทร   มณีวงษ  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๑๐  การแขงขันทักษะมาตรวิทยามิติ (ระดับ ปวส.) ประกอบดวย 



๑๗ 

 
๔.๑๐.๑ นายณัฐวิชญ ศิริรัชฎานันท ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ประธานกรรมการ 
๔.๑๐.๒ วาท่ี พ.ต.เศรษฐพงษ สาลีโส รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร รองประธานกรรมการ 
๔.๑๐.๓ นายบุญกิจ อุนพิกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มทร. วิทยาเขต

ขอนแกน  
กรรมการ 

๔.๑๐.๔ นายเฉลิมชัย กุลเลียบ อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการมทร. วิทยาเขตขอนแกน 

กรรมการ 

๔.๑๐.๕ นายวัฒนา ขันธะ ครู วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด กรรมการ 
๔.๑๐.๖ นายเสกสรร ศรียศ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
๔.๑๐.๗ นายระพินทร พลสงคราม ครู วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง กรรมการ 
๔.๑๐.๘ นายชาญชัย ลํางาม ครู วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล กรรมการ 
๔.๑๐.๙ นายบรรพต มหาคาม ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
๔.๑๐.๑๐ นายรังสรรค ศรีเสมอ ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
๔.๑๐.๑๑ นางสาวพรชนัน ปุระมงคล ครู วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ กรรมการ 
๔.๑๐.๑๒ นายทรงศักด์ิ ลือจันดา ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
๔.๑๐.๑๓ นายฉัตรไชย ไชยเดช ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู กรรมการ 
๔.๑๐.๑๔ นายวิทยา บุญรอด ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง กรรมการ 
๔.๑๐.๑๕   นายสุรชาติ ปะวะระ ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
๔.๑๐.๑๖ นายเชาวลิต บุญมา ครู  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
๔.๑๐.๑๗ นายปพนธนรัฐ รฐามัลลาธัชนิธิ ครู  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
๔.๑๐.๑๘ นายวัฒนกานต ก่ิงแกว ครู  วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร กรรมการ 
๔.๑๐.๑๙ นายโกสินทร ไชยมงคล ครู  วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ กรรมการ 
๔.๑๐.๒๐ วาท่ีรอยเอกรุงสวาง บุญหนา ครู  วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ กรรมการ 
๔.๑๐.๒๑ นายชัยวัตร  ชาติมนตรี ครู  วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ กรรมการ 
๔.๑๐.๒๒ นายเกียรติศักด์ิ สมนึก ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร กรรมการ 

๔.๑๐.๒๓ นายรักษพล มีดวง ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการและเลขานุการ 
๔.๑๐.๒๔ นายศักรินท ไชยปญญา ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๑๐.๒๕ นางสาวปราณี กอเมืองนอย ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๑๑  การแขงขันทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร (ระดับ ปวส.) ประกอบดวย 
๔.๑๑.๑  นายสิระพงศ  ชูวงศเลิศ   ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด   ประธานกรรมการ  
๔.๑๑.๒  นายบรรจง  จําพร   รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด        รองประธานกรรมการ  
๔.๑๑.๓  นายเฉลิมชัย  สุภานันท   รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา   กรรมการ 
๔.๑๑.๔  นายอธิป  ศรีบรรเทา   รองผูอํานวยการ วิทยาลัยสารพัดชางสุรินทร   กรรมการ 
๔.๑๑.๕ นายตวงอัฐ  ตุมอญ   ครูวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม     กรรมการ  
๔.๑๑.๖  นายทองมวน  ธีระวงศ   ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร     กรรมการ  
๔.๑๑.๗  นายอํานาจ  ทองแสน   ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี     กรรมการ  
๔.๑๑.๘  นายวิชัย  บุญโกง   ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร     กรรมการ   
๔.๑๑.๙  นายจักรพงศ  ภูวพันธสกุล  ครูวิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด     กรรมการ  
๔.๑๑.๑๐ นายจุมพล  ชุมสงค  ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร      กรรมการ  
๔.๑๑.๑๑ นายสุพงศสิทธ์ิ  สมัครสมาน  ครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ     กรรมการ  
๔.๑๑.๑๒ วาท่ีร.ต. สมรรถชัย  บุโพธ์ิ  ครูวิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด     กรรมการ  



๑๘ 

 
๔.๑๑.๑๓ นายปราการรัตน  ขันธทัต ครูวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา     กรรมการ  
๔.๑๑.๑๔ นายอัศวิน  สัตตาคม     ครูวิทยาลัยเทคนิคเลย      กรรมการ  
๔.๑๑.๑๕ นายอุทัย  คตภูธร   ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ      กรรมการ  
๔.๑๑.๑๖ นายนําโชค  มีชํานาญ  ครูวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา     กรรมการ  
๔.๑๑.๑๗ นายชิณกรศ   ชมพิกุล   ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย     กรรมการ  
๔.๑๑.๑๘ นายสุริยา  พิลาสันต   ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย     กรรมการ 
๔.๑๑.๑๙ นายพิษณุ  นิลมิตร        ครูวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ     กรรมการ 
๔.๑๑.๒๐ นายปรีชา  พุทธเสน        ครูวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ    กรรมการ 
๔.๑๑.๒๑ นายณัฐพงษ  สาระพันธ    ครูวิทยาลัยเทคนิคเลย     กรรมการ 
๔.๑๑.๒๒ นางสาวหทัยรัตน  นามวงษา     ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร     กรรมการ 
๔.๑๑.๒๓ นายทีปกรณ  ภักดีทา  ครูวิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ    กรรมการ 
๔.๑๑.๒๔ นายชนะ  สุทธิประภา   ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี      กรรมการและเลขานุการ  
๔.๑๑.๒๕ นายบุญรอด  พีระเวคิน  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี           กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
๔.๑๑.๒๖ นายบัณฑิต  เหลาทอง            ครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ               กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๑๑.๒๗  นายสมเดช   อิงคะวะระ        สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน                   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
 
๔.๑๒  การแขงขันทักษะการออกแบบและผลิตดวยโปรมแกรมคอมพิวเตอร cad cam (ระดับ ปวส.) ประกอบดวย 
 ๔.๑๒.๑ ดร.สุทธิพล พลศรีพิมพ ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง  ประธานกรรมการ 
 ๔.๑๒.๒ วาท่ี ร.ต. ประสิทธ์ิ   พรมทา รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง   กรรมการ 
 ๔.๑๒.๓ นายพินชัย    ศรีสรางทอง  ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ
 ๔.๑๒.๔ นายวิโรจน   บุญช่ืน  ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน    กรรมการ 
 ๔.๑๒.๕ นายขจรเดช   มิตรอุดม  ครู วิทยาลัยการอาชีพพล     กรรมการ 
 ๔.๑๒.๖ นายวีระมิตร   ไชยชาติ  ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน    กรรมการ 
 ๔.๑๒.๗ นายภาณุพงษ  คลังกลาง  ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร     กรรมการ 
 ๔.๑๒.๘ นายสรยุทธ  พันธทอง  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร    กรรมการ 
 ๔.๑๒.๙ นายวุฒิพงศ  แกนทาว  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร    กรรมการ 

๔.๑๒.๑๐ นายอํานาจ  ไตรยราช  ครู วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ    กรรมการ 
๔.๑๒.๑๑ นายประภาส  แกวมหาวงษ ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    กรรมการ 
๔.๑๒.๑๒ นายอาทิตย  เอกศิริ  ครู วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล    กรรมการ 
๔.๑๒.๑๓ นายอนุพงษ  ลีพงษ  ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    กรรมการ 
๔.๑๒.๑๔ นายสมจิตร  จอมคําสิงห ครู วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๑๒.๑๕ นายอนุสรณ  เฉลิมแสง  ครู วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๑๒.๑๖ นายณัฐพล  ชัยนอย  ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมพวง    กรรมการ 
๔.๑๒.๑๗ วาท่ี ร.ต. ชาติณรงค  ขุนทิพย ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมพวง    กรรมการ 
๔.๑๒.๑๘ นายโสภิณัฐ  แสดงจิตร  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๑๒.๑๙ น.ส. บุญจิราธร  สมสุพรรณ  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๑๒.๒๐ นายธนาธิป  แสงงาม  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๑๒.๒๑ นายธราดล  สุโยธา  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 



๑๙ 

 
๔.๑๒.๒๒ นายธนกร  สุขสอง   ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 
๔.๑๒.๒๓ นายปริญญา  คําชาย  รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง    กรรมการและเลขานุการ 
๔.๑๒.๒๔ นายอนุพันธ  จารุพงษ  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและผูชวยเลขานุการ

 ๔.๑๒.๒๕ นายกฤตนันท  สันติวงศกร ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๑๓  การแขงขันทักษะ SMAW&GTAW (ระดับ ปวช.) ประกอบดวย 

๔.๑๓.๑  นายศุภชัย แนนอุดร  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร  ประธานกรรมการ 
 ๔.๑๓.๒  นายประทีป อนิลบล  ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ       รองประธานกรรมการ 

๔.๑๓.๒  นายจําเนียร   สุมาริธรรม  รอง ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด   กรรมการ 
๔.๑๓.๓  นายกรภัทร   จุยย้ิม  รอง ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย   กรรมการ 
๔.๑๓.๔  นายชกรณเกียรติ สิทธิจันทร  รอง ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด   กรรมการ 
๔.๑๓.๕  นายธนะชัย  ศิริโคจรสมบัติ  รอง ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองหอง กรรมการ 
๔.๑๓.๖  นายปฏิภาณ   ขบวนงาม  รอง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท  กรรมการ 
๔.๑๓.๗  นายสมชัย   เหมะธุลิน  รอง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม  กรรมการ 
๔.๑๓.๘  วาท่ีร.อ.อเนก   แสนมหาชัย  รอง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง  กรรมการ 
๔.๑๓.๙  นายอดิศร   ซาซุม    รอง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน  กรรมการ 
๔.๑๓.๑๐  นายชัยสมร   ทนทาน          ครู ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร     กรรมการ 
๔.๑๓.๑๑  นายแสวง   จันทธรรม  ครู ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   กรรมการ 
๔.๑๓.๑๒  นายอดิศร  อุทัยแพน  ครู ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  กรรมการ 
๔.๑๓.๑๓  นายวิชิตพล  อินตะนนท  ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย    กรรมการ 
๔.๑๓.๑๔  นายพนม   ทิพยเหลือง  ครู วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๑๓.๑๕  นายณรงค    นามพรมมา  ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน    กรรมการ 
๔.๑๓.๑๖  นายจารวิทย แพงโพธ์ิ  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร    กรรมการ 
๔.๑๓.๑๗  นายบัญญัติ   ขวัญโพน  ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ    กรรมการ 
๔.๑๓.๑๘  นายวีระศักด์ิ  บุตรโคตร  ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ     กรรมการ 
๔.๑๓.๑๙  นายยุทธนา    บรรเทิงใจ  ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๔.๑๓.๒๐  นายอนุมาต   เพ่ิมพูน  ครู วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ    กรรมการ 
๔.๑๓.๒๑  นายสุชาติ   รอดสุวรรณ  ครู วืยาลัยการอาชีพบัวใหญ    กรรมการ 
๔.๑๓.๒๒  นายกฤษณชนม  คําศรีสุข  ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๔.๑๓.๒๓  นายประเสิรฐ รัตนธรรมธาดา  ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย     กรรมการ 
๔.๑๓.๒๔  นายทรงสิทธ์ิ   บัวชุม  ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 
๔.๑๓.๒๕  นายอรัญ   วิสุทธ์ิ  ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองคาย  กรรมการ 
๔.๑๓.๒๖  นายชาตรี    ฝกดอนวัง  ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา    กรรมการ 
๔.๑๓.๒๗  นายสุรเชษฐ   แกวงาม อาจารย มจพ.      กรรมการ 
๔.๑๓.๒๘  วาท่ี ร.ต.วิจิตร วิเศษชู  ครู วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ   กรรมการ 
๔.๑๓.๒๙  นายไพศาล     บูรณะปรีชา  ครู วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง    กรรมการ 
๔.๑๓.๓๐  นายกิตติศักด์ิ   บัวศรี  ครู วิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรี    กรรมการ 
๔.๑๓.๓๑  นายฉัตรกุล     ธารณธนากร ครู วทอ.พระนครศรีอยุธยา    กรรมการ 
๔.๑๓.๓๒  นายวิทยา     กองตระกูลดี  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี      กรรมการและเลขานุการ 
๔.๑๓.๓๓  นายวีระชัย    คํามา            ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 



๒๐ 

 
๔.๑๓.๓๔  นายสมาน     ภาณะรมย  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๑๔  การแขงขันทักษะการงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม (ระดับ ปวช.) ประกอบดวย 
 ๔.๑๔.๑  นายประมวล   วิลาจันทร ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบานแพง  ประธานกรรมการ 
 ๔.๑๔.๒  นายประดิษฐ ญาณประเสริฐ ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี           รองประธานกรรมการ 
 ๔.๑๔.๓  วาท่ี ร.ต. ลําปาง  พันธเพชร รอง ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ   กรรมการ 
 ๔.๑๔.๔  นายสมัย    ศรีหาบุตร      รอง ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  กรรมการ 
 ๔.๑๔.๕  นายศุภวิทย    โกพล รอง ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร  กรรมการ 
 ๔.๑๔.๖  นายจิรายุทธ    พฤฒิสาร รอง ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี   กรรมการ 
 ๔.๑๔.๗  นายชินทณภัทร  กอนคํา รอง ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ   กรรมการ 
 ๔.๑๔.๘  นายธนะชัย  สุระเสียง รอง ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู  กรรมการ 
 ๔.๑๔.๙  นายณรงค    โมลี ครู วิทยาลัยการอาชีพพล     กรรมการ 
 ๔.๑๔.๑๐  นายภักดี    ดําเนินผล ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    กรรมการ 
 ๔.๑๔.๑๑  นายพิศิษฐ ชูตาลัด ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย     กรรมการ 
 ๔.๑๔.๑๒  นายณรงค    ปานสวัสด์ิ ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน    กรรมการ 
 ๔.๑๔.๑๓  นายประชา   ไทยยินดี ครู วิทยาลัยเทคนิคนางรอง    กรรมการ 
 ๔.๑๔.๑๔  นายปรีชา   เริงวิทย ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี    กรรมการ 
 ๔.๑๔.๑๕  นายยุทธพงษ เพชรเสถียร  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี     กรรมการ 
 ๔.๑๔.๑๖  นายคฑาวุธ อรรคษร ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร   กรรมการ 
 ๔.๑๔.๑๗  นายสมพงษ   พิริยายนต อาจารย มทร.สุวรรณภูมิ(นนทบุรี)    กรรมการ 
 ๔.๑๔.๑๘  นายใหม    นอยพิทักษ อาจารย มจธ.             กรรมการ 
 ๔.๑๔.๑๙  นายชัยวัตน    จันทรแกว ครู วทอ.พระนครศรีอยุธยา           กรรมการ 
 ๔.๑๔.๒๐  นางสาววรัญญา ช่ืนเมือง ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ            กรรมการ 
 ๔.๑๔.๒๑ นายอนุชาติ  มากกลาง ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๑๔.๒๒  วาท่ีร.ต.ขวัญชัย   เนืองเนตร ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๔.๑๔.๒๓นายเกรียงไกร   สายสุพรรณ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๑๕  การแขงขันแขงขันทักษะ SMAW & GTAW & GMAW(ปวส.)  ประกอบดวย 
 ๔.๑๕.๑ นายวิเชียร   บุญลี ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุร ี ประธานกรรมการ 
 ๔.๑๕.๒ นายอํานาจ   สังขทอง ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ       รองประธานกรรมการ 
 ๔.๑๕.๓  นายอุดม   อินตะวัย รอง ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอุดธานี   กรรมการ 
 ๔.๑๕.๔  นายอดิศร   สิทธิวงศ รอง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบําเหน็จณรงค  กรรมการ 
 ๔.๑๕.๕  นายชัชวาล    สาระภูมิ       รอง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน  กรรมการ 
 ๔.๑๕.๖  นายณรงคศักด์ิ   ชะเอม รอง ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสกลนคร  กรรมการ 
 ๔.๑๕.๗  นายปญญา   ศิลากุล          รอง ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ   กรรมการ 
 ๔.๑๕.๘  นายอุดมศักด์ิ   นามมนตรี  ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร                           กรรมการ 
 ๔.๑๕.๙  นายโกมินทร สวัสดิภาพ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร     กรรมการ 
 ๔.๑๕.๑๐  นายโกวิทย   เคาเลิศ ครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    กรรมการ 
 ๔.๑๕.๑๑ นายบรรเทา   สุขชวย ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    กรรมการ 
 ๔.๑๕.๑๒  นายธิติศักด์ิ    สันดี ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย     กรรมการ 
 ๔.๑๕.๑๓  นายเลิศศักด์ิ   เปศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี    กรรมการ 



๒๑ 

 
 ๔.๑๕.๑๔  นายบรรจง   เหลาทอง ครู วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาป    กรรมการ 
 ๔.๑๕.๑๕  นายประยงค  วิเศษวงศา ครู วิทยาลัยการอาชีพทาตูม    กรรมการ 
 ๔.๑๕.๑๖  นายศิริชัย   ดุลยะลา       ครู วิทยาลัยการอาชีพคํามวง    กรรมการ 
 ๔.๑๕.๑๗  นายไพรัตน    นันตระกูล ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ 
 ๔.๑๕.๑๘  นายสุรจอม  ล้ิมสุวรรณ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร     กรรมการ 
 ๔.๑๕.๑๙  นายวินัย   อวนโพธ์ิกลาง ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    กรรมการ 
 ๔.๑๕.๒๐  นายประสิทธ์ิ   ชนะวงศ ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 
 ๔.๑๕.๒๑  นายพงษศักด์ิ   บัวสงเคราะห ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย     กรรมการ 
 ๔.๑๕๓.๒๒  น.ส.สายมาน   เปล่ียนเหล็ก ครู วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ    กรรมการ 
 ๔.๑๕.๒๓  นายณัติพงษ แสนบุดดา ครู วิทยาลัยเทคนิควาปทุม     กรรมการ 
 ๔.๑๕๒๔  นายนิเวศน   เดินสันเทียะ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี    กรรมการ 
 ๔.๑๕.๒๕  นายประยูร   เดือนเพ็ง  ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 
 ๔.๑๕.๒๖  นายปณทัต รมสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี    กรรมการ 
 ๔.๑๕.๒๗  นายบัณฑิต    อมรสิน  ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร     กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๑๕.๒๘  นายสมาน     ภาณะรมย ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
        ๔.๑๕.๒๙ นายปญญา         จินดามาตย     ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๑๖  การแขงขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม (ปวส.) ประกอบดวย 
 ๑.๑๖.๑ นายสงัด       ยศเฮือง ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย   ประธานกรรมการ 
 ๑.๑๖.๒ นายรุงวิจักขณ  หวังมวลกลาง รอง ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนํ้าพอง          รองประธานกรรมการ 
 ๑.๑๖.๓นางผองพิศุทธ์ิ   ลาลุน รอง ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรสีะเกษ  กรรมการ 
 ๑.๑๖.๔นายสมศักด์ิ    จันทรานิตย    รอง ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ   กรรมการ 
 ๑.๑๕.๕นายเทียนชัย     มูลดามาตย รอง ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการหนองสองหอง  กรรมการ 
 ๑.๑๖.๖ นายทินกร พรหมอินทร รอง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพสวางแดนดิน  กรรมการ 
 ๑.๑๖.๗  นายไพศาล     บูรณะปรีชา ครู วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง    กรรมการ 
 ๑.๑๖.๘  นายเอกพร    วรรณประภา ครู วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี     กรรมการ 
 ๑.๑๖.๙  นายเชาวลิต   ราชแกว ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย     กรรมการ 
 ๑.๑๖.๑๐  นายศักด์ิศิริ     หุนโตภาพ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา    กรรมการ 
 ๑.๑๖.๑๑  นายหร่ัง นะยะเนตร ครู วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี     กรรมการ 
 ๑.๑๖.๑๒  นายอนิกร     เหลาพวงศักด์ิ สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา  กรรมการ 
 ๑.๑๖.๑๓  นายบุญถ่ิน   บัวชุม ครู วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด    กรรมการ 
 ๑.๑๖.๑๔  นายกิตติพันธ    ศรีเสมอ       ครู วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ    กรรมการ 
 ๑.๑๖.๑๕  นายฉัตรกุล     ธารณธนากร ครู วทอ.พระนครศรีอยุธยา    กรรมการ 
 ๑.๑๖.๑๖  นายนายธนิต     ศิริสาคร ครู วิทยาลัยเทคนิคสุมทรปราการ    กรรมการ 
 ๑.๑๖.๑๗  นายฤทธิชัย    เภาเนียม  อาจารย มทร.กรุงเทพ     กรรมการ 
 ๑.๑๖.๑๘  นายสมพร    เพียรสุขมณี  อาจารย มจธ.      กรรมการ 
 ๑.๑๖.๑๙  นายรักชาติ    อินทะผิว  บริษัท ควอลลีเทค จํากัด มหาชน (ระยอง)     กรรมการ 
 ๑.๑๖.๒๐  นายเจริญ    กฤษกลาง  ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
 ๑.๑๖.๒๑  นายประทีป     ระงับทุกข  ครู วิทยาลัยเทคนิคนครนายก    กรรมการ 
 ๑.๑๖.๒๒  นายพงศพันธุ    ศรีพรหม  ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา    กรรมการ 



๒๒ 

 
 ๑.๑๖.๒๓  นายบุญชรัสม์ิ ธนัสมนตรีวิศาล ครู วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ      กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๑๖.๒๔  นายปญญา    จินดามาตย  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
        ๑.๑๖.๒๕  นายโชคชัย        สายสะอาด    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๑๗  การแขงขันทักษะการติดตั้งไฟฟาและควบคุมไฟฟา (ระดับ ปวช.) ประกอบดวย 

๔.๑๗.๑. นายถาวรสิทธ์ิ    อินทะแสง   ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองหอง  ประธานกรรมการ 
๔.๑๗.๒.  นายสิริชัย   แทนแกว   ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา            รองประธานกรรมการ 
๔.๑๗.๓. นายทองจันทร    ประทุมโฉม   รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๑๗.๔. นายมานัด    ภูศรีฐาน    รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบานแพง     กรรมการ 
๔.๑๗.๕. นายเสนห    สอนเวียง    รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพแกงครอ   กรรมการ 
๔.๑๗.๖.นายสุรสิทธ์ิ   ดรละคร    รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง    กรรมการ 
๔.๑๗.๗. นายวิชิต   ระดมบุญ   รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพพรรณนานิคม    กรรมการ 
๔.๑๗.๘. นายวัฒนา   แพงคําดี   ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๔.๑๗.๙. นายบุญฤทธ์ิ    ผงบุญตา    ครูวิทยาลัยเทคนิคเลย       กรรมการ 
๔.๑๗.๑๐. นายสุรสิทธ์ิ    เบญญาวัฒนาศิริ ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน      กรรมการ 
๔.๑๗.๑๑. วาท่ี ร.ต.ประจวบ  แสงวงค ครูวิทยาลัยการอาชีพสวางดินแดง     กรรมการ 
๔.๑๗.๑๒. นายอาทิตย   เจริญเพ็ง   ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี      กรรมการ 
๔.๑๗.๑๓. นางกรองมาศ   บุญปอง   ครูวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม      กรรมการ 
๔.๑๗.๑๔. นายชาญชัย   อ่ิมสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ      กรรมการ 
๔.๑๗.๑๕. นายวิเชียรชัย  ทองไสย    ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย      กรรมการ 
๔.๑๗.๑๖. นายอดิศร   สินธุโคตร    ครูวิทยาลัยเทคนิคปกธงชัย      กรรมการ 
๔.๑๗.๑๗. นางณัฏฐา   จงใจภักด์ิ  ครูวิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด      กรรมการ 
๔.๑๗.๑๘. นายรุงเพชร  เขียวแกว    ครูวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง      กรรมการ 
๔.๑๗.๑๙. นายสุรชัย   หัสกัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู      กรรมการ 
๔.๑๗.๒๐. นายพนัสพงษ  ประสพศิลป   ครูวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม      กรรมการ 
๔.๑๗.๒๑. วาท่ี ร.ต.อัครวัฒน  โคตรชมภ ู ครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 
๔.๑๗.๒๒. นายอิทธิพัทธ  ปททะทุม   ครูวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร    กรรมการ 
๔.๑๗.๒๓. นายภูวดล   ดวงศรีแกว    ครูวิทยาลัยเทคนิคบานแพง      กรรมการ 
๔.๑๗.๒๔.นายสังวร   บุปผาสังข    ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร      กรรมการ 
๔.๑๗.๒๕. นายพีรพงษ   รักธรรม    ครูวิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ      กรรมการ 
๔.๑๗.๒๖. นายทองเงิน  ม่ันวงศ    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร      กรรมการ 
๔.๑๗.๒๗. นายสุบรรณ  บุตรสิงห    ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย      กรรมการ 
๔.๑๗.๒๘. นายภาสกร  ศรีขาว                 ครู วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ    กรรมการ 
๔.๑๗.๒๙. นายจํารัส   ธนะสิงห    ครูวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ    กรรมการ 
๔.๑๗.๓๐.นายบรรเจิด  เรศสันเทียะ        ครู วิทยาเทคนิคยโสธร      กรรมการ 
๔.๑๗.๓๑. นายเกริกไทรวัล  คิดก่ิง   ครู วิทยาลัยการอาชีพปากชอง      กรรมการ 
๔.๑๗.๓๒. นายอนุชา  บุราณฤทธ์ิ    ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร      กรรมการ 
๔.๑๗.๓๓. นายสุวรรณ  วงษเจริญ         ครู วิทยาลัยการอาชีพทาตูม      กรรมการ 
๔.๑๗.๓๔. นางสาวพรทิพย  อินทรีแทง       ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน      กรรมการ 
๔.๑๗.๓๕. นายศิวพงศ  ถนอมถ่ิน        ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ      กรรมการ 



๒๓ 

 
๔.๑๗.๓๖. นายศักรินทร  โพธ์ิอุดม         ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี      กรรมการ 
๔.๑๗.๓๗. นางสาวลัดดา  เทียมรัตน  ครู วิยาลัยการอาชีพบําเหน็จณรงค     กรรมการ 
๔.๑๗.๓๘. นายศิวดล    บุดทะสุ  ครูวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม      กรรมการ 
๔.๑๗.๓๙. นายรณฤทธ์ิ  อมรสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี       กรรมการและเลขานุการ 
๔.๑๗.๔๐. นายเจริญพร  เจตอธิการ   ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๑๗.๔๑.นายสุพัฒน  นามเหลา    ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๑๗.๔๒. นางสาวสาวิตรี  คําสิริ      ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๑๗.๔๓.นายฐาปกรณ  กองษร  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๑๗.๔๔.นายวุฒินันท  คุณแรง  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๑๗.๔๕.นายคุณากร  ผานสําแดง  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๑๘  การแขงขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ระดับ ปวช.) ประกอบดวย 
๔.๑๘.๑  นายอาคม จันทรนาม ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ   ประธานกรรมการ 

๔.๑๘.๒  นายเดชวิชัย พิมพโคตร ผูอํานวยการวิทยาลัยกาญจนาภิเษกอุดรธานี  รองประธานกรรมการ 

๔.๑๘.๓   นายพรชัย บุบผามาลา รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาป  รองประธานกรรมการ 

๔.๑๘.๔  นายฉลอง นพคุณ  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ   กรรมการ 

๔.๑๘.๕  นายจิรายุทธ แกวอาสา รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย    กรรมการ 

๔.๑๘.๖  นายกฤษณเดช ราษีทอง  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร   กรรมการ 

๔.๑๘.๗  นายสุนทรชัย ศรีโบราณ รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานผือ   กรรมการ 

๔.๑๘.๘  นายวีระพจน ปรีพูล  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี   กรรมการ 

๔.๑๘.๙  นายสุรศักด์ิ พรมศรี  ครู วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด     กรรมการ 

๔.๑๘.๑๐  นายจํานงค พันสนิท  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร     กรรมการ 

๔.๑๘.๑๑  นายสิทธิพงษ ไตรยขันธุ ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ 

๔.๑๘.๑๒  นายพิทักษ สุธรรม  ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา    กรรมการ 

๔.๑๘.๑๓  นายสมหวัง มิควาฬ  ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย     กรรมการ 

๔.๑๘.๑๔  นายสุภาษิต ตวนใหญ  ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 

๔.๑๘.๑๕  นายปนส สุขศีล  ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    กรรมการ 

๔.๑๘.๑๖  นายจําเริญ ศรีวะโสภา ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร     กรรมการ 

๔.๑๘.๑๗  นายชาญณรงค อินทนูจิตร ครู วิทยาลัยการอาชีพทาตูม    กรรมการ 

๔.๑๘.๑๘  นายวิฑูรย ปนวานิชกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี     กรรมการ 

๔.๑๘.๑๙  นายดนัย วิลากุล  ครู วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ    กรรมการ 

๔.๑๘.๒๐  นายจรูญ นิพรรัมย  ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย     กรรมการ 

๔.๑๘.๒๑  นายเสกสิทธ์ิ แพชัยภูมิ ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 

๔.๑๘.๒๒  นายวงศกร จอมทอง  ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน    กรรมการ 

๔.๑๘.๒๓  นายปรัชญา สรางนา  ครู วิทยาลัยเทคนิคปกธงชัย     กรรมการ 

๔.๑๘.๒๔  นายสุนทร ดวงแกว  ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ    กรรมการ 



๒๔ 

 
๔.๑๘.๒๕  นายสุริยา สาวะรีพล ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    กรรมการ 

๔.๑๘.๒๖นายธรรมนอง บุญสงค  ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร   กรรมการ 

๔.๑๘.๒๗  นางสาวสุพินดา  โพธิสิตา ครู วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ    กรรมการ 

๔.๑๘.๒๘  นายลิขิต  ทุมมี    ครูวิทยาลัยเทคนิคการญจนาภิเษกอุดรธานี   กรรมการ 

๔.๑๘.๒๙  นายพีระยุทธ   มัฆนาโส   ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี    กรรมการ 

๔.๑๘.๓๐  นายธวัชชัย  หาญบาง    ครูวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ    กรรมการ 

๔.๑๘.๓๑  นายทวีศักด์ิ  แกวไชยพาน   ครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 

๔.๑๘.๓๒  นายคชายุทธ  เหลาสะพาน   ครูวิทยาลัยเทคนิคเลย     กรรมการ 

๔.๑๘.๓๓  นายณัฐพล  ใจตรง    ครูวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร  กรรมการ 

๔.๑๘.๓๔  นายวุฒิชัย  ภาษี    ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย     กรรมการ 

๔.๑๘.๓๕  นายกรวิชญ  ตุละพิภาค   ครูวิทยาลัยเทคนิควาปปทุม    กรรมการ 

๔.๑๘.๓๖  นายสุรพงษ  เกลียวสีนาค ื  ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 

๔.๑๘.๓๗  นายสุนทร   วรรณปะเก    ครูวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี   กรรมการ 

๔.๑๘.๓๘  นายมนตรี   สุริยพันตรี  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี          กรรมการและเลขานุการ 

๔.๑๘.๓๙  นายประสิทธิ ทุมนัน  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๑๘.๔๐  นายธีรศักด์ิ จันทรภูเขียว ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๑๘.๔๑  นางสาวสิริลักษณ   รักสุกล         ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๑๘.๔๒  นายธเนศ   ปองคํากวย             ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๑๘.๔๓  นายธีระวัฒิ   ศิลาวรรณ  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๑๘.๔๔  นายพงษธนวุฒิ   ใจกลา           ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๑๙  การแขงขันทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร (ระดับ ปวส.) ประกอบดวย 
๔.๑๙.๑  นายวาทิช ผานสําแดง ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ     ประธานกรรมการ 

๔.๑๙.๒  นายภูวดล ม่ิงขวัญ  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนางรอง รองประธานกรรมการ 

๔.๑๙.๓  นายปรัชญา ตะภา  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ  กรรมการ 

๔.๑๙.๔  นายทวิกานต ผดุงสันต รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด  กรรมการ 

๔.๑๙.๕  นายสรพงษ แสนกลา รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิควาปปทุม  กรรมการ 

๔.๑๙.๖  นายกฤษดา สุนทร  รองผูอํานวยการเทคนิคพิมาย   กรรมการ 

๔.๑๙.๗  นายศราวุธ วงศพงษคํา รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคปกธงชัย  กรรมการ 

๔.๑๙.๘  นายศราวุฒิ สุระวิทย  ครู  วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร   กรรมการ 

๔.๑๙.๙  นายมงคล อาจวิชัย  ครู  วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร กรรมการ 

๔.๑๙.๑๐  นายประมลตรี ภูก่ิงพลอย ครู  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ   กรรมการ 

๔.๑๙.๑๑  นางธนัญญา จันทะ  ครู  วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง   กรรมการ 

๔.๑๙.๑๒  นายสุรพล รักษาวณิชชา ครู  วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด   กรรมการ 

๔.๑๙.๑๓  นายสิทธิเดช ไชยทองพันธ ครู  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร   กรรมการ 



๒๕ 

 
๔.๑๙.๑๔  นายกฤตพล สุดบอนิจ ครู  วิทยาลัยเทคนิคยโสธร   กรรมการ 

๔.๑๙.๑๕  นายนรินทร สิงหสกุล ครู  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี   กรรมการ 

๔.๑๙.๑๖  นายสมพงษ ปาภา  ครู  วิทยาลัยเทคนิคเลย    กรรมการ 

๔.๑๙.๑๗  นายวิสุทธ์ิ บุญเสริม ครู  วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ   กรรมการ 

๔.๑๙.๑๘  นายอรรถศร สุขทะเล  ครู  วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ   กรรมการ 

๔.๑๙.๑๙  นายวงศกร ชิณโย  ครู  วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย   กรรมการ 

๔.๑๙.๒๐  วาท่ีร.อ.เอกวิทย  หนูหวง ครู  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม   กรรมการ 

๔.๑๙.๒๑  นายอิศราวุธ ศรีบุญเรือง ครู  วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู   กรรมการ 

  ๔.๑๙.๒๒  นายองอาจ ราชประโคน ครู  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย   กรรมการ 
๔.๑๙.๒๓  นายเชิดศักด์ิ ศรีผองงาม ครู  วิทยาลัยเทคนิคนครพนม   กรรมการ 

๔.๑๙.๒๔  นายบุญชัย ไชยอาจ  ครู  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   กรรมการ 

๔.๑๙.๒๕  นายสุวิญ น่ิมนาง  ครู  วิทยาลัยเทคนิคนํ้าพอง   กรรมการ 

๔.๑๙.๒๖  นายหนูศักด์ิ มุงปนกลาง ครู  วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน   กรรมการ 

๔.๑๙.๒๗  นายฉัตรพล นิยมญาติ ครู  วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ   กรรมการ 

๔.๑๙.๒๘  นายพูลศักด์ิ ศรีวรมย  รอง  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร กรรมการและเลขานุการ 

๔.๑๙.๒๙  นายอนุรักษ กลางแกว ครู  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  ๔.๑๙.๓๐  นายสุนทร  ดอนชัย       ครู  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๒๐  การแขงขนัทักษะการเขียนแบบโปรแกรมควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร  PLC   
   (ระดับ ปวส.) ประกอบดวย 

 ๔.๒๐.๑  นายศุภชัย  ศิริธรรมรักษ     ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแกน  ประธานกรรมการ 
๔.๒๐.๒  นายประวิทย  บุรินนิตย  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู       รองประธานกรรมการ 
๔.๒๐.๓  นายมิตรจิตร  ทะโรงอาด  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา   กรรมการ          
๔.๒๐.๔  นายเฉลิมศักดิพงศ  กงอินทร รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  กรรมการ 
๔.๒๐.๕  นายอานนท  แสงเพชร  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร              กรรมการ 
๔.๒๐.๖  นายฤทธิพร  แกววิเชียร    รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน             กรรมการ 
๔.๒๐.๗  นายทศพล  สุวรรณไตรย  รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร   กรรมการ 
๔.๒๐.๘  นายชาญชัย  พยัคฆกุล        รองผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย         กรรมการ 
๔.๒๐.๙  นายอาคม   โอชโร  ครูวิทยาลัยเทคนิคนครพนม    กรรมการ 
๔.๒๐.๑๐  นายวุฒิพงษ สมใจ  ครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 
๔.๒๐.๑๑  นายประทีป อภัยแสน ครูวิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด    กรรมการ  
๔.๒๐.๑๒  นายขจรศักด์ิ ดอกแขมกลาง ครูวิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา   กรรมการ 
๔.๒๐.๑๓  นายสมหมาย วูวงศ   ครูวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ    กรรมการ 
๔.๒๐.๑๔ นายอุทิศ วงศพัฒน         ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน    กรรมการ
 ๔.๒๐.๑๕ นายยุทธนา นารายนะคามิน ครูวิทยาลัยเทคนิคเลย     กรรมการ 
๔.๒๐.๑๖ นายประศาสน  คําตา       ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร     กรรมการ 
๔.๒๐.๑๗  นายณรงคชัย   ดีสม    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร     กรรมการ 



๒๖ 

 
๔.๒๐.๑๘ นายสยาม        โพธ์ิเพ็ชร ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๔.๒๐.๑๙ นายศุภกร        พิมพภู  ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย     กรรมการ 
๔.๒๐.๒๐  นายเดชา  พัฒนประสิทธ์ิชัย   ครูวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    กรรมการ 
๔.๒๐.๒๑ วาท่ี ร.ต.ศิริชัย  ประจันตะเสน   ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย             กรรมการ 
๔.๒๐.๒๒ นายพลเทียน    ดานดาหาร      ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๒๐.๒๓ นายกฤษฎา      พลบูรณ ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู             กรรมการ 
๔.๒๐.๒๔ นายศุภโชติ  สนิท  ครูวิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ             กรรมการ 
๔.๒๐.๒๕  นายชาญนุวัตร    อาจหาญ ครูวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร           กรรมการ 
๔.๒๐.๒๖  นายธีระพล        แกวกุลบุตร ครูวิทยาลัยการอาชีพสวางแดนดิน    กรรมการ 
๔.๒๐.๒๗  นายฉัตรพล  นิยมญาติ ครูวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ     กรรมการ 
๔.๒๐.๒๘  นายอุดม    บุญเฮา               ครูวิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณปริสุโธ   กรรมการ 
๔.๒๐.๒๙  นายพิชิตเดช ขัตติยะ           รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแกน กรรมการและเลขานุการ 
๔.๒๐.๓๐  นายเจนวิทย  ศรีพิมพ  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๒๐.๓๑  นายสถิระ   กาญจันดา   ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๒๐.๓๒  นางสาวสุวรรณา โกศัลวัฒน     ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๒๐.๓๓  นางสาววิสุดา  สาระสุข ครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๒๑  การแขงขันทักษะประกอบและตรวจซอมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ Mobile  Amplifier (ระดับ ปวช.) 
 ประกอบดวย 

๔.๒๑.๑  นายวิชา   อาญาเมือง   ผูอํานวยการวิทยาลัยการนวมินทราชินีมุกดาหาร   ประธานกรรมการ 
๔.๒๑.๒  นายสุพิษ ภูแทนนา ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนจาน    รองประธานกรรมการ 
๔.๒๑.๓  นายสมจิตร ชัยบัง    รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด       รองประธานกรรมการ 
๔.๒๑.๔  นายธีระ   คําแปล   รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก     กรรมการ 
๔.๒๑.๕  นายอรุณ   เลิศอุดมโชค   รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี กรรมการ 
๔.๒๑.๖  นายชิตตะวัน   กวางสวาสด์ิ   รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพคํามวง     กรรมการ 
๔.๒๑.๗  นายวีระพล   พงษบริบูรณ   ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน      กรรมการ 
๔.๒๑.๘  นายชิตพงษ   ศรีสารคาม   ครูวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม      กรรมการ 
๔.๒๑.๙  นายไพฑูรย   สุทธิสน   ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร      กรรมการ 
๔.๒๑.๑๐ นางสาวดวงกมล ปตานุวัฒน   ครูวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแกน      กรรมการ 
๔.๒๑.๑๑ นายสุวัฒ   ภาคีนุยะ   ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย      กรรมการ 
๔.๒๑.๑๒ นายชาติชาย   กุลไทย   ครูวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร      กรรมการ 
๔.๒๑.๑๓ นายบุญเลิศ   สุขประเดิม   ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร      กรรมการ 
๔.๒๑.๑๔ นายเอกชัย   ดีสุข    ครูวิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด      กรรมการ 
๔.๒๑.๑๕.นายเกียรติศักด์ิ  ชินาภาษ   ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี       กรรมการและเลขานุการ 
๔.๒๑.๑๖ นายวัชระ   ประคองพันธ   ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๒๒  การแขงขันทักษะออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ (ระดับ ปวช.) ประกอบดวย 
๔.๒๒.๑  นายปริญญา สมมิตร  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  ประธานกรรมการ 
๔.๒๒.๒  นายคําพันธ   ศรีเมือง  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง       รองประธานกรรมการ 
๔.๒๒.๓  นายบรรจง สุรพุทธ  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย      กรรมการ 



๒๗ 

 
๔.๒๒.๔  นายปญญา มุงดี  รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคําสรอย  กรรมการ 
๔.๒๒.๕ นายโกศล  เลิศลํ้า  รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานไผ   กรรมการ 
๔.๒๒.๖  วาท่ีรอยตรีพงษอนัน  เปล่ียนเอก รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสกลนคร  กรรมการ 
๔.๒๒.๗  นายสิทธิชนม คําแปล  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ   กรรมการ 
๔.๒๒.๘  นายเกรียงไกร ศรีสารคาม ครูวิทยาลัยการอาชีพพล     กรรมการ 
๔.๒๒.๙  นายสุพรรณ ประทุมชัย ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู      กรรมการ 
๔.๒๒.๑๐  วาท่ีรอยตรีบุญญศักด์ิ คําปลิว ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม      กรรมการ 
๔.๒๒.๑๑  นายอดิศักด์ิ แหวนวงษ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการ 
๔.๒๒.๑๒  นายภักดี ดาวกระจาง ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร     กรรมการ 
๔.๒๒.๑๓  นายอภินันท กอนมณี  ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน     กรรมการ 
๔.๒๒.๑๔  นายกิตติภัฏ    พุมพระภา    บริษัท จีเอ็มเอส เทคนิคอล ดีเวลลอปเมนท จํากัด    กรรมการ 
๔.๒๒.๑๕  นายประสิทธ ผูพัฒน        บริษัท จีเอ็มเอส เทคนิคอล ดีเวลลอปเมนท จํากัด    กรรมการ 
๔.๒๒.๑๖  นางสุดคะนึง พุมพระภา    บริษัท จีเอ็มเอส เทคนิคอล ดีเวลลอปเมนท จํากัด             กรรมการ 
๔.๒๒.๑๗  นายถาวร สุระแยม      บริษัท จีเอ็มเอส เทคนิคอล ดีเวลลอปเมนท จํากัด    กรรมการ 
๔.๒๒.๑๘  นายวรรณะ ต้ิบแกว บริษัท จีเอ็มเอส เทคนิคอล ดีเวลลอปเมนท จํากัด            กรรมการ 
๔.๒๒.๑๙  นายพิภพ พานิชผล  บริษัท จีเอ็มเอส เทคนิคอล ดีเวลลอปเมนท จํากัด             กรรมการ 
๔.๒๒.๒๐  นายวิเชียร กําทอง  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี                 กรรมการและเลขานุการ 
๔.๒๒.๒๑  นางจารุณี แกวหาดี  ครู วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด                กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๒๓  การแขงขันทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส (ระดับ ปวส.) ประกอบดวย 
๔.๒๓.๑  นายสัมฤทธ์ิ  ภูเล่ียมคํา  ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางมหาสารคาม ประธานกรรมการ 
๔.๒๓.๒  นายเดน  สติภา   รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณปรสุิทฺโธ   รองประธานกรรมการ 
๔.๒๓.๓  นายไพรัตน  ธุระธรรม  รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางมหาสารคาม  กรรมการ 
๔.๒๓.๔  นายภัทรศักด์ิ  ประสงสันต ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    กรรมการ 
๔.๒๓.๕  นายอนุชา  แกวบุดดา  ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    กรรมการ 
๔.๒๓.๖  นายเผด็จ  เมืองศรี  ครู วิทยาลัยสารพัดชางมหาสารคาม    กรรมการ 
๔.๒๓.๗  วาท่ี ร.ต.อภิวัฒน  แววศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร    กรรมการ 
๔.๒๓.๘  นายศราวุธ  ศรีวิไล  ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา    กรรมการ 
๔.๒๓.๙  นางสาวอุมาพร   บอพิมาย ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา    กรรมการ 
๔.๒๓.๑๐  นางสาวจันทิมา  วรรณโชติ ครู วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๒๓.๑๑  นางจุฬาพรรณ  คณารักษ ครู วิทยาลัยสารพัดชางมหาสารคาม    กรรมการ 
๔.๒๓.๑๒ นายวีระสิทธ์ิ      สาขามุละ ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ 
๔.๒๓.๑๓  นายศิโรรัตน  ทํานักสุข  ครู วิทยาลัยการอาชีพปราสาท    กรรมการ 
๔.๒๓.๑๔ นางสาวปนัดดา ภม่ิูงดาว ครู วิทยาลัยการอาชีพปราสาท    กรรมการ 
๔.๒๓.๑๕  นายเสกสรรค  สิงทิศ  ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร    กรรมการ 
๔.๒๓.๑๖  นายสุริยา   กันภยั  ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร    กรรมการ 
๔.๒๓.๑๗  นายพุฒิพิชัย นาคสุวรรณ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 



๒๘ 

 
๔.๒๓.๑๘  นายสุรชาติ  วิชาชัย  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๒๓.๑๙  นายอนุสรณ จารุกมูล  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๒๓.๒๐ นายคณิต  กลางคาร  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ    กรรมการ 
๔.๒๓.๒๑  นายพิชิต  สพลาภ  ครู วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร    กรรมการ 
๔.๒๓.๒๒ นายประจักษ  ขุนทอง  ครู วิทยาลัยเทคนิค.กาฬสินธุ    กรรมการ 
๔.๒๓.๒๓นางนริศรา  นอยมณี  ครูวิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณปริสุทฺโธ    กรรมการและเลขานุการ 
๔.๒๓.๒๔ นายคารมย  แกวกันยา  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการและเลขานุการ 
๔.๒๓.๒๕  นายธนิต  ปองคําถวย  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๒๓.๒๖ นายไชยวัฒน  วงศสมศรี ครูวิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๒๔  การแขงขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร (ระดับ ปวส.) ประกอบดวย 
 ๔.๒๔.๑  วาท่ีรอยโทบุญชุบ  หล่ังทรัพย ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร  ประธานกรรมการ 
๔.๒๔.๒  นายไพบูลย ฤกษดี  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร         รองประธานกรรมการ 
๔.๒๔.๓  นายจักรี ราชนิล  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย   กรรมการ 
๔.๒๔.๔  นายธิติวัฒน กุลพิชัยจิราวุฒิ รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ  กรรมการ 
๔.๒๔.๕  นายวิริยะ พัฒนาวิศิษฏ รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางบุรีรัมย   กรรมการ 
๔.๒๔.๖  นายกัมปนาท บุญคง  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู  กรรมการ 
๔.๒๔.๗  นายธิปด์ิ ภาสวาง  รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย  กรรมการ 
๔.๒๔.๘  นายชัยธัชคร พงษสาครสวัสด์ิ ครูชํานาญการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร   กรรมการ 
๔.๒๔.๙  นายสาชาย ซ่ือตรง  ครูชํานาญการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา   กรรมการ 
๔.๒๔.๑๐  นางสาวอังคณา อัตถาพร ครูชํานาญการพิเศษวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  กรรมการ 
๔.๒๔.๑๑  นายสุขสรรค พรธิอ้ัว  ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๔.๒๔.๑๒  นายอัคเดช พิสัยสวัสด์ิ ครูวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๒๔.๑๓  นายชัยรัตน ทองใบ  ครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 
๔.๒๔.๑๔  นายจิรพล กัลยาเรือน ครูวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ 
๔.๒๔.๑๕  นายจักรพงษ แกนแกว ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร     กรรมการ 
๔.๒๔.๑๖  นายพิเศษ ซอนกล่ิน ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร     กรรมการ 
๔.๒๔.๑๗  นายพรศักด์ิ บุญพา  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการและเลขานุการ 
๔.๒๔.๑๘  นายชูเกียรติ  ประมุขกุล         ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี            กรรมการและผูชวยเลขานุการ   

๔.๒๕  การแขงขันทักษะเมคคาทรอนิกสและหุนยนต (ระดับ ปวช.) ประกอบดวย 
 ๔.๒๕.๑   วาท่ีรอยตรี ดร.ชนะคมศร  คงยืน    ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบําเหน็จณรงค ประธานกรรมการ 
๔.๒๕.๒   นายสุรชัย  นันจินดา  รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบําเหน็จณรงค      รองประธานกรรมการ 
๔.๒๕.๓   นายกาญจน  เหลืองดอกไม ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๔.๒๕.๔   นาศราวุธ  ดีแสง  ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๔.๒๕.๕   นายดนัย  สีออนนอก  ครูวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา    กรรมการ 
๔.๒๕.๖   นายสุทัศน  มะอาจเลิศ  ครูวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง     กรรมการ 
๔.๒๕.๗   นายธราเทพ  สะพานหลา ครูวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    กรรมการ 
๔.๒๕.๘  นายชัยวัฒน  ณ ระนอง  ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี     กรรมการ 
๔.๒๕.๙  นางสาวลักษขณา  นามเหลา ครูวิทยาลัยการอาชีพแกงครอ    กรรมการ 



๒๙ 

 
๔.๒๕.๑๐  นายสิทธิไชย  สิงหมหาไชย ครูวิทยาลัยการอาชีพหนองคาย    กรรมการ 
๔.๒๕.๑๑  นายเผด็จ  เมืองศรี  ครูวิทยาลัยสารพัดชางมหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๒๕.๑๒  นายกิตติ สุวรรณหงษ  ครูวิทยาลัยการอาชีพขอนแกน    กรรมการ 
๔.๒๕.๑๓  นายสุริยา  งามลม  ครูวิทยาลัยการอาชีพบําเหน็จณรงค    กรรมการและเลขานุการ 
๔.๒๕.๑๔  นายปริญญา  สอนลิลา  ครูวิทยาลัยการอาชีพบําเหน็จณรงค      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๒๖  การแขงขันทักษะเมคคาทรอนิกสและหุนยนต (ระดับ ปวส.) ประกอบดวย 
 ๔.๒๖.๑  วาท่ีรอยตรี ดร.ชนะคมศร  คงยืน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบําเหน็จณรงค ประธานกรรมการ 
๔.๒๖.๒  นายสุรชัย  นันจินดา      รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบําเหน็จณรงค       รองประธานกรรมการ 
๔.๒๖.๓  นายอภิสิทธ์ิ  ทินาพิมพ  ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    กรรมการ 
๔.๒๖.๔  นายอรรคพล ประเสริฐ  ครูวิทยาลัยการอาชีพแกงครอ    กรรมการ 
๔.๒๖.๕  นายธนิต  นาใจดี  ครูวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ    กรรมการ 
๔.๒๖.๖  นายชาตรี  โยธาธรรม  ครูวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ     กรรมการ 
๔.๒๖.๗  นายพรรุง  ดวงแกว  ครูวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา    กรรมการ 
๔.๒๖.๘  นายเพชร  ตันสังวรณ  ครูวิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๒๖.๙  นายสุภาษิต  จิตรไทย  ครูวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ     กรรมการ 
๔.๒๖.๑๐  นายธนเศรษฐ สุขสวาง  ครูวิทยาลัยเทคนิคพิมาย     กรรมการ 
๔.๒๖.๑๑ นายพงษฤทธ์ิ สงคราม   ครูวิทยาลัยสารพัดชางบุรีรัมย     กรรมการ 
๔.๒๖.๑๒  นายอมร  ศรีหนารถ              ครูวิทยาลัยการอาชีพบําเหน็จณรงค    กรรมการ 
๔.๒๖.๑๓  นายฉัตรชัย มาวรรณา            ครูวิทยาลัยการอาชีพบําเหน็จณรงค     กรรมการ 
๔.๒๖.๑๔  นายอภิสิทธ์ิ เรืองศิริวัฒนกุล     ครูวิทยาลัยการอาชีพบําเหน็จณรงค           กรรมการและเลขาณุการ 
๔.๒๖.๑๕  นายพีรวัฒน สายภา  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี          กรรมการและผูชวยเลขาณุการ 
๔.๒๖.๑๖  นางสาวภัสตา สรอยสนธ ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี          กรรมการและผูชวยเลขาณุการ 

๔.๒๗  การแขงขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ (ระดับ ปวช.) ประกอบดวย 
๔.๒๗.๑  นายอักษรศิลป  แกวมหาวงศ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ         ประธานกรรมการ 

๔.๒๗.๒  นายสุวิชา  ม่ันยืน        รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    รองประธากรรมการ 

๔.๒๗.๓  นายสุรเดน   คุนุ  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ         รองประธากรรมการ 
๔.๒๗.๔  นายฐิติวัฒน  กุลพิชัยจิราวุฒิ รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
๔.๒๗.๕  นายชนินทร   พบลาภ    ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 

๔.๒๗.๖  นายอนุพันธ  ดานกํามา ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 

๔.๒๗.๗  นายธนพล  ทัดทาน  ครู  วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 

๔.๒๗.๘  นายภรต  แกวพรหม  ครู  วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย กรรมการ 

๔.๒๗.๙  นายศักนรินทร  ผิวเหลือง  ครูวิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ กรรมการ 

๔.๒๗.๑๐  นายจักรพันธ  สินเทศ ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 

๔.๒๗.๑๑  นายเดชา   กาญวงษา ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี กรรมการ 

๔.๒๗.๑๒  นายสุนันต   สุขเจริญ ครู วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล กรรมการ 

๔.๒๗.๑๓  นายชัชวาลย  อานนท ครู วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ กรรมการ 

๔.๒๗.๑๔  นายสุริยา   ศรีวิเศษ ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 

๔.๒๗.๑๕  นายอิทธิพล   นราชัย ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 

๔.๒๗.๑๖ นายชวินทร  พลหาญ  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ 



๓๐ 

 
๔.๒๗.๑๗  นายปญญวัฒน   สุภาคาร ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

รายช่ือคณะกรรมการตัดสินการแขงขัน 
๑. นายศราวุฒิ อุทุมพร  รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพปากชอง ประธานกรรมการ 

๒. นายพรชัย   ทองอินทร  ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม รองประธานกรรมการ 

๓. นายศักนรินทร   ผิวเหลือง   ครู วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ กรรมการ 

๔. นายมนตรี   โนนพะยอม  ครู วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน กรรมการ 

๕. นายจักรพันธ  สินเทศ   ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 

๖. นายชัยบูรณ  บุญคลอง  ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี กรรมการ 

๗. นางนิโลบล   บอทรัพย  ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 

๘. นายเปรมปรีดี  อินตะนัย  ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 

๙. นางสาวธัญญธร  ผิวผอง  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร กรรมการ 

๑๐. นายสุริยา   ศรีวิเศษ  ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 

๑๑. นายกฤตเมธ ประกอบแสง  ครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กรรมการ 

๑๒. คณะกรรมการจากบริษัท Innovative experiment : Inex กรรมการและเลขานุการ 

๑๓.  นายอิทธิพล   นราชัย  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๒๘  การแขงขันทักษะการจัดการระบบเครือขาย (ระดับ ปวส.) ประกอบดวย  
๔.๒๘.๑  นายอักษรศิลป  แกวมหาวงศ      ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ             ประธานกรรมการ 

๔.๒๘.๒  นางสาวสายฝน  สาระผล รองผูอํานวยการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล       รองประธากรรมการ 

๔.๒๘.๓  นายสวัสด์ิ  ธงไชย  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 

๔.๒๘.๔  นายระวี  ปรากฏรัตน   ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร กรรมการ 

๔.๒๘.๕ นายนิติพันธ  บัวเกา ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 

๔.๒๘.๖  นายสุริยา  ศรีวิเศษ ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 

๔.๒๘.๗  นายจักรพันธ  ผิวผอง ครู  วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร กรรมการ 

๔.๒๘.๘  นายอุเทน  นามโคตร ครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กรรมการ 

๔.๒๘.๙  นางสาวกิตตสิณี   นุนภักดี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 

๔.๒๘.๑๑  นายสมศักด์ิ  คํามะมูล ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 

๔.๒๘.๑๒  นายชัยบูรณ  บุญคลอง ครูวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี กรรมการ 

๔.๒๘.๑๓  นายธนิต   นาใจดี  ครูวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ กรรมการ 

๔.๒๘.๑๔  นายบวรศักด์ิ  โสดาธาตุ ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 

๔.๒๘.๑๕  นายนที   จันทรเทียม ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 

๔.๒๘.๑๖  นายชวินทร  พลหาญ  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ 

๔.๒๘.๑๗  นายอิทธิพล   สุขเติม ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

รายช่ือคณะกรรมการตัดสินการแขงขัน 
๑. นายสวัสด์ิ ธงไชย  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการ 

๒. นายสมศักด์ิ   คํามะมูล ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี รองประธานกรรมการ 

๓. นายจักรวาล  ทรงวิชัย ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 

๔. นายชัยวุฒิ  สุวรรณเรือง ครูวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ กรรมการ 

๕. นายนที   จันทรเทียม ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 

๖. นายเนติธร   สุขดี ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร กรรมการ 



๓๑ 

 
๗. นายวิศรุต   การถัก ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 

๘. นางสาวธีริศรา ศรีมูลเขียว ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี กรรมการ 

๙. นายทิมานนท  จันทสาร ครูวิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ กรรมการ 

๑๐. นายสมชัย   นวนศรี ครู  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 

๑๑. นายวุฒิศักด์ิ  จะโนรัตน ครู วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน กรรมการ 

๑๒. คณะกรรมการจากบริษัท  Hewlett Packard Enterprise : HPe      กรรมการและเลขานุการ 

๑๓. นางสาวเสาวภา   ยุติ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๒๙  การแขงขันทกัษะการพัฒนามิลติมีเดียแบบหลายมิติ (ระดับ ปวส.) ประกอบดวย 
๔.๒๙.๑  นายอักษรศิลป  แกวมหาวงศ   ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ      ประธานกรรมการ 

๔.๒๙.๒  นายลําปาง  พันธเพชร  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ    รองประธานกรรมการ 

๔.๒๙.๓  นายวันชัย   ศุภธีรารักษ  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 

๔.๒๙.๔  นางสาวภัทราภรณ เผือกนอก ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 

๔.๒๙.๕  นางชฎารัตน  สุขศีล ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 

๔.๒๙.๖  นายสุวิทย    วงษจําปา ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 

๔.๒๙.๗  นายชัชวาลย   ไชยราช ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 

๔.๒๙.๘  นายนิติ   จันทรจําปา ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร กรรมการ 

๔.๒๙.๙  นางสาวพัชนี  วิธิบุญ ครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กรรมการ 

๔.๒๙.๑๐  นางสาวธารทิพย  ภาเรือง ครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กรรมการ 

๔.๒๙.๑๑  นายเชิดศักด์ิ  พินิจมนตรี ครู วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี กรรมการ 

๔.๒๙.๑๒  นายบุญเพ่ิม  มงคลทวีวัฒน ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 

๔.๒๙.๑๓  นายนิตยนิรันดร  พิลาไชย ครู วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ กรรมการ 

๔.๒๙.๑๔  นางสาวพัชรินทร  คูณมา ครู วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ กรรมการ 

๔.๒๙.๑๕  นายชวินทร  พลหาญ  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการและเลขานุการ 

๔.๒๙.๑๖  นายพิทักษ  ธิบูรณบุญ   ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

รายช่ือคณะกรรมการตัดสินการแขงขัน 
๑. นายวิโรจน   ธิมา ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ประธานกรรมการ 

๒. นายคมสัน   อรรคแสง รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม รองประธานกรรมการ 

๓. ครูผูควบคุมทีมท่ีเขารวมแขงขันทีมละ ๑ คน  กรรมการ 

๔. คณะกรรมการจากบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กรรมการและเลขานุการ 

๕. นางสาวเอมอร  สิมาทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

๔.๓๐  การแขงขันทักษะงานปูน  สาขาวิชาชางกอสราง/สาขาชางโยธา  (ระดับ ปวช.) ประกอบดวย 
๔.๓๐.๑  นายบัณฑิต  สมจิตร  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี  ประธานกรรมการ 
๔.๓๐.๒  นายมานพ  ภูทองขาว  รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี      รองประธานกรรมการ 

๔.๓๐.๓  นายเรืองชัย  เขียวสด  ครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    กรรมการ 
๔.๓๐.๔  นายธานินทร  แสงสวาง  ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    กรรมการ 
๔.๓๐.๕  นายเอกชัย  แกนวงศคํา  ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี     กรรมการ 
๔.๓๐.๖  นายชัชพันธ  ชาดี  ครูวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ     กรรมการ 
๔.๓๐.๗  นายนิรันดร  คําเรืองศรี  ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน    กรรมการ 



๓๒ 

 
๔.๓๐.๘  นายยรรยงค  ประกอบเก้ือ ครูวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ 
๔.๓๐.๙  นายสมบูรณ  อินจันทร  ครูวิทยาลัยเทคนิคนํ้าพอง     กรรมการ 
๔.๓๐.๑๐  นายจีระศักด์ิ สิทธิพล  ครูวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา    กรรมการ 
๔.๓๐.๑๑  นายภาสกร  วงศจันทร  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๓๐.๑๒  นายธนวัติ  ปล่ังกลาง  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๓๐.๑๓  นายยศวัฒน  บุญมาปด ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๔.๓๐.๑๔  นายนเรศ  แตงออน  ครูวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ    กรรมการ 
๔.๓๐.๑๕  นางสาวธิดารัตน  บุญดล ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการและเลขานุการ 
๔.๓๐.๑๖  นายกนกพร  ไชยวิเศษ  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๓๐.๑๗  นายณัฐพัชร  วรพิมรัฐ  ครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๓๑  การแขงขันทักษะงานไมกอสราง  (ระดับ ปวช.) ประกอบดวย 

 ๔.๓๑.๑  นายบัณฑิต  สมจิตร  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี  ประธานกรรมการ 
๔.๓๑.๒  นายสุวิทย ประดุจชนม  รองอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท       รองประธานกรรมการ 
๔.๓๑.๓  นายคงกระพันธ  ไชยศิริ  ครูวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ    กรรมการ 
๔.๓๑.๔  นายจิระเดช ละครรํา  ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    กรรมการ 
๔.๓๑.๕  นายจิรวัฒน ภูลายยาว  ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน    กรรมการ 
๔.๓๑.๖  นายวิชาญ ดนัยสวัสด์ิ  ครูวิทยาลัยการอาชีพสวางแดนดิน    กรรมการ 
๔.๓๑.๗  นายจตุชัย   บุดนาชิน  ตําแหนง ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดร    กรรมการ 
๔.๓๑.๘  นายสกนธ  หม่ันกิจ  ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๔.๓๑.๙  นางสาวพิกุล  ภูสีนํ้า  ครูวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    กรรมการ 
๔.๓๑.๑๐  นายชัยวัฒน  วิญญายงค ครูวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ 
๔.๓๑.๑๑  นายเฉลิม   เพ็ชรสูงเนิน   ครูวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา    กรรมการ 
๔.๓๑.๑๒  นายพิษณุพงษ  นันทราช ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู    กรรมการ 
๔.๓๑.๑๓  นายวัชระ เขียวกลม  ครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    กรรมการ 
๔.๓๑.๑๔  นายภาวัช  วรกฤษเรืองกุล ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการและเลขานุการ 
๔.๓๑.๑๕  นายศิริทรัพยสุราทิพย            ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๓๒  การแขงขันทักษะงานประมาณราคางานกอสราง (ระดับ ปวส.) ประกอบดวย 
๔.๓๒.๑  นายบัณฑิต  สมจิตร  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี  ประธานกรรมการ 
๔.๓๒.๒  นายบุญชนะ  โพธ์ิละเดา  รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก       รองประธานกรรมการ 
๔.๓๒.๓  นายรชตะ   โภครักษ  รองผูอํานวยการ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี       รองประธานกรรมการ 
๔.๓๒.๔  นายมงคล  ดวงชาทม  ครูวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    กรรมการ 
๔.๓๒.๕  นายนันทกรณภูสมยา  ครูวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ 
๔.๓๒.๖  นายสาคร  ขาวกา  ครูวิทยาลัยเทคนิคเลย     กรรมการ 
๔.๓๒.๗  นายพงศพันธุ  เงางาม  ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร     กรรมการ 
๔.๓๒.๘  นายวิชิต  คําหยอน  ครูวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา    กรรมการ 
๔.๓๒.๙  นายชาญวุฒิ  สุขหม่ืน  ครูวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง     กรรมการ 
๔.๓๒.๑๐  อํานวย นอยประสิทธ์ิ   ครูวิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๓๒.๑๑  นายอุดมศักด์ิ  ต้ังอุดมโชคไพศาล  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๓๒.๑๒  นายวีระศักด์ิ  เพ็งธรรม ครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    กรรมการ 



๓๓ 

 
๔.๓๒.๑๓  นายฉลอง  มวงทิพย  ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๔.๓๒.๑๔  นายปริญญา  เพ็ญพิมพ ครูวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ    กรรมการ 
๔.๓๒.๑๕  นายอาณาจักร ทองทับ  ครู วิทยาลัยเทคนิคดุสิต     กรรมการ 
๔.๓๒.๑๖  นายณัฐพงศ สุหงษา  ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี  กรรมการ 
๔.๓๒.๑๗  นางสาวปวีณา พาวินันท ครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี     กรรมการ 
๔.๓๒.๑๘  นายไพโรจน  ชาละวัน ครู  วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง     กรรมการ 
๔.๓๒.๑๙  นายชิตพล  พรมวัง  ครู วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง    กรรมการ 
๔.๓๒.๒๐  นายสมเกง  มาคํา  ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน    กรรมการ 
๔.๓๒.๒๑  นายปริวัฒน  ยืนย่ิง  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการและเลขานุการ 
๔.๓๒.๒๒  นายกิตติศักด์ิ  แนวบุตร          ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๓๓  การแขงขันทักษะการสํารวจเพื่อการกอสราง (ระดับ ปวส.) ประกอบดวย 
๔.๓๓.๑  นายพงษศักดิพล  ทาแกว ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประธานกรรมการ 
๔.๓๓.๒  นางสุดใจ  ภูเทศ  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   กรรมการ 
๔.๓๓.๓  นางสาวทักษิณา  ชมจันทร รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   กรรมการ 
๔.๓๓.๔  นายพัชรพล  พานประทีป ครูวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา    กรรมการ 
๔.๓๓.๕  นายมานะ  ศรีสูงเนิน  ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน    กรรมการ 
๔.๓๓.๖  นายนราวุธ  สีหะวงษ  ครูวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชนีมุกดาหาร    กรรมการ 
๔.๓๓.๗  นางสิริมา  ผลจันทร  ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร     กรรมการ 
๔.๓๓.๘  นายบุญสง  ประสันเทียะ  ครูวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ 
๔.๓๓.๙  นายระวี  พรมเรียม  ครูวิทยาลัยเทคนิคเลย     กรรมการ 
๔.๓๓.๑๐  นายมนัส  ยอดทอง  ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน    กรรมการ 
๔.๓๓.๑๑  นายดลชัย  จันทรุทิน  ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร     กรรมการ 
๔.๓๓.๑๒  นายนันทวิทย  สีคําแหง ครูวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    กรรมการ 
๔.๓๓.๑๓  นายอุทัย  ไชยวิเศษ  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการและเลขานุการ 
๔.๓๓.๑๔  นายดุลยวัต  รักพงศ  ครูวิทยาลัยการเทคนิคอุบลราชธานี       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  ๔.๓๓.๑๕  นายเรืองชัย  เขียวสด            ครูวิทยาลัยการเทคนิคเดชอุดม     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๓๔  การแขงขันทักษะการเขียนแบบกอสราง (ระดับ ปวช.) ประกอบดวย 
 ๔.๓๔.๑ นายวิวัฒน  บุญพิคํา   ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร            ประธานกรรมการ 
๔.๓๔.๒ นายยงค  ราศรีเฟอง  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร           รองประธานกรรมการ 
๔.๓๔.๓ นายปยะฉัตร  ไตรแสง  ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                         กรรมการ 
๔.๓๔.๔ นายวิฑูร  เอียการนา  ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย                กรรมการ 
๔.๓๔.๕ นางศรีวิไล  อุปถัมภเก้ือกูล ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา                กรรมการ 
๔.๓๔.๖ นายกร  วนะรมย  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี                กรรมการ 
๔.๓๔.๗ นายสุวัฒน  อุตมะพันธุ  ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ                    กรรมการ 
๔.๓๔.๘ นายบัญญัติ  พงษพิริยะเดชะ ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน                กรรมการ 
๔.๓๔.๙ นายคํารณ  วรามิตร  ครู วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด                กรรมการ 
๔.๓๔.๑๐ นายกฤตวิทย  รุงเรือง  ครู วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทโธ               กรรมการ 
๔.๓๔.๑๑ นางสาวกษิรา  มหาศาลภิญโญ ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย                 กรรมการ 
๔.๓๔.๑๒ นายเกรียงศักด์ิ  คําหงษา ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ                กรรมการ 



๓๔ 

 
๔.๓๔.๑๓ นายภาวัช  วรกฤษเรืองกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี               กรรมการและเลขานุการ 
๔.๓๔.๑๔ นางสาวพรรัตน  เรืองเสรี        ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๓๔.๑๕ นายวีรศักด์ิ  ทองขาว             ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร                  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๓๕  การแขงขันทักษะการเขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร (ระดับ ปวส.) ประกอบดวย 
๔.๓๕.๑  นายวิวัฒน  บุญพิคํา  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร     ประธานกรรมการ 
๔.๓๕.๒  นายกฤษนเดช  ราษีทอง  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร           รองประธานกรรมการ 
๔.๓๕.๓  นายอภิชาติ  ชุมวงศ  ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร        กรรมการ 
๔.๓๕.๔  นายไพฑูรย  พรหมสถิตย ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย      กรรมการ 
๔.๓๕.๕  นายภาสกร  จวนสาง  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี       กรรมการ 
๔.๓๕.๖ นางสาววิรุฬพรรณ  บุญรมย ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี      กรรมการ 
๔.๓๕.๗  นายชนินทร  สุขประชา  ครู วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด       กรรมการ 
๔.๓๕.๘ นายกรกฎ  บุญศิริโชควัฒนา ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี       กรรมการ 
๔.๓๕.๙ นายคมกฤษณ  สงคุณธรรม ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ      กรรมการ 
๔.๓๕.๑๐ นายชยางกูร  ไชยกิตติ  ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ        กรรมการ 
๔.๓๕.๑๑ นางสาววรัญญา  พงษหนองโน ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี                กรรมการ 
๔.๓๕.๑๒  นางจิฤมล  สรอยจิตต  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร                   กรรมการ 
๔.๓๕.๑๓ นางสาวธิดารัตน  บุญดล ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี               กรรมการและเลขานุการ 
๔.๓๕.๑๔ นางสาววิรัลรัตน  ปางชาติ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๓๕.๑๕ นายพงศพันธุ  เงางาม             ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๓๖ การแขงขันทักษะงานคอนกรีต (ระดับ ปวส.) ประกอบดวย 
๔.๓๖.๑  นายเดชวิชัย  พิมพโคตร  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี           ประธานกรรมการ 
๔.๓๖.๒  นายชํานาญ อยูแพ  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี          รองประธานกรรมการ 
๔.๓๖.๓  นายสุรพงษ หงสแพง  รองผูอํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวอุดรธานี     กรรมการ 
๔.๓๖.๔ นายอดิศักด์ิ ศรีแสงรัตน ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย        กรรมการ 
๔.๓๖.๕  นายพงศพิพัฒน  จิตจง  ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู       กรรมการ 
๔.๓๖.๖ นายกษิดิศ การิชุม  ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร       กรรมการ 
๔.๓๖.๗  นายศักรินทร  กุดวิสัย  ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ       กรรมการ 
๔.๓๖.๘  นายศักด์ิชัย  ทราบรัมย  ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย       กรรมการ 
๔.๓๖.๙  นายสงบ  ฉงทับ   ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี       กรรมการ 
๔.๓๖.๑๐ นายวิศวชิต  จันทรเกษ  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี       กรรมการ 
๔.๓๖.๑๑  นายธนเศรษฐ  ชมกอน  ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน       กรรมการ 
๔.๓๖.๑๒ นายคมสิงห  มาตรวังแสง ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี       กรรมการ 
๔.๓๖.๑๓  นายฉัตชัย  นางวงษ  ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ       กรรมการ 
๔.๓๖.๑๔ นายอดิศักด์ิ  เจริญพงษ  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี      กรรมการ 
๔.๓๔.๑๕ นายภาคภูมิ  ประทุมวัน  ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี            กรรมการ 
๔.๓๔.๑๖ นางสาวพัชรี  ศรีนอย  ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ        กรรมการ 
๔.๓๔.๑๗ นายทศธชัย  บุญเลิศ  ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี    กรรมการและเลขานุการ 
๔.๓๔.๑๘ นายทวี  หวยทราย                 ครู  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๓๗  การแขงขันทักษะการแขงขันทักษะงานฝกฝมือ (ระดับ ปวช.) ประกอบดวย 



๓๕ 

 
๔.๓๗.๑  นายธนภัทร   แสงจันทร   ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  ประธานกรรมการ 
๔.๓๗.๒  นายจิรายุทธ  พฤฒิสาร   รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี         รองประธานกรรมการ 
๔.๓๗.๓  นายไพรัตน  ถิรบุตร  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล  กรรมการ 
๔.๓๗.๔  นายเกียรติศักด์ิ  ชัยภิบาล   รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา    กรรมการ 
๔.๓๗.๕  นายวิโรจน ทองเรือง   รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง     กรรมการ 
๔.๓๗.๖  นายสมนึก  นิลพันธุ   ขาราชการบํานาญ       กรรมการ 
๔.๓๗.๗  นายสุชาติ   รอดสุวรรณ  ครูวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ      กรรมการ 
๔.๓๗.๘  นายถวิล   บุปผาทาโน   ครูวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม      กรรมการ 
๔.๓๗.๙  นายธนนท   ธิศาเวช   ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน      กรรมการ 
๔.๓๗.๑๐  นายมานะ   คงกระโทก   ครูวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษณ      กรรมการ 
๔.๓๗.๑๑ นายพงษศักด์ิ   สวางสุข  ครูวิทยาลัยการอาชีพนิคมคําสรอย     กรรมการ 
๔.๓๗.๑๒  นายปรีชา   ปานกลาง   ครูวิทยาลัยเทคนิคพิมาย       กรรมการ 
๔.๓๗.๑๓  นางสาวสาคร  นอมระวี   ครูวิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด      กรรมการ 
๔.๓๗.๑๔  นายอุทัย   พลเขตต   ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี      กรรมการ 
๔.๓๗.๑๕  นายนภดล   สุทธิแยม   ครูวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี     กรรมการ 
๔.๓๗.๑๖  นายประทีป   โรจนลิขิตกุล   ครูวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี      กรรมการ 
๔.๓๗.๑๗  นายอนุสรณ หาญอาสา   ครูวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก      กรรมการ 
๔.๓๗.๑๘  นายจาตุรงค   พ่ึงจักคล่ี   ครูวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด      กรรมการ 
๔.๓๗.๑๙  นายประกิต   บับพาน   ครูวิทยาลัยเทคนิคสระแกว      กรรมการ  
๔.๓๗.๒๐  นายสมปอง   ชูวงษ  ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร     กรรมการ 
๔.๓๗.๒๑  นายณรงคชัย  สุนทรา  ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร     กรรมการ 
๔.๓๗.๒๒  นายฐิติพัฌฐ  พิมพชาย  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๓๗.๒๑  นายศุภชัย  แสงบัวทาว  ครูวิทยาลัยการอาชีพบานไผ    กรรมการ 
๔.๓๗.๒๒  นายศิริวัฒน  พุฒธรรม  ครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 
๔.๓๗.๒๑  นายเอกชัย  จันทรจาย  ครูวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ    กรรมการ 
๔.๓๗.๒๒  นายพงษพันธ  ตะภา  ครูวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย    กรรมการ   
๔.๓๗.๒๓  นายสุวิชา   ม่ันยืน    รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี      กรรมการและเลขานุการ 

๔.๓๗.๒๔   นายสุพัฒน   แนวจําปา         ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๓๘  การแขงขันทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี (ระดับ ปวช.) ประกอบดวย 

๔.๓๘.๑  นายสงา  แตเช้ือสาย  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย            ประธานกรรมการ 

๔.๓๘.๒  นายธีรชัย  ภูทอง  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย       รองประธานกรรมการ 

๔.๓๘.๓  วาท่ีรอยโท จิรายุศ  จินาวัลย รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี     กรรมการ 

๔.๓๘.๔  นางสาวกรรณิการ  โมลาขาว รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง   กรรมการ 

๔.๓๘.๕  นางปภาภัทร  แสงแกว  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย    กรรมการ 

๔.๓๘.๖  นางสาวปยธิดา  สายสุทธ์ิ ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร     กรรมการ 

๔.๓๘.๗   นางสาวอัปศร  อุนสมัย  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด    กรรมการ 

๔.๓๘.๘  นางรัตรนากรศรีวรมย  ครูวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร  กรรมการ 

๔.๓๘.๙  นางสาวศิริลักษณ  แซอุน ครูวิทยาลัยการอาชีพหวยผ้ึง    กรรมการ 

๔.๓๘.๑๐  นางสาววิมลรัตน  สุขเสริม ครูวิทยาลัยอาฃีวศึกษาเลย    กรรมการ 



๓๖ 

 
๔.๓๘.๑๑  นางสาวบุษบัน  ภมิูโคกรักษ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา   กรรมการ 

๔.๓๘.๑๒  นางสาวศรินยา เบญจรักษ ครูวิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด    กรรมการ 

๔.๓๘.๑๓  นางนนทลี  ชัยเสนา  ครูวิทยาลัยสารพัดชางบุรีรัมย    กรรมการ 

๔.๓๘.๑๔  นางบังอร  พันธโสภา    ครูวิทยาลัยอาชีวอุบลราชธานี    กรรมการ 

๔.๓๘.๑๕  นางดวงนภา  ไหมพรม  ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย      กรรมการและเลขานุการ 

๔.๓๘.๑๖  นายเทพพงษ  แผวพลสง ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๓๘.๑๗  นางประภาวัลย  ไชยโคตร ครูวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๓๘.๑๘  นางนงลักษณ  พลศรี    ครูวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๓๘.๑๙  นางสาวจริญญา  พันธเปน       ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย                  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๓๘.๒๐  นางสาวกัลยา  สารคุณ           ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๓๘.๒๑  นางเสาวนีย  แสนทวีสุข          ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๓๘.๒๒  นางสุมาลี  แกวโวหาร            ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๓๙  การแขงขันทักษะการการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญช ี(ระดับ ปวส.) ประกอบดวย 

๔.๓๙.๑  นายสงา  แตเช้ือสาย  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย  ประธานกรรมการ 

๔.๓๙.๒  นายธีรชัย  ภูทอง  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย       รองประธานกรรมการ 

๔.๓๙.๓  วาท่ีรอยโท จิรายุศ  จินาวัลย รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี  กรรมการ 

๔.๓๙.๔  นางราณี  ศรีสุรนารี  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 

๔.๓๙.๕  นายมานิตย  ประจันตะเสน ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน    กรรมการ 

๔.๓๙.๖  นางสาววันชญาณ  จันธิภากัญจน ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย    กรรมการ 

๔.๓๙.๗  นางสาวสุกัญญา  ธรรมรส ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร    กรรมการ 

๔.๓๙.๘  นางสาวประครอง  สุวะนิช ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู    กรรมการ 

๔.๓๙.๙  นางสาวปญจรัตน  คําทองสุข ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ 

๔.๓๙.๑๐  นางสุวรรณา  พรมทอง  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี    กรรมการ 

๔.๓๙.๑๑  นางสาวพิชชาพิมพ  ศรีเสมอ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ     กรรมการ 

๔.๓๙.๑๒  วาท่ีรอยตรีหญิงชฎาภรณ  มุทุกันต ครูวิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ   กรรมการ 

๔.๓๙.๑๓  นายวัฒนา  พงษชนะ  ครูวิทยาลัยการอาชีพสตึก     กรรมการ 
๔.๓๙.๑๔  นางสังวาลย  นาครินทร ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย      กรรมการและเลขานุการ 

๔.๓๙.๑๕  นางสาวสุภาพร  ศิลากุล ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๓๙.๑๖  นางอมราพร  ปวะบุตร  ครูวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๓๙.๑๗  นางนิชกานต ไอครรัมย ครูวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๓๙.๑๘  นางสาวปลิตา  นามสีอุน         ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๔๐  การแขงขันทักษะพิมพไทยดวยคอมพิวเตอร (ระดับ ปวช.) ประกอบดวย 
๔.๔๐.๑  นายมงคล แกวรอด  ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย            ประธานกรรมการ 
๔.๔๐.๒  นายวิสิทธ์ิตพงศ แสงงาม  รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย       รองประธานกรรมการ 
๔.๔๐.๓  นางสาวธนิดา วรรณแกว รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  กรรมการ 
๔.๔๐.๔  นายสุดชาย บุตรแสนลี รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน  กรรมการ 
๔.๔๐.๕  นางรจนา อินสะอาด ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๔๐.๖  นางปรารถนา แสงมุกดา ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู    กรรมการ 
๔.๔๐.๗  นางกฤษณา จันทรเทศ ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 



๓๗ 

 
๔.๔๐.๘  นางณัฐฐยา งามช่ืน  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๔๐.๙  นางสาวพิมพมณี  ภักดีดํารงเกียรต์ิ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร    กรรมการ 
๔.๔๐.๑๐ นางสาวกมลทิพย  บวรโมท ครู วิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ    กรรมการ 
๔.๔๐.๑๑  นางอรุณี แสงงาม  ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    กรรมการ 
๔.๔๐.๑๒  นางสาวจีราภา  บุญจิราพัชร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๔๐.๑๓  นางวณิชชา ยืนยง  ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร  กรรมการ 
๔.๔๐.๑๔  นางเวธณี นาคอก  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน    กรรมการ 
๔.๔๐.๑๕  นางปรมาภรณ  นามเทียร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๔๐.๑๖  นางบุญสิญา ยอดมงคล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา   กรรมการ 
๔.๔๐.๑๗  นางกมลรัตน เหลาหวาน ครู วิทยาลัยเทคนิคเขาวง     กรรมการ 
๔.๔๐.๑๘ นางสาวลลิดา เตนากุล  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย      กรรมการและเลขานุการ 
๔.๔๐.๑๙ นางกัญปพิมพ กนิษฐพยาฆร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๔๐.๒๐ นางสาวอลิณพริศา สุธัมนาถพงษ     ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๔๑  การแขงขันทักษะการพิมพอังกฤษดวยคอมพิวเตอร (ระดับ ปวช.) ประกอบดวย 
๔.๔๑.๑  นายมงคล แกวรอด  ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  ประธานกรรมการ 
๔.๔๑.๒  นายวิสิทธ์ิตพงศ  แสงงาม รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย รองประธานกรรมการ 
๔.๔๑.๓  นางสาวธนิดา วรรณแกว รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  กรรมการ 
๔.๔๑.๔  นายธิติวัฒน กุลพิชัยจิราวุฒิ รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ  กรรมการ 
๔.๔๑.๕  นายสุดชาย บุตรแสนลี รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน  กรรมการ 
๔.๔๑.๖  นางรัศมี โชติไธสง ครู วิทยาลัยเทคนิค บุรีรัมย    กรรมการ 
๔.๔๑.๗  นางวันเพ็ญ เท่ียงศิริ  ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร     กรรมการ 
๔.๔๑.๘  นางแสงวัน ยศเฮือง  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย    กรรมการ 
๔.๔๑.๙  นางสาวจันเพ็ญ  ไชยหา  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๔๑.๑๐  นางสาววรรณา  สมสืบ  ครู วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน    กรรมการ 
๔.๔๑.๑๑  นางสาวตองรัก  บุษราคัม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๔๑.๑๒  นางสาววภิญญพัฒน  คําหงษา ครู วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ    กรรมการ 
๔.๔๑.๑๓  นางสาวสุรภ ี  ทองเสริม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๔๑.๑๔  นางสาวกิตติยากร  เปล่ียนไทย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน    กรรมการ 
๔.๔๑.๑๕  นางหฤทัย โฮมชัย  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย    กรรมการ 
๔.๔๑.๑๖  นางสาวเจติยา   จันทรสม ครู วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ    กรรมการ 
๔.๔๑.๑๗  นางสาวชนิสรา  ม่ันคง  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย     กรรมการและเลขานุการ 
๔.๔๑.๑๘  นางกัญปพิมพ   กนิษฐพยาฆร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานนี   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๔๑.๒๐ นางสาวอลิณพริศา สุธัมนาถพงษ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๔๒  การแขงขันทักษะการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรผลิตหนังสือราชการภายนอก (ระดับ ปวส.) ประกอบดวย 
๔.๔๒.๑  นายมงคล แกวรอด  ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  ประธานกรรมการ 
๔.๔๒.๒  นายพงษไพร แสนสุภา รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย   รองประธานกรรมการ 
๔.๔๒.๓  นางสาวธนิดา วรรณแกว รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  กรรมการ 
๔.๔๒.๔  นางศิริธร พิมพฝด  รองผูอํานวยการวทอ.หนองคาย    กรรมการ 
๔.๔๒.๕  นางอุบลรัตน   จันทรเมือง  รอง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง  กรรมการ 



๓๘ 

 
๔.๔๒.๖ นางนพมาตร วาดเมือง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๔๒.๗  นางนิทรา สรอยนาก ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร    กรรมการ 
๔.๔๒.๘  นางสาวอลิณพริศา  สุธัมนาถพงษ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๔๒.๙  นางสุมาลี วานิชยากร ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย    กรรมการ 
๔.๔๒.๑๐  นางสุภัชชา นาคสระเกษ ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๔.๔๒.๑๑  นางสุภาพร ภูสุจริต  ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ    กรรมการ 
๔.๔๒.๑๒  นางสาวอุทัยวรรณ จําเริญสรรพ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๔๒.๑๓  นางเกศิณี ซ่ือสัตย  ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ 
๔.๔๒.๑๔  นางสาวอุไลพร  คฤหัส  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน    กรรมกา ร 
๔.๔๒.๑๕  นางสาวเทียมจันทร  สวนเขม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๔๒.๑๖  นางหฤทัย  โฮมชัย  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย    กรรมการ 
๔.๔๒.๑๗  นางสาวมะลิวัล  ศิริหลา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย    กรรมการ 
๔.๔๒.๑๘  นางแสงอรุณ สิงหมหาไชย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย               กรรมการและเลขานุการ 
๔.๔๒.๑๙  นางกัญปพิมพ  กนิษฐพยาฆร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๔๒.๒๐. นางจตุพร  ชาติบัวหลวง          ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๔๓  การแขงขันทักษะการการนําเสนอขายสินคา  The  Marketing  Challenge (ระดับ ปวช.) ประกอบดวย 
 ๔.๔๓.๑  นางสาวกรรณิการ  ยอดสงา ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  ประธานกรรมการ 
 ๔.๔๓.๒  นายสาวยุพวดี  ศิริปริด  รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย       รองประธานกรรมการ 
 ๔.๔๓.๓  นางลฏาภา แสวงทรัพย รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ  กรรมการ 
 ๔.๔๓.๔  นางสาวมณฑาวดี  พลูเกิด ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร     กรรมการ 
 ๔.๔๓.๕  นางรุงทิวา  สลากัน  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร    กรรมการ 
 ๔.๔๓.๖  นางธัญญลักษณ  ตุมอญ  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด    กรรมการ 
 ๔.๔๓.๗  นางอรัญญา  แสงโชติ  ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย     กรรมการ 
 ๔.๔๓.๘  นางปทุมวัน  คันยุโร  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ 
 ๔.๔๓.๙  นางสาววลีรัตน  ทองอินทร ครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 
 ๔.๔๓.๑๐  นางสาวดวงดาว  จันทร ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
 ๔.๔๓.๑๑  นางสาวชลธิดา  โพธิสา ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย    กรรมการ 
 ๔.๔๓.๑๒  นางสาวยุพิน  ปองศิริ  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย    กรรมการ 
 ๔.๔๓.๑๓  นางสาวแคชรียา  ศรีวงษา ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย    กรรมการ 
 ๔.๔๓.๑๔  นายชัยวัฒน  พักตรผองศรี ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย     กรรมการและเลขานุการ 
๔.๔๓.๑๕  นางศริษา  สาระวัล               ครูวิทยาลัยการอาชะวารินชําราบ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๔๔  การแขงขันทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค Creative  Marketing Plan  (ระดับ ปวส.) ประกอบดวย 
๔.๔๔.๑  นางสาวกรรณิการ  ยอดสงา ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  ประธานกรรมการ 
๔.๔๔.๒  นายสาวยุพวดี  ศิริปริด  รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย       รองประธานกรรมการ 
๔.๔๔.๓  นางลฏาภา  แสวงทรัพย  รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ  กรรมการ 
๔.๔๔.๔  นางสาวมณฑาวดี  พลูเกิด ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร     กรรมการ 
๔.๔๔.๕  นางสาวประภัสสร  คําเจริญ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๔๒.๖  นางธัญญลักษณ  ตุมอญ  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษารอย    กรรมการ 
๔.๔๔.๗  นางสาวกมลพัฒน  ทองธิราช ครูวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ 



๓๙ 

 
๔.๔๔.๘  นางชลกมล  ดิลกลาภ  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย    กรรมการ 
๔.๔๔.๙  นางสาววลีรัตน  ทองอินทร ครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 
๔.๔๔.๑๐  นางสาวดวงเดือน  คําออน ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย    กรรมการ 
๔.๔๔.๑๑  นางสางศศิวิมล  โลขันสา ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย    กรรมการ 
๔.๔๔.๑๒  นางสาวจิราวรรณ  วงศกองแกว  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย    กรรมการ 
๔.๔๔.๑๓  นางสาวยุพิน  ปองศิริ  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย     กรรมการและเลขานุการ 
๔.๔๔.๑๔  นางสาวนิสาชล  สืบสิมมา       ครูวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๔๕  การแขงขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ (ระดับ ปวส.) ประกอบดวย 
 ๔.๔๕.๑  นางสาวกรรณิการ  ยอดสงา ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  ประธานกรรมการ 
 ๔.๔๕.๒ นายสาวยุพวดี  ศิริปริด  รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย       รองประธานกรรมการ 
 ๔.๔๕.๓  นางลฏาภา  แสวงทรัพย  รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ  กรรมการ 
 ๔.๔๕.๔  นางสาวมณฑาวดี  พลูเกิด ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร     กรรมการ 
 ๔.๔๕.๕  นางสาวสกลรัตน  อุทธา ค ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
 ๔.๔๕.๖  นางรุงทิวา  ศลากัน  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร    กรรมการ 
 ๔.๔๕.๗  นางสาวกมลพัฒน  ทองธิราช ครูวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ 
 ๔.๔๕.๘  นางสาวอรัญญา  แสงโชติ ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย     กรรมการ 
 ๔.๔๕.๙  นางสาวอารีรัตน  จันทรวิเศษ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย    กรรมการ 
 ๔.๔๕.๑๐  นางสาววิไลพร  ธีรรัตนชูโชติ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด    กรรมการ 
 ๔.๔๕.๑๑  นางสาวแคชรียา  ศรีวงษา ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย    กรรมการ 
 ๔.๔๕.๑๒  นางสาวศศิวิมล  โลขันสา ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย    กรรมการ 
 ๔.๔๕.๑๓  นางสาวจิราวรรณ  วงคกองแกว  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย    กรรมการ 
 ๔.๔๕.๑๔  นางสวดวงเดือน  คําออน ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย     กรรมการและเลขานุการ 
๔.๔๕.๑๕  นางสาวมานิตา  บุตรบุราณ     ครูวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๔๖  การแขงขันทักษะจัดแสดงสินคาและการบริการลูกคา (ระดับ ปวช.) ประกอบดวย 
๔.๔๖.๑  นางทิพยวรรณ  อูทรัพย  ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ประธานกรรมการ 
๔.๔๖.๒  นายอนิรุทธ์ิ     จันทมล  รองผูอํานวยการอาชีวศึกษามหาสารคาม       รองประธานกรรมการ 

๔.๔๖.๓  นางสันติมา โหตระไวศยะ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด     กรรมการ 
๔.๔๖.๔  นางตมิสา  ยอดบุตร ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ    กรรมการ 
๔.๔๖.๕  นางสาวปวรรณวรรธน  ไชยรัตน ครูวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ     กรรมการ 
๔.๔๖.๖  นายจํานงศ วงศสุทัศน ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๔๖.๗  นางสาวเพ็ญนภา  ยุบไธสง ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ  
๔.๔๖.๘  นางปทิตตา    คําภูมี  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน     กรรมการ 
๔.๔๖.๙  นางสาวปวิตรา   มังพรมมา   ครู วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ     กรรมการ 
๔.๔๖.๑๐  นางสาวพิมพพรรณ ทิพชัย ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย กรรมการ 
๔.๔๖.๑๑  นางภณิดา ไชยวรรณ ครูวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ     กรรมการ 
๔.๔๖.๑๒  นางสาวพราวเดือน แผวพลสง  ครูวิทยาลัยเทคนิคนางรอง     กรรมการ 
๔.๔๖.๑๓  นางสาวสุพรรณี  สัตนาโค ครูวิทยาลัยวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ            กรรมการ 
๔.๔๖.๑๔  นายพิษณุ     ศิลาอาสน         ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม        กรรมการและเลขานุการ 



๔๐ 

 
๔.๔๖.๑๕  นางสาวรัตนา  สาระคํา          ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๔๗  การแขงขันทักษะพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส E-commerce  (ระดับ ปวช.) ประกอบดวย 
๔.๔๗.๑  นางทิพวรรณ  อูทรัพย  ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ประธานกรรมการ 
๔.๔๗.๒  ดร.บรรจง  พลขันธ  รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม    รองประธานกรรมการ 
๔.๔๗.๓  นายบัญชา  โคตรแกว  รองผํ้านวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี      รองประธานกรรมการ 
๔.๔๗.๔  นางศกลรัตน  ยุทธ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๔๗.๕  ดร.มงคล  แสงอรุณ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๔๗.๖  นายกฤษณะก้ัวสิทธ์ิ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๔๗.๗  นายสมัย  สีลาดเลา  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๔๗.๘  นางสาวณัฐฏิญาภรณบุฐวิจิตร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๔๗.๙  นางมณีวรรณ  แสงงาม  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๔๗.๑๐  นายศุภชัย  โพธ์ิศรี  ครู วิทยาลัยการอาชีพหวยผ้ึง    กรรมการ 
๔.๔๗.๑๑  นางสุพัตรา  ทรัพยศิริ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๔๗.๑๒  นายกฤษณ  กนิษฐพยาฆร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๔๗.๑๓  นายกฤษณะ  เสาะสาย  ครู วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ    กรรมการ 
๔.๔๗.๑๔  นายรัตนศักด์ิ  ผาสุก  ครู วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๔๗.๑๕  นางกนกกาญจน  แสนสุวรรณ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๔๗.๑๖  นางสาวรําไพ  อมรเจริญกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๔.๔๗.๑๗  นายไกรสร  ประกิจ  ครู วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ    กรรมการ 
๔.๔๗.๑๘  นางสุนันทา  กสิพันธ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๔๗.๑๙  นางพิทยาภรณ  เลิศกระโทก ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๔๗.๒๐  นางวราภรณ  สารวัน  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๔๗.๒๑  นายรัตนพันธ  เจริญพงษ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๔๗.๒๒  นางสุดฤดี  ประทุมชาติ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๔๗.๒๓  นางเพชรัตน  บัวทุม  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๔๗.๒๔  นายสงา  คําอุน  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๔๗.๒๕  นางสาวจันทรจุฬา  อินทวงค ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๔๗.๒๖  นางสาวสุพัตตา  คุมสุวรรณ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม     กรรมการและเลขานุการ 
๔.๔๗.๒๗  นางสาวจันทรจุฬา  อินทวงค ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๔๗.๒๘  นางสาวลําแพน  นามจําปา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๔๗.๒๙  นางสาวศิริพร  สุวรรณกูฏ จนท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๔๗.๓๐  นางสาวนิติยา  สัตยากุล จนท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๔๘  การแขงขันทักษะการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน (ระดับ ปวส.) ประกอบดวย 
๔.๔๘.๑  นายปริญญา    สมมิตร ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ประธานกรรมการ 
๔.๔๘.๒  นายเฉลิมศักดิพงษ กงอินทร รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม รองประธานกรรมการ 
๔.๔๘.๓  นางสาวธนิดา วรรณแกว รอง ผูอํานวยการอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รองประธานกรรมการ 

๔.๔๘.๔  นายอนุสิษฐ ประเสริฐดี รอง ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางพิษณุโลก รองประธานกรรมการ 

๔.๔๘.๕  นายทวีศักด์ิ คงคามี ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร  กรรมการ 
๔.๔๘.๖  นายวีระศักด์ิ พรหมโสภา ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย    กรรมการ 



๔๑ 

 
๔.๔๘.๗  นางพิศมัย บุดดา ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๔๘.๘  นายพรชัย แยมบาน ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    กรรมการ 
๔.๔๘. ๙  นางสาวอารีรัตน จันทรวิเศษ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย   กรรมการ 
๔.๔๘.๑๐  นางสาวเบญญาภา  ศรีออน ครูวิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ    กรรมการ 
๔.๔๘.๑๒  นางรัตนา แสงเพชร ครูวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ    กรรมการ 
๔.๔๘.๑๓  นางสาวปยนันท ประครอง ครูวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    กรรมการ 
๔.๔๘.๑๔  นางณภัทร อ่ิมวิทยา ครูวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม     กรรมการและเลขานุการ 
๔.๔๘.๑๕  นางสาวเพ็ญประภา  แสงสุขวาว ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๔๘.๑๖  นางสาวประภาพร  นัยจิตร ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๔๘.๑๗  นางสาวพิมพพา  เบางาม ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๔๘.๑๘  นางสาวกิลิตา  พรมลักษณ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๔๙  การแขงขันทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ (ระดับ ปวช.) ประกอบดวย 
 ๔.๔๙.๑  นางอนงคลักษณ  พูลสุวรรณ ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน ประธานกรรมการ 
๔.๔๙.๒  นางสาวนัยนา  เจริญพล  รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน รองประธานกรรมการ 
๔.๔๙.๓  นางสาวเพ็ญใจ  ชัยวงศ  รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รองประธานกรรมการ 
๔.๔๙.๔  นางสาวชัญญณัท  จําปาราช ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน    กรรมการ 
๔.๔๙.๕  นางเบญจพร  ชวยเกิด  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๔๙.๖  นางนุชนาฎ  แกวเบา  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๔๙.๗ นางนภาพร  กอนมณี  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน    กรรมการ 
๔.๔๙.๘  นายทิวัตถ  วงศอุทุม  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๔๙.๙  นางสมปอง  คงทอง  ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศมุกดาหาร  กรรมการ 
๔.๔๙.๑๐  นางสาวสุกัญญา  ย้ิมทองหลาง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา   กรรมการ 
๔.๔๙.๑๑  นางอัธยา  พามนตรี  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๔๙.๑๒  นางทิพยสุคนธ  พลวิบูลย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน        กรรมการและเลขานุการ 
๔.๔๙.๑๓  นางฉันทนา  หอมพิกุล  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๔๙.๑๔  นางสาวมินทรธิดา  กุแกว ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๔๙.๑๕  นายกฤศรัณย  สีสัน  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๔๙.๑๖  นายนที  ผาสุก  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๔๙.๑๗  นางสาวรัตนาภรณ  หาระสาย จนท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๔๙.๑๘  นางสาวสุกัญญา  พลูทวี จนท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๕๐  การแขงขันทักษะการออกแบบและประกอบอาหารไทยสูมาตรฐานสากล (ระดับ ปวส.) ประกอบดวย 
๔.๕๐.๑   นางอนงคลักษณ  พูลสุวรรณ ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน ประธานกรรมการ 
๔.๕๐.๒   นางสาวนัยนา  เจริญพล รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน รองประธานกรรมการ 
๔.๕๐.๓  นางสาวเพ็ญใจ  ชัยวงศ  รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รองประธานกรรมการ 
๔.๕๐.๔  นางนภาพร  กอนมณี  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน    กรรมการ 
๔.๕๐.๕  นายทิจิตต  วงศอุทัย  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน    กรรมการ 
๔.๕๐.๖  นางอัธยา  พามนตรี  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๕๐.๗  นางสมปอง  คงทอง  ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศมุกดาหาร  กรรมการ 
๔.๕๐.๘  นางสาวชัญญณัท  จําปาราช ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน    กรรมการ 



๔๒ 

 
๔.๕๐.๙  นางฉันทนา  หอมพิกุล  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๕๐.๑๐  นางบันดาร  เชยชะนันท ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๕๐.๑๑  นายโกวิท  จันทะปาละ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย    กรรมการ 
๔.๕๐.๑๒  นางชมนาค  รักสมุทร  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร    กรรมการ 
๔.๕๐.๑๓  นายอําพล  แสนหาญ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย    กรรมการ 
๔.๕๐.๑๔  นางสาวจตุรพร  กาสี  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน    กรรมการ 
๔.๕๐.๑๕  นางทิพยสุคนธ  พลวิบูลย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน      กรรมการและเลขานุการ 
๔.๕๐.๑๖  นางสาวอรุณี  ต้ังตระกูล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๕๐.๑๗  นางสาวจารึก  สุรินทร  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๕๐.๑๘  นางสาวณิชาภัทร  สุวรรณกูฏ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๕๐.๑๙  นายอภิชัย  สาระสิทธ์ิ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๕๐.๒๐  นางสาวรัตนาภรณ  หาระสาย จนท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๕๐.๒๑  นางสาวสุกัญญา  พลูทวี จนท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๕๑  การแขงขันทักษะการประดิษฐดอกไมสดแบบไทย (ระดับ ปวช.) ประกอบดวย 
 ๔.๕๑.๑  นายรุงโรจน  ไชยชาติ  ผูอํานวยการอาชีวศึกษารอยเอ็ด   ประธานกรรมการ 
 ๔.๕๑.๒  นางเนาวรัตน  อันทรบุตร รองผูอํานวยการอาชีวศึกษารอยเอ็ด  รองประธานกรรมการ 
 ๔.๕๑.๓  นางสาวเพ็ญใจ  ชัยวงศ  รองผูอํานวยการอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  รองประธานกรรมการ 
 ๔.๕๑.๔  นายอาคม  ยะหัตะ  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม    กรรมการ 
 ๔.๕๑.๕  นายจตุรงค  เอ่ียมสะอาด วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา    กรรมการ 
 ๔.๕๑.๖  นางสาวพรฤดี  ดงใหญ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน    กรรมการ 
๔.๕๑.๗  นายสมศักด์ิ  นาหนอ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี    กรรมการ 
 ๔.๕๑.๘  นางจินตนา  จรัสศรี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย     กรรมการ 
 ๔.๕๑.๙   นางพรวิไล  สุวรรณโชติ   วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี    กรรมการ 
 ๔.๕๑.๑๐  นางมยุรี  ศรีจันทรเวียง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร    กรรมการ 
๔.๕๑.๑๑  นางสาวชญาภรณ  โยลัย วิทยาลัยเทคนิคนครพนม     กรรมการ 
๔.๕๑.๑๒  นางอาภรณ  ปตะเวสัง  วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด    กรรมการ 
 ๔.๕๑.๑๓  นายวิทวัส  กาศไทยสง  วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๕๑.๑๔  นางสาวสุรวดี  เอ็มรัตน วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด    กรรมการ 

 ๔.๕๑.๑๕   นายศักรินทร  หงสรัตนาวรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วิทยาเขตโชติเวช   กรรมการตัดสิน 
 ๔.๕๑.๑๖ นายอนุสรณ  ใจทน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วิทยาเขตโชติเวช   กรรมการตัดสิน 
 ๔.๕๑.๑๗  นายจักรพันธ  รูปงาม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ               กรรมการตัดสิน 
 ๔.๕๑.๑๘  นางสุดสงวน  สุนาคราช วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด      กรรมการและเลขานุการ 

๔.๕๑.๑๙  นายอนุชิต  วันโท  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๔.๕๑.๒๐  นางสาวสุทธิดา  ตรุวรรณ จนท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๔.๕๑.๒๑  นางสาวพิชญา  หวังเก้ือกูล จนท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๕๒ การแขงขันทักษะการประยุกตดอกไมสดเชิงธุรกิจสูมาตรฐานสากล (ระดับ ปวส.) ประกอบดวย 

๔.๕๒.๑  นายรุงโรจน  ไชยชาติ  ผูอํานวยการอาชีวศึกษารอยเอ็ด   ประธานกรรมการ 
๔.๕๒.๒  นางเนาวรัตน  อันทรบุตร รองผูอํานวยการอาชีวศึกษารอยเอ็ด       รองประธานกรรมการ 
๔.๕๑.๓  นางสาวเพ็ญใจ  ชัยวงศ  รองผูอํานวยการอาชีวศึกษาอุบลราชธานี       รองประธานกรรมการ 



๔๓ 

 
๔.๕๒.๔ นายอาคม  ยะหัตะ  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม    กรรมการ 
๔.๕๒.๕ นางสาวณัฐภัสสร  ทิพยธีรสุนทร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา    กรรมการ 
๔.๕๒.๖  นางสมปอง  นันดี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย     กรรมการ 
๔.๕๒.๗  นายสมศักด์ิ  นาหนอ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๕๒.๘  นายณัฐวุฒิ  จําเริญขรสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย     กรรมการ 
๔.๕๒.๙  นางสุวรรณี  ชัยศรี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๕๒.๑๐  นายวิทวัส  กาศไทยสง  วิยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๕๒.๑๑  นายรัตนชตะ  อินทรวิศิษฏ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร    กรรมการ 
๔.๕๒.๑๒  นางสาวสุดสงวน  สุนาคราช วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด    กรรมการ 

 ๔.๕๒.๑๓ นายศักรินทร  หงสรัตนาวรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วิทยาเขตโชติเวช กรรมการ 
 ๔.๕๒.๑๔  นายอนุสรณ  ใจทน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วิทยาเขตโชติเวช กรรมการ 
 ๔.๕๒.๑๕  นายจักรพันธ  รูปงาม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   กรรมการ 

๔.๕๒.๑๖  นางอาภรณ  ปตะเวสัง  วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด     กรรมการและเลขานุการ 
๔.๕๒.๑๗  นางสาวสุรวดี  เอ็มรัตน วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๕๒.๑๘ นายชลธี  บุตรอําคา              วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๔.๕๒.๑๙  นางสาวสุทธิดา  ตรุวรรณ จนท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๔.๕๒.๑๒๐  นางสาวพิชญา  หวังเก้ือกูล จนท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๕๓  การแขงขันทักษะการออกแบบและการตัดเย็บเครื่องแตงกาย  (ระดับ ปวช.) ประกอบดวย 

๔.๕๓.๑   วาท่ีรอยโท บุญชุบ  หล่ังทรัพย ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร       ประธานกรรมการ 
๔.๕๓.๒  นางสาวไพจันทร  ปากดีสี  รองผูอํานวยการ รก.ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร  รองประธานกรรมการ 
๔.๕๓.๓  นางสาวยณิลรัศมี  ตระกูลพนธนันท รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินท       รองประธานกรรมการ 
๔.๕๓.๔  นางสาวเพ็ญใจ  ชัยวงศ   รองผูอํานวยการอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   รองประธานกรรมการ 
๔.๕๓.๕  นางสาวพัชรี กลักโพธ์ิ   ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา   กรรมการ 
๔.๕๓.๖  นางวรรณนุช   จันทรเสละ  วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด   กรรมการ 
๔.๕๓.๗  นางนารีรัตน  โชติบุตร   ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๕๓.๘  นางสาวสุวลี  บุญญามณี  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร   กรรมการ 
๔.๕๓.๙  นางชมภูศรี  บุรีมาตย  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี   กรรมการ 
๔.๕๓.๑๐  นางสาวศศินธา  ถันทอง  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน   กรรมการ 
๔.๕๓.๑๑  นางภัสณญา เนตรแสงศรี  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย   กรรมการ 
๔.๕๓.๑๒ นางเฉลิมพร นาคพันธ  ครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ            กรรมการ
๔.๕๓.๑๓  นายณัฏฐพันธ หิริญเรือง  ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย   กรรมการ 
๔.๕๓.๑๔  นายสมบูรณ แสงงาม   ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๕๓.๑๕  นางสาวนิตยา  สุทธิมูล  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร   กรรมการ 
๔.๕๓.๑๖ นางสาวผดุงรัตน มีสังเกต  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร   กรรมการ 
๔.๕๓.๑๗  นางสาวจินตนา ผาบสิมมา  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร                กรรมการและเลขานุการ 
๔.๕๓.๑๘  นางสาวณัฐณิชา  ศรีดางาม  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๕๓.๑๙    นายสิรภพ  อินทอร ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๕๓.๒๐  นางสาวนงลักษณ  คูณสวาง จนท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๕๔  การแขงขันทักษะการประยุกตออกแบบตัดเย็บเครื่องแตงกายสูสากล (ระดับ ปวส.)  ประกอบดวย 



๔๔ 

 
๔.๕๔.๑   วาท่ีรอยโท บุญชุบ  หล่ังทรัพย ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร        ประธานกรรมการ 
๔.๕๔.๒  นางสาวไพจันทร  ปากดีสี  รอง  ผอ.รก.ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร รองประธานกรรมการ 
๔.๕๔.๓  นางสาวยณิลรัศมี ตระกูลพนธนันท    รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินท   รองประธานกรรมการ 
๔.๕๔.๔  นางสาวเพ็ญใจ  ชัยวงศ   รองผูอํานวยการอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   รองประธานกรรมการ 
๔.๕๔.๕  นายเอนกพงศ   ทองศรี   ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา   กรรมการ 
๔.๕๔.๖  นางสาวพัชรี  กลักโพธ์ิ   ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา   กรรมการ 
๔.๕๔.๗  นางเบญจวรรณ   บุงทอง  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี   กรรมการ 
๔.๕๔.๘  นางคนึงกาญจน  นึกชอบ  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน   กรรมการ 
๔.๕๔.๙  นางสุดาทิพย เดชมะเริง  ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย   กรรมการ 
๔.๕๔.๑๐  นางวาสนา เทอดเกียรติกุล  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ
๔.๕๔.๑๑  นางสาวสุวลี   บุญญามณี  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร   กรรมการ 
๔.๕๔.๑๒  นางสาวผดุงรัตน  มีสังเกต  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร   กรรมการ 
๔.๕๔.๑๓  นางสาวนิตยา  สุทธิมูล  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร   กรรมการ 
๔.๕๔.๑๔   นางสาวจินตนา ผาบสิมมา  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร                   กรรมการและเลขานุการ 
๔.๕๔.๑๕  นางอรสา   แถบเกิด   ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

        ๔.๕๔.๑๖  นายสิรภพ  อินทอร     ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
        ๔.๕๔.๑๗  นางสาวนงลักษณ  คูณสวาง    จนท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๕๕  การแขงขันทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ  (ระดับ ปวช. ) ประกอบดวย 

๔.๕๕.๑  นางจิตโสมนัส  ชัยวงษ  ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา     ประธานกรรมการ 
๔.๕๕.๒ นายสุชาติ  จําปาโพธ์ิ  รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา  รองประธานกรรมการ   
๔.๕๕.๓  นางสุวนิจ  สุริยพันตรี  รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  รองประธานกรรมการ  

๔.๕๕.๔  นางนวลผอง  ย่ิงพันธ   รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพแกงครอ         รองประธานกรรมการ 

๔.๕๕.๕  นายสายัณห  ประโกตัง  รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง         รองประธานกรรมการ 
๔.๕๕.๖  นางศุภานัน  สุวรากรกุล  รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพทาตูม         รองประธานกรรมการ 
๔.๕๕.๗ นายศราวุธ  อุทุมพร  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด      กรรมการ 
๔.๕๕.๘  นางสาวจิราวรรณ  ภูขาว  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน      กรรมการ 
๔.๕๕.๙ นางสาวนิกษนิภา  หาญบาง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร      กรรมการ 
๔.๕๕.๑๐  นายอภิชาต  เดชะภิญโญ  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา     กรรมการ 
๔.๕๕.๑๑  นางสาวเมวิกา  ริคะรมย  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา     กรรมการ 
๔.๕๕.๑๒  นายสุริยา  จันทรสอง  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี           กรรมการ 
๔.๕๕.๑๓  นางสาวกรกนก  แกวเกิด  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร      กรรมการ 
๔.๕๕.๑๔  นายชัยรัตน  ชัยปทมานนท  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา       กรรมการและเลขานุการ 
๔.๕๕.๑๕  นายอัครวิชญ  บุญใส  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

        ๔.๕๕.๑๖  นางสาววิจิตรา  พิมพพัฒน จนท.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
        ๔.๕๕.๑๑๗  นางสาวรัตนภรณ  หูตาชัย จนท.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๕๖  การแขงขันทักษะออกแบบมัลติมิเดียอารตเพื่อการศึกษา  (ระดับ ปวส. ) ประกอบดวย 

๔.๕๖.๑  นางจิตโสมนัส  ชัยวงษ  ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา      ประธานกรรมการ 
๔.๕๖.๒  นายสุชาติ  จําปาโพธ์ิ  รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา รองประธานกรรมการ   

๔.๕๖.๓  นางสุวนิจ  สุริยพันตรี  รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี    รองประธานกรรมการ  



๔๕ 

 
๔.๕๖.๔  นางนวลผอง  ย่ิงพันธ   รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพแกงครอ              กรรมการ 
๔.๕๖.๕  นางสาวศริญญา  วรจันทร     ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม      กรรมการ 
๔.๕๖.๖  นายปยชาติ  ดานซาย      ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน      กรรมการ 
๔.๕๖.๗  นางจิราภรณ  สารบรรณ   ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด      กรรมการ 
๔.๕๖.๘  นายภูธิต  แสงจันทร  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี      กรรมการ 
๔.๕๖.๙  นายหัสดายุ  เหลาวงษา  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา     กรรมการ 
๔.๕๖.๑๐ นายนานนํ้า  รักษาวาที    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา     กรรมการ 
๔.๕๖.๑๑ นายณัฐพงษ  อาจศรี  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา     กรรมการ 
๔.๕๖.๑๒  นางรติภัทร  จันทรสอง  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี     กรรมการ 
๔.๕๖.๑๓  นางสาวกรกนก  แกวเกิด  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร      กรรมการ 
๔.๕๖.๑๔  นายชัยรัตน  ชัยปทมานนท ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา      กรรมการและเลขานุการ 
๔.๕๖.๑๕  นายชิตณรงค  อักษรศรี  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๕๖.๑๖  นางสาววิจิตรา  พิมพพัฒน จนท.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๕๖.๑๗  นางสาวรัตนภรณ  หูตาชัย จนท.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๕๗  การแขงขันทักษะจิตรกรรมไทย (ระดับ ปวช.) ประกอบดวย 
๔.๕๗.๑  นายนิรุตต  บุตรแสนลี  ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  ประธานกรรมการ 
๔.๕๗.๒  นางอัชฌพร  อังกินันทน  รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รองประธานกรรมการ 
๔.๕๗.๓  นายธานี  ก่ิงศิกด์ิ   รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน รองประธานกรรมการ 
๔.๕๗.๔  นายธานินทร  ทองเผา  รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รองประธานกรรมการ 
๔.๕๗.๕  นางสุวนิจ  สุริยพันตรี  รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รองประธานกรรมการ 
๔.๕๗.๖  นายสุระชาติ  พละศักด์ิ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๕๗.๗  นายกฤษณา  โมคศิริ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๕๗.๘  นายปริญญา  ถิระโคตร  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๕๗.๙  นางสาวนิติยา  ศรีวิหยัด  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๕๗.๑๐  นางสาวนิภาพร  รอดเจริญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน    กรรมการ 
๔.๕๗.๑๑  นางสาวนันทิยา  สวัสดิผล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๕๗.๑๒  นายพยุงศักด์ิ  วันอุดม  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๕๗.๑๓ นายเอนก  สินทร  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๕๗.๑๔  นายพสิษฐ  เอ่ียมพณิชกุล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๕๗.๑๕   นายศุภกฤษ  ทิพยโอสถ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๕๗.๑๖  นายฉัตรมงคล  ไชยเดือน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๕๗.๑๗  นายชัชวนันท  จันทรขุน  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน    กรรมการ 
๔.๕๗.๑๘  นายภูชิต  แสงจันทร  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี         กรรมการและเลขานุการ 
๔.๕๗.๑๙  นายธวัชชัย  หอมทอง  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๕๗.๒๐  นางสาวอัมพร  ฉิมมณี  จนท.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๕๗.๒๑  นางสาววมินตา  ศุภดล      จนท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๕๘  การแขงขันทักษะการวาดภาพ Drawing (ระดับ ปวช.) ประกอบดวย 
๔.๕๘.๑  นายนิรุตต  บุตรแสนลี  ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ประธานกรรมการ 
๔.๕๘.๒  นางอัชฌพร  อังกินันทน  รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รองประธานกรรมการ 



๔๖ 

 
๔.๕๘.๓  นายธานี  ก่ิงศิกด์ิ   รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน รองประธานกรรมการ 
๔.๕๘.๔  นายธานินทร  ทองเผา  รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รองประธานกรรมการ 
๔.๕๘.๕  นางสุวนิจ  สุริยพันตรี  รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รองประธานกรรมการ 
๔.๕๘.๖  นางสาวอุไรรัตนา  โพธ์ิแกว ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๕๘.๗  นายสุระชาติ  พละศักด์ิ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๕๘.๘   นายกฤษณาโมคศิริ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๕๘.๙  นางสาวนิภาพร  รอดเจริญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน    กรรมการ 
๔.๕๘.๑๐  นางสาวนิติยา  ศรีวิหยัด  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๕๘.๑๑  นายพีรศักด์ิ  ศรีสรางคอม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๕๘.๑๒  นายพสิษฐ  เอ่ียมพณิชกุล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๕๘.๑๓  นางสาวพาฝน  กลอมสาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๕๘.๑๔  นางสาววรออง  วันระหา  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๕๘.๑๕  นายภูชิต  แสงจันทร  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๕๘.๑๖  นายชัชวนันทจันทรขุน  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน    กรรมการ 
๔.๕๘.๑๗  นางสาวกรกนก  แกวเกิด  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร    กรรมการ 
๔.๕๘.๑๘  นางจรรยาพร  ฉิมนอก  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี         กรรมการและเลขานุการ 
๔.๕๘.๑๙  นายธวัชชัย  หอมทอง  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๕๘.๒๐  นางสาวอัมพร  ฉิมมณี  จนท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๕๘.๒๑  นางสาววมินตา  ศุภดล      จนท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๕๙  การแขงขันทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแตง  หัวขอ “หองนอนผูสูงอายุ (Elderly bedroom)”  
         (ระดับ ปวช.) ประกอบดวย 

๔.๕๙.๑  นายพงศักดิพล  ทาแกว  ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประธานกรรมการ 
๔.๕๙.๒  นางสาวเพ็ญใจ  ชัยวงศ  รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รองประธานกรรมการ 
๔.๕๙.๓  นางสุวนิจ  สุริยพันตรี  รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รองประธานกรรมการ 
๔.๕๙.๔  นางสาวธนิดา  วรรณแกว  รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รองประธานกรรมการ 
๔.๕๙.๕  นางกันยกร   เนตรไธสง  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน    กรรมการ 
๔.๕๙.๖  นางสาวนิตยา  ศรีวิหยัด  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๕๙.๗  นางกรกนก  แกวเกิด  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร    กรรมการ 
๔.๕๙.๘  นายอภิชาต  เดชภญิโญ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา   กรรมการ 
๔.๕๙.๙  นายฉัตรมงคล  ไชยเดือน  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๕๙.๑๐  นายพยุงศักด์ิ  วันอุดม  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๕๙.๑๑  นางสาวรุงจิต  สาระสิทธ์ิ  ผจก.บริษัทออกแบบตกแตง เอพลัส01      กรรมการตัดสิน 
๔.๕๙.๑๒  นายจตุพิเชฐพล  วงศคํา  กรรมการผูจัดการ บ.สถาปนิก22จํากัด      กรรมการตัดสิน 
๔.๕๙.๑๓  อาจารยเทพิญแกววรสูตร อาจารย ม.อุบลราชธานี         กรรมการตัดสิน 
๔.๕๙.๑๔  นายพิศิษฐอูศิริกุลพาณิชย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี       กรรมการและเลขานุการ 
๔.๕๙.๑๕  นายเสกสัณห  สิงหแกว  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๕๙.๑๖  นายธีระพล  สีดํา  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๕๙.๑๗  นายภูมิกมล  พลอํานวย  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๕๙.๑๘  นางสาววิภาดา  แสงจันทร จนท.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 



๔๗ 

 
๔.๕๙.๑๙  นางสาวอาทิตยา  สาลีงาม   จนท.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๖๐  การแขงขันทักษะการออกแบบนิเทศศิลป  หัวขอ“ออกแบบเมนูอาหารไทยตั้งโตะ” (ระดับ ปวช.) ประกอบดวย 
๔.๖๐.๑  นายพงษศักดิพล  ทาแกว   ผูอํานวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  ประธานกรรมการ 
๔.๖๐.๒  นางสาวเพ็ญใจชัยวงศ   รองผูอํานวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รองประธานกรรมการ  
๔.๖๐.๓  นางสุวนิจ สุริยพันตรี   รองผูอํานวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รองประธานกรรมการ  
๔.๖๐.๔ นางสาวธนิดา  วรรณแกว     รองผูอํานวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รองประธานกรรมการ 
๔.๖๐.๕  นางสาวถนอมจิต  ภูมิพระบุ    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน     กรรมการ 
๔.๖๐.๖  นางสาวนิตยา ศรีวิหยัด           ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด     กรรมการ 
๔.๖๐.๗  นางกรกนก แกวเกิด     ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร     กรรมการ 
๔.๖๐.๘  นายอภิชาต เดชภญิโญ          ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา     กรรมการ 
๔.๖๐.๙  นายฉัตรมงคล ไชยเดือน        ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม     กรรมการ 
๔.๖๐.๑๐  นายภูชิต  แสงจันทร     ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี     กรรมการ 
๔.๖๐.๑๑  นายธีระพล ลครรํา     ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี     กรรมการ 
๔.๖๐.๑๒  นางสาวรุงจิต  สาระสิทธ์ิ        ผจก.บริษัทออกแบบตกแตง เอพลัส 01    กรรมการ 
๔.๖๐.๑๓  นายจตุพิเชฐพล วงศคํา          กรรมการผูจัดการ บริษัทสถาปนิก22จํากัด    กรรมการ 
๔.๖๐.๑๔  อาจารยเทพิญ  แกววรสูตร     อาจารยคณะศิลปะประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร ม.อุบลฯ กรรมการ 
๔.๖๐.๑๕  นายพิศิษฐ อูศิริกุลพาณิชย      ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี     กรรมการและเลขานุการ 
๔.๖๐.๑๖  นายเสกสัณห สิงหแกว           ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๖๐.๑๗  นายภูมิกมล  พลอํานวย         ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ๔.๖๐.๑๘  นางสาววิภาดา  แสงจันทร      จนท.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๖๐.๑๙  นางสาวอาทิตยา  สาลีงาม       จนท.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๖๑ การแขงขันทักษะผสมเครื่องดื่ม  ประเภท  Classic  Bartender (ระดับ ปวช.) ประกอบดวย 
๔.๖๑.๑  นายวิเชียร  ประเสริฐสกุล ผูอํานวยการ วบท.นครราชสีมา       ประธานกรรมการ 
๔.๖๑.๒  นางอารีย   มูลดามาตย รองผูอํานวยการวบท.นครราชสีมา         รองประธานกรรมการ 
๔.๖๑.๓  นางสุวนิจ   สุริยพันตรี รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รองประธานกรรมการ 
๔.๖๑.๔  นายจักรี  อุไรวงศ  รอง ผูอํานวยการ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม  รองประธานกรรมการ 
๔.๖๑.๕  นางสาวอรอุมา  พะวังค  ครู วบท.นครราชสีมา     กรรมการ 
๔.๖๑.๖  นายธณภณ   สุภาโชติอังคณา ครู วบท.นครราชสีมา     กรรมการ 
๔.๖๑.๗  นางสาวศิริญญ  นํ้าโมง  ครู วบท.นครราชสีมา     กรรมการ 
๔.๖๑.๘  นายสมศักด์ิ   สุขจิต  ครู วบท.นครราชสีมา     กรรมการ 
๔.๖๑.๙  นางสาวอนุรัตน  ผลนา  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา   กรรมการ 
๔.๖๑.๑๐  นายนฤเบศ   เชาวพานิช ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๖๑.๑๑  นายวิทยา   บุญแสน  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๖๑.๑๒  นายกันตพิชญ  เหลาแตว ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย    กรรมการ 
๔.๖๑.๑๓  นางสาวปยาภรณ พุทธวรรณ ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร     กรรมการ 
๔.๖๑.๑๔  นายอนิวัฒน  ชมเชย  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย    กรรมการ 
๔.๖๑.๑๕  นางสาวอังศุธา  สุทธิประภา   ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 
๔.๖๑.๑๖  นางสาวนะภาพร ทาระอาธร  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย    กรรมการ 
๔.๖๑.๑๗  นางสาววิชศินี   ศรีวิชา      ครู วบท.อุดรธานี      กรรมการ 



๔๘ 

 
๔.๖๑.๑๘  นางเจมณี  ทะริยะ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๖๑.๑๙  นางสาวยุภาวดี  สุทธิคุณ ครู วบท.นครราชสีมา   กรรมการและเลขานุการ 
๔.๖๑.๒๐  นางสาวอวิกา  สีทานอย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๖๑.๒๑  นางรักคณา โสมเกษตรินทร จนท.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๖๑.๒๒  นางสาวศิริรัตน  ยืนย่ิง จนท.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๖๒  การแขงขันทักษะผสมเครื่องดื่ม  ประเภท  Flair  Bartender (ระดับ ปวช.) ประกอบดวย 
๔.๖๒.๑  นายวิเชียร  ประเสริฐสกุล ผูอํานวยการ วบท.นครราชสีมา        ประธานกรรมการ 
๔.๖๒.๒  นางวรัญญา  ต้ังเจริญวรคุณ รองผูอํานวยการวบท.นครราชสีมา   รองประธานกรรมการ 
๔.๖๒.๓  นางจารุวรรณ   กะวิเศษ  รองผูอํานวยการวบท.นครราชสีมา   รองประธานกรรมการ 
๔.๖๒.๔  นางสุวนิจ   สุริยพันตรี รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รองประธานกรรมการ 
๔.๖๒.๕  นายจักรี  อุไรวงศ  รอง ผูอํานวยการ วท นครพนม   รองประธานกรรมการ 
๔.๖๒.๖  นางสาวศิริญญ  นํ้าโมง  ครู วบท.นครราชสีมา     กรรมการ 
๔.๖๒.๗  นายกิติกร  แสงเมืองเกา ครู วบท.นครราชสีมา     กรรมการ 
๔.๖๒.๘  นายสมศักด์ิ   สุขจิต  ครู วบท.นครราชสีมา     กรรมการ 
๔.๖๒.๙  นางสาวเมธาวี   สาระ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร    กรรมการ 
๔.๖๒.๑๐  นางสาวสาวิตรี  ศรีสกุลเตียว ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา   กรรมการ 
๔.๖๒.๑๑  นายณัฐพงศ  โหรากุล  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๖๒.๑๒  นางปยรัตน   พิมพวงศ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๖๒.๑๓  นายอาทิตย   สมประสงค ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร     กรรมการ 
๔.๖๒.๑๔  นายชินวัฒน   ศรีวิชา  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย    กรรมการ 
๔.๖๒.๑๕  นางสาวอนัญญา  วิชัยผิน     ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ    กรรมการ 
๔.๖๒.๑๖  นายกรณ   กานเพชร ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 
๔.๖๒.๑๗  นางสาวรุงอรุณ อารีเอ้ือ       ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด     กรรมการ 
๔.๖๒.๑๘  นางสาวอุรัสยา  ไชยดี  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๖๒.๑๙  นางสาวพัชรนันท  ทองแดง   ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ
 ๔.๖๒.๒๐  นางสาวยุภาวดี  สุทธิคุณ ครู วบท.นครราชสีมา   กรรมการและเลขานุการ 
๔.๖๒.๒๑  นางสาวอวิกา    สีทานอย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๖๒.๒๒  นางรักคณา    โสมเกษตรินทร จนท.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๖๒.๒๓  นางสาวศิริรัตน  ยืนย่ิง    จนท.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๖๓  การแขงขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ระดับ ปวช.) ประกอบดวย 
๔.๖๓.๑  นายวิเชียร  ประเสริฐสกุล ผูอํานวยการ วบท.นครราชสีมา                 ประธานกรรมการ 
๔.๖๓.๒  นางจารุวรรณ  กะวิเศษ  รองผูอํานวยการวบท.นครราชสีมา   รองประธานกรรมการ 
๔.๖๓.๓  นางสุวนิจ  สุริยพันตรี  รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รองประธานกรรมการ 
๔.๖๓.๔  นางสาวยุภาวดี สุทธิคุณ  ครู วบท.นครราชสีมา     กรรมการ 
๔.๖๓.๕  นายกิติกร  แสงเมืองเกา  ครู วบท.นครราชสีมา     กรรมการ 
๔.๖๓.๖  นายธณภณ สุภาโชติอังคณา  ครู วบท.นครราชสีมา     กรรมการ 
๔.๖๓.๗  นายพรชภัทร  สาสี  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๖๓.๘  นางสมผล  แขวงเมือง  ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร     กรรมการ 
๔.๖๓.๙  นางสาวอรดี สีแดง  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา   กรรมการ 



๔๙ 

 
๔.๖๓.๑๐  นางกมลรัตน  จันทรชิต ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย    กรรมการ 
๔.๖๓.๑๑  นางสาววรรณิสา แกวหาวงศ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน    กรรมการ 
๔.๖๓.๑๒  นางสาวกนกนาถ นาหิรัญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย    กรรมการ 
๔.๖๓.๑๓  นางสาวอภิณพร  ชํานาญเท   ครู วบท.อุดรธานี      กรรมการ 
๔.๖๓.๑๔  นางสาวภคพร  รัตนภักดี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๖๓.๑๕  นายณัฐพล  นวะมะรัตน ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย    กรรมการ 
๔.๖๓.๑๖  นางสาวนัดดาศิริ  ไพรศรี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย    กรรมการ 
๔.๖๓.๑๗  นายพรพิชิต  โพธิวัฒน  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร    กรรมการ 
๔.๖๓.๑๘  นางสาวงามศิริ  สุวรรณดี ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 
๔.๖๓.๑๙  นายสุวิจักขณ จันทรสําราญ   ครู วิทยาลัยการอาชีพสตึก    กรรมการ  
๔.๖๓.๒๐  นางเจมณี  ทะริยะ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๖๓.๒๑  นางสาวพัชรนันท  ทองแดง   ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ
 ๔.๖๓.๒๒  นางสาวอรอุมา  พะวังค ครู วบท.นครราชสีมา       กรรมการและเลขานุการ 
๔.๖๓.๒๓  นางสาวอุรัสยา  ไชยดี  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๖๓.๒๔  นางรักคณา  โสมเกษตรินทร จนท.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๖๓.๒๕  นางสาวศิริรัตน  ยืนย่ิง    จนท.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๖๔  การแขงขันทักษะการนําเสนอรายการนําเที่ยวในฐานะมัคคุเทศกทองถิ่น(ระดับ ปวช.) ประกอบดวย 
๔.๖๔.๑  นายผองชัย  ไทยหอม  รองผูอํานวยการ รก.ผูอํานวยการ วบท.อุดรธานี ประธานกรรมการ 
๔.๖๔.๒  นายสุรพงษหงษแพง  รองผูอํานวยการ วบท.อุดรธานี   รองประธานกรรมการ 
๔.๖๔.๓  นางสุวนิจ  สุริยพันตรี  รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รองประธานกรรมการ 
๔.๖๔.๔  นางธนภร  พูลเพ่ิม  ผูอํานวยการททท. สนง.อุบลราชธานี     กรรมการตัดสิน 
๔.๖๔.๕  ดร.กุลวดี  ละมายจีน  ประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว มรภ.อุบลราชธานี    กรรมการตัดสิน 
๔.๖๔.๖  ดร.เสริม  ผลเพ่ิม  ผูจัดการ บ.เสริมทรัพยการทองเท่ียว จํากัด     กรรมการตัดสิน 
๔.๖๔.๗  นายวิวัฒน  วงศพุทธะ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๖๔.๘  นางสาวพัชรินทร  สิงหเรือง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย    กรรมการ 
๔.๖๔.๙  นายอัษฎาวุธ  โภคาพาณิช ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๖๔.๑๐  นางสาวรัติยา  แสนประสิทธ์ิ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย    กรรมการ 
๔.๖๔.๑๑  นายวชิรพงษ  สืบมา  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน    กรรมการ 
๔.๖๔.๑๒  นางแพรวา  รัตนะ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร    กรรมการ 
๔.๖๔.๑๓  นายอภิชัย  เมืองจันทร  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๖๔.๑๔  นางสาววัชรี  เศวตวงศ  ครู วบท.นครราชสีมา     กรรมการ 
๔.๖๔.๑๕  นายจิรายุส  ชนะสะแบง ครู วบท.อุดรธานี      กรรมการ 
๔.๖๔.๑๖  นางสาวจุฑาภา  เท่ียงจิตต ครู วบท.นครราชสีมา     กรรมการ 
๔.๖๔.๑๗  นายเทพอมร  วรขันธ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย    กรรมการ 
๔.๖๔.๑๘  นางสุนทรี  สีหมนตรี  ครู วบท.อุดรธานี      กรรมการ 
๔.๖๔.๑๙  นางสาวสุธานี  ปานทอง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน    กรรมการ
๔.๖๔.๒๐  นายศุภกิจ  ศรีวิชา  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร    กรรมการ 
๔.๖๔.๒๑  นางสาวดวงรัตน  แตงทอง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย    กรรมการ 
๔.๖๔.๒๒  นางสาวธารารัตน  บุญทวิโรจน ครู วบท.อุดรธานี           กรรมการและเลขานุการ 



๕๐ 

 
๔.๖๔.๒๓  นางสาวนิชาภา  ปรารมภ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๖๔.๒๔  นางสาวทิพวรรณ  กงลอม จนท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๖๔.๒๕  นางสาวสุภาพร  สุขพรม จนท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๖๕  การแขงขันทักษะการจัดทํารายการนําเที่ยว  (ระดับ ปวส.) ประกอบดวย 
๔.๖๕.๑  นายอาทิตย  จิรวัฒนผล    ผูอํานวยการ วบท.อุดรธานี   ประธานกรรมการ 
๔.๖๕.๒  นายผองชัย  ไทยหอม  รองผูอํานวยการ วบท.อุดรธานี   รองประธานกรรมการ 
๔.๖๕.๓  นายสุรพงษหงษแพง  รองผูอํานวยการวบท.อุดรธานี           รองประธานกรรมการ 
๔.๖๕.๔  นางสุวนิจ  สุริยพันตรี  รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  รองประธานกรรมการ 
๔.๖๕.๕  นางธนภร  พูลเพ่ิม  ผูอํานวยการททท. สนง.อุบลราชธานี       กรรมการตัดสิน 
๔.๖๕.๖  ดร.กุลวดี  ละมายจีน  ประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว มรภ.อุบลราชธานี  กรรมการตัดสิน 
๔.๖๕.๗  ดร.เสริม  ผลเพ่ิม  ผูจัดการ บ.เสริมทรัพยการทองเท่ียว จํากัด        กรรมการตัดสิน 
๔.๖๕.๘  นางสาวนิชาภา  ปรารมภ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๖๕.๙  นางสาวพัชรินทร  สิงหเรือง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย    กรรมการ 
๔.๖๕.๑๐  นายอัษฎาวุธ  โภคาพาณิช ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๖๕.๑๑  นางสาวรัติยา  แสนประสิทธ์ิ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย    กรรมการ 
๔.๖๕.๑๒  นายวชิรพงษ  สืบมา  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน    กรรมการ 
๔.๖๕.๑๓  นางแพรวา  รัตนะ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร    กรรมการ 
๔.๖๕.๑๔  นายอภิชัย  เมืองจันทร  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๖๕.๑๕  นางสาววัชรี  เศวตวงศ  ครู วบท.นครราชสีมา     กรรมการ 
๔.๖๕.๑๖  นางสาวธารารัตน  บุญทวิโรจน ครู วบท.อุดรธานี      กรรมการ 
๔.๖๕.๑๗  นายจิรายุส  ชนะสะแบง ครู วบท.อุดรธานี      กรรมการ 
๔.๖๕.๑๘  นางสาวจุฑาภา  เท่ียงจิตต ครู วบท.นครราชสีมา     กรรมการ 
๔.๖๕.๑๙  นายเทพอมร  วรขันธ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย    กรรมการ 
๔.๖๕.๒๐  นางสุนทรี  สีหมนตรี  ครู วบท.อุดรธานี      กรรมการ 
๔.๖๕.๒๑  นางสาวสุธานี  ปานทอง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน    กรรมการ 
๔.๖๕.๒๒  นายศุภกิจ  ศรีวิชา  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร    กรรมการ 
๔.๖๕.๒๓  นางสาวดวงรัตน  แตงทอง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย    กรรมการ 
๔.๖๕.๒๔  นายตระกูลชัย  ศิริผล  ครู วบท.นครราชสีมา                กรรมการและเลขานุการ 
๔.๖๕.๒๕  นายวิวัฒน  วงศพุทธะ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๖๕.๒๖  นางสาวทิพวรรณ  กงลอม เจาหนาท่ี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๖๕.๒๗  นางสาวสุภาพร  สุขพรม เจาหนาท่ี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๖๖  การแขงขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  (ระดับ ปวช.) ประกอบดวย 
๔.๖๖.๑  นายวิโรจน   ธิมา    ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร   ประธานกรรมการ 

๔.๖๖.๒  นายธงรบ  เวฬุบับ   รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร  รองประธานกรรมการ 

๔.๖๖.๓  นายสุธี   เกินกลาง   ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด      กรรมการ 

๔.๖๖.๔  นายสุรพล   ใจขาน    ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย      กรรมการ 

๔.๖๖.๕  นายสุริยันต   เงาะเศษ   ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน      กรรมการ 

๔.๖๖.๖  นางสาวกฤษณา แนววิเศษ   ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ      กรรมการ 

๔.๖๖.๗  นายกัณหา   อุทธิเสน   ครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ      กรรมการ 



๕๑ 

 
๔.๖๖.๘  นายเผด็จ   อานเพียง   ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน      กรรมการ 

๔.๖๖.๙  นายหัสดายุ   เหลาวงษา   ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา     กรรมการ 

๔.๖๖.๑๐ นายชาตรี   มูลชาติ   ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร      กรรมการ 

๔.๖๖.๑๑  นาชูศักด์ิ   ศรีบุตรชิน   ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร      กรรมการ 

๔.๖๖.๑๒  นางสาวยุพิยน  รสภา    ครูวิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ      กรรมการ 

๔.๖๖.๑๓  นายดํารงพล   นวลช่ืน   ครูวิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ      กรรมการ 

๔.๖๖.๑๔  นายจรูญ   โสภี    ครูวิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ      กรรมการ 

๔.๖๖.๑๕  นางสาวสิริกร  ธรรมวงศ   ครูวิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ      กรรมการ 

๔.๖๖.๑๖  นางสาวจารุวรรณ  ดานุวงษ   ครูวิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ      กรรมการ 

๔.๖๖.๑๗  นางสาวพัชราภรณ  พิมพทอง   ครูวิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ      กรรมการ 

๔.๖๖.๑๘  นายนิสิต   ตันติวัฒนไพศาล  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี      กรรมการ 

๔.๖๖.๑๙  นายณภัทร   พรกิตติกมล   ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี      กรรมการ 

๔.๖๖.๒๐  นายพีระพงษ  สายสีนวล   ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี      กรรมการ 

๔.๖๖.๒๑  นางสุภาพร   ไชยชนะ   ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี      กรรมการ 

๔.๖๖.๒๒  นางพิทยาภรณ  เลิศกระโทก   ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี     กรรมการ 

๔.๖๖.๒๓  นายคมกริช   จุกหอม   ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี     กรรมการ 

๔.๖๖.๒๔  นายอนรรฆ   บุบผา    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี     กรรมการ 

๔.๖๖.๒๕  นายกําพล   ถาวิกุล    ครูวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาป      กรรมการ 

๔.๖๖.๒๖  นายตฤณกร   จันทรนวม   ครูวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร      กรรมการ 

๔.๖๖.๒๗  นางสาวปยะรัตน  ยุทธศักด์ิวงศ ครูวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร      กรรมการ 

๔.๖๖.๒๘  นางสาวเกล็ดดาว  ธรรมจักร   เจาหนาท่ีธุรการวิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ    กรรมการ 

๔.๖๖.๒๙  นายศุภวิทย   โกพล    รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร  กรรมการและเลขานุการ 
๔.๖๖.๓๐ นางสาวพรปวีณ  ดวงเงิน          ครูวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๖๗  การแขงขันทักษะเทคโนโลยีเครือขาย  (ระดับ ปวส.) ประกอบดวย 
๔.๖๗.๑   นายสิริชัย  แทนแกว    ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา             ประธานกรรมการ 
๔.๖๗.๒  นายศักด์ิสิทธ์ิ  กุชโร    รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา    รองประธานกรรมการ 
๔.๖๗.๓  นางสาวพรทิพย  ภักดีนอก   รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย            กรรมการ 
๔.๖๗.๔  นายวัฒนา  ศรีสุข  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ  กรรมการ 
๔.๖๗.๕  นายสาธิต  พิมพพันธ  รองผุอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม กรรมการ 
๔.๖๗.๖  นายพงษนที  พวงศรี  ครูวิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ    กรรมการ 
๔.๖๗.๗  นายอลงกรณ  ภูคงคา  ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๔.๖๗.๘  นายวิชัย  แกวอุดร  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๖๗.๙  นายอดุล  ศรีภักดี  ครูวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร  กรรมการ 
๔.๖๗.๑๐  นางณิชยา  แดงอาจ  ครูวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา    กรรมการ 
๔.๖๗.๑๑  นายชัยวุฒิ  สุวรรณเรือง ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ             กรรมการ 
๔.๖๗.๑๒   นายกิตตกาญจน  ปฏิพันธ   ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน                                กรรมการ 
๔.๖๗.๑๓  นายสุขสันต  สุทธิเสน    ครู วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ                                         กรรมการ 
๔.๖๗.๑๔  นายสรายุทธ  วงศสุวรรณ ครู วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี            กรรมการ 
๔.๖๗.๑๕  นายชูศักด์ิ  ศรีบุตรชิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร                                          กรรมการ 



๕๒ 

 
๔.๖๗.๑๖  นายจรูญ  โสภ ี  ครู วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ                                  กรรมการ 
๔.๖๗.๑๘  นายประจิตร  เลขตะระโก ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย                                             กรรมการ 
๔.๖๗.๑๙  นายอุดร  เศษโถ    ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ                                      กรรมการ 
๔.๖๗.๒๐ นางสาวเกล็ดดาว  ธรรมจักร ครู วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ                                  กรรมการ 
๔.๖๗.๒๑  นายเทพลิขิต  ศิริวงศ  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี                   กรรมการ 
๔.๖๗.๒๒  นางเสารวันดี  ผานเมือง ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี                   กรรมการ 
๔.๖๗.๒๓  นางสาวภัทรวริน  บุญทา ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี                   กรรมการ 
๔.๖๗.๒๔  นางสาวปรัชญาวดี ปทุมราษฎร  ครูพิเศษสอน วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา                     กรรมการ
๔.๖๗.๒๕ นางสาวนิรมล  แสนอวน เจาหนาท่ีธุรการ วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา                   กรรมการ 
๔.๖๗.๒๖  นายธนวัฒน  ถึงถาวร   เจาหนาท่ีบริษัท  แกรนด  เอที  จํากัด   กรรมการ 
๔.๖๗.๒๗  นายนิธิรุฒน  ย้ิมประเสริฐ   เจาหนาท่ีบริษัท  แกรนด  เอที  จํากัด   กรรมการ 
๔.๖๗.๒๘  นายชานนท  ไทยประยูร   เจาหนาท่ีบริษัท  แกรนด  เอที  จํากัด   กรรมการ 
๔.๖๗.๒๙  นายณัฐวุฒิ  อาทร    เจาหนาท่ีบริษัท  แกรนด  เอที  จํากัด   กรรมการ 
๔.๖๗.๓๐  นายภาสกร  ภูมาศ    เจาหนาท่ีบริษัท  แกรนด  เอที  จํากัด   กรรมการ 
๔.๖๗.๓๑  นายปยวัฒน  ตาแกว    เจาหนาท่ีบริษัท  แกรนด  เอที  จํากัด   กรรมการ 
๔.๖๗.๓๒  นายชนวีรย  เบกากู    เจาหนาท่ีบริษัท  แกรนด  เอที  จํากัด   กรรมการ 
๔.๖๗.๓๓  นายนเรศ  บุญมี    เจาหนาท่ีบริษัท  แกรนด  เอที  จํากัด   กรรมการ 
๔.๖๗.๓๔  นายพงษนที  พวงศรี  ครู วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ    กรรมการ 
๔.๖๗.๓๕  นายวชิรพงษ  บัวคํา  ครู วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา               กรรมการและเลขานุการ 
๔.๖๗.๓๖  นายพลิขิต  ศิริวงศ  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๖๗.๓๖  นายปรัชญา  ญาณเพ่ิม           ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๖๘  การแขงขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรอินเตอรเฟส(ระดับ ปวส.) ประกอบดวย 
๔.๖๘.๑  นายอักษรศิลป แกวมหาวงศ   ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ           ประธานกรรมการ 

๔.๖๘.๒  นายเอกวิทย  ธาตุไชย รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี    รองประธานกรรมการ 

๔.๖๘.๓  นางสาวรัชฎาเนตร    สุรําไพ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 

๔.๖๘.๔  นายมนตรี   โนนพะยอม ครู วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน กรรมการ 

๔.๖๘.๕  นายอิทธ์ิธนันท   สุวรรณโพธ์ิรุง ครู  วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร กรรมการ 

๔.๖๘.๖  นายราเชน   ช้ินสวัสด์ิ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 

๔.๖๘.๗  นายณัฐธัญ   สุวรรณทา ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 

๔.๖๘.๘  นายเดชา  กาญวงษา ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี กรรมการ 

๔.๖๘.๙  นายบวรศักด์ิ   โสดาธาตุ ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 

๔.๖๘.๑๐  นายมนตรี   เปลงปล่ังศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร กรรมการ 

๔.๖๘.๑๑  นายภาณุวัฒน   ศิลาคะจิ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 

๔.๖๘.๑๒  นายธนิต    นาใจดี ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ กรรมการ 

๔.๖๘.๑๓  นายเริงนิมิตร พุมแกว ครู วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ กรรมการ 

๔.๖๘.๑๔  นายชวินทร   พลหาญ  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี         กรรมการและเลขานุการ 

๔.๖๘.๑๕  นายธนวัฒน    พรอมสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

รายช่ือคณะกรรมการตัดสินการแขงขัน 
๑. นายธงรบ เวฬุบับ    รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ประธานกรรมการ 



๕๓ 

 
๒. นายฤทธ์ิเดช  บุญตา    ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร  รองประธานกรรมการ 

๓. ครูผูควบคุมทีมท่ีเขารวมแขงขันทีมละ ๑ คน  กรรมการ 

๔. วาท่ี ร.ต.วิทยา   เจริญทัศน   ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ 

๔.๖๙  การแขงขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร(ระดับ ปวส.) ประกอบดวย 
๔.๖๙.๑  นายอักษรศิลป แกวมหาวงศ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ           ประธานกรรมการ 

๔.๖๙.๒  นายธิติวัฒน  กุลพิชัยจิราวุฒิ รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ  รองประธานกรรมการ 

๔.๖๙.๓  นายทรงวุฒิ     วิมลพัชร ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 

๔.๖๙.๔  นางสาวปยรัตน   แกวกัลยา ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 

๔.๖๙.๕  นางจริญยา   พุทธสอน ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 

๔.๖๙.๖  นายธนพล   ทัดทาน ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 

๔.๖๙.๗  นายไพรบูรณ   โพธิไสย ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ กรรมการ 

๔.๖๙.๘  นายศราวุธ   ไหลหาโคตร ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ กรรมการ 

๔.๖๙.๙  นางสาววันนิษา   แสนทวีสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กรรมการ 

๔.๖๙.๑๐  นางจินดารัตน  ธีรพัฒนพงศ ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ กรรมการ 

๔.๖๙.๑๑  นายปรัชญาพล  เจริญรักษ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 

๔.๖๙.๑๒  นายนพรัตน เบาหลอ ครู วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ กรรมการ 

๔.๖๙.๑๓  นางสาวพัชรินทร   วงมณี ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร กรรมการ 

๔.๖๙.๑๔  นางสาวเรวดี   อะมินรัมย ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 

๔.๖๙.๑๕  นายชวินทร   พลหาญ  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี      กรรมการและเลขานุการ 

๔.๖๙.๑๖  นายสุภภณ    สวาสดิพันธ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

รายช่ือคณะกรรมการตัดสินการแขงขัน 
๑. นางสาวสายฝน สาระผล  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ประธานกรรมการ 

๒. นายวรวัฒน   บุญดี  ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร        รองประธานกรรมการ 

๓. ครูผูควบคุมทีมท่ีเขารวมแขงขันทีมละ ๑ คน  กรรมการ 

๔.   นางสาวคุณากร  ปนปรีชา ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ 
๔.๗๐  การแขงขันทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร(ระดับ ปวส.) ประกอบดวย 

๔.๗๐.๑  นายอักษรศิลป แกวมหาวงศ  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประธานกรรมการ 

๔.๗๐.๒  นายสมาน สมจริง  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษรองประธานกรรมการ 

๔.๗๐.๓  นางสาวหน่ึงฤทัย   ศรีวงเพชร   ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ กรรมการ 

๔.๗๐.๔  นายสรวิศ   พุมมวง ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 

๔.๗๐.๕  นายภักด์ิภูมิ   เอ้ือราษฎร ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 

๔.๗๐.๖  นางสาวนนทรี   ศิริบุญมี ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 

๔.๗๐.๗  นายประวิทย   ราชภักดี ครู  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 

๔.๗๐.๘  นายพีระพงษ   มาตรา ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี กรรมการ 

๔.๗๐.๙  นางสาววรัญญา  แกวมาลา ครู วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน กรรมการ 

๔.๗๐.๑๐  นายชัชวาล   อานนท ครู วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ กรรมการ 

๔.๗๐.๑๑  นายกฤษณะ   สุภเกษ ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย กรรมการ 

๔.๗๐.๑๒  นายจักรกฤษ   รอดสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 

๔.๗๐.๑๓  นายตฤณกร   จันทรนวม ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร กรรมการ 



๕๔ 

 
๔.๗๐.๑๔  นายนพพร   เปลงปล่ังศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร กรรมการ 

๔.๗๐.๑๕  นายนคเรศ    ระรวยร่ืน ครู วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน กรรมการ 

๔.๗๐.๑๖  นายสุนันต สุขเจริญ ครู วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล กรรมการ 

๔.๗๐.๑๗  นายชวินทร   พลหาญ  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการและเลขานุการ 

๔.๗๐.๑๘  นายปญญวัฒน สุภาคาร ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

รายช่ือคณะกรรมการตัดสินการแขงขัน 
๑. นายธิติวัฒน  กุลพิชัยจิราวุฒิ  รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ  ประธานกรรมการ 

๒. นายทวีทรัพย    จันทรรัตน   ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ              รองประธานกรรมการ 

๓. ครูผูควบคุมทีมท่ีเขารวมแขงขันทีมละ ๑ คน   กรรมการ 

๔.   นายภัทรพงศ      สารักษ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที๑่. ดําเนินการจัดการแขงขันทักษะวิชาชีพท่ีไดรับมอบหมาย 

๒. ประสานงานในการจัดเตรียมสถานท่ีในการแขงขันรวมกับเจาภาพสถานท่ีและคณะกรรมการฝายสถานท่ี 
 ๓. รับลงทะเบียนในการเขารวมการแขงขันของนักเรียน นักศึกษา และครูผูควบคุม 

๔. ดําเนินการตัดสินการแขงขันใหเปนไปดวยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม 
๕. ประสานงานในการเชิญผูทรงคุณวุฒิเปนคณะกรรมการตัดสิน หรือรวมเปนคณะกรรมการตัดสิน 

 ๖. จัดพิมพเกียรติบัตรใหกับคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ ผูชนะการแขงขัน ผูเขารวมการแขงขันและครูผูควบคุมนักเรียน 
 นักศึกษา 
 ๗. ประสานงานและแจงใหผูชนะเลิศการแขงขัน เขารับโลรางวัล 
 ๘. รายงานผลการแขงขันใหคณะกรรมการรวบรวมและสรุปผลการแขงขัน เพ่ืออนุมัติผล และประกาศผลการแขงขัน
 อยางเปนทางการ 
๕.  คณะกรรมการดําเนินงานการแขงขันทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 ๕.๑  การแขงขันทักษะตัดแตงทรงผมสุภาพสตรี(ระดับ ระยะสั้น)  ประกอบดวย 

๕.๑.๑  นายอภิชาติ กุลธานี  ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสุรินทร ประธานกรรมการ 

๕.๑.๒ นางสาวอนงค แสงพรมมา รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสุรินทร รองประธานกรรมการ 
๕.๑.๓ นางสาววาสนา ยานารมย รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย รองประธานกรรมการ 
๕.๑.๔ นางสาวสุวรรณา ถนอมสุข วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี กรรมการ 
๕.๑.๕ นางธิดา ทรัพยสิน วิทยาลัยสารพัดชางบุรีรัมย กรรมการ 
๕.๑.๖ นางสาวชัชชล มณีโมรา วิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา กรรมการ 
๕.๑.๗ นางปยนุช โตมร วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ กรรมการ 
๕.๑.๘ นางสาวปุณยนุช สัจจวีระกุล วิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ กรรมการ 
๕.๑.๙ นางสาววิชชุตา อนันตะ วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี กรรมการ 
๕.๑.๑๐ นางทิพธัญญา โชติชัยศิริกร วิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ กรรมการ 
๕.๑.๑๑ นางรุงศรี ขิมทอง วิทยาลัยสารพัดชางสุรินทร กรรมการ 
๕.๑.๑๒  นางมะลิวัลย มะเครือสี ครู ผูทรงคุณคาวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ กรรมการ 

๕.๑.๑๓  นางสมจิตร บุรุษพัฒน รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ 
๕.๑.๑๔ นางสาวอริสรา ดลเสมอ วิทยาลัยสารพัดชางสุรินทร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๕.๑.๑๕ นางบัวตอง กระจายศรี วิทยาลัยสารพัดชางสุรินทร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๕.๑.๑๖ นางสาวจิราภรณ พินนาขิเลย วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๕.๑.๑๗ นางสาวอัญชลี ทาทอง วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 



๕๕ 

 
๕.๒  การแขงขันทักษะตัดผมสุภาพบุรุษ  (ระดับ ระยะสั้น) ประกอบดวย 

๕.๒.๑  นายอภิชาติ  กุลธานี  ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสุรินทร ประธานกรรมการ 
๕.๒.๒  นางสาวอนงค แสงพรมมา รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสุรินทร รองประธานกรรมการ 
๕.๒.๓  นางสุพินดา จันเทพา รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ รองประธานกรรมการ 
๕.๒.๔  นายพงษศักด์ิ สิงหดง วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี กรรมการ 
๕.๒.๕  นางศิริวรรณ สุวรรณกาญจน วิทยาลัยสารพัดชางบุรีรัมย กรรมการ 

๕.๒.๖  นางธิชา ตนโพธ์ิ วิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา กรรมการ 

๕.๒.๗  นายนิรุทธ ชาติวงศ วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ กรรมการ 

๕.๒.๘  นายประยงค อินทรหม่ืนไวย วิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ กรรมการ 

๕.๒.๙  นายพงษศักด์ิ ชาญณรงค วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี กรรมการ 

๕.๒.๑๐  นายศิวพร วรวิทย วิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ กรรมการ 

๕.๒.๑๑ นางวิจิตรา เขียวสะอาด วิทยาลัยสารพัดชางสุรินทร กรรมการ 

๕.๑.๑๒  นางมะลิวัลย มะเครือสี ครู ผูทรงคุณคาวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ กรรมการ 

๕.๒.๑๓วาท่ีรอยโทจิรายุศ จินาวัลย รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ 
๕.๒.๑๔ นางสาวอริสรา ดลเสมอ วิทยาลัยสารพัดชางสุรินทร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๕.๒.๑๖ นางบัวตอง กระจายศรี วิทยาลัยสารพัดชางสุรินทร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๕.๒.๑๖ นางแสงรัศมี ปนทอง วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๕.๒.๑๗ นางสาวพิมพอธิชา จันทรสุตะ วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

๕.๓  การแขงขันทักษะการแตงหนาและเกลาผมเจาสาว (ระดับ ระยะสั้น)  ประกอบดวย 
๕.๓.๑  นายอภิชาติ กุลธานี  ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสุรินทร ประธานกรรมการ 
๕.๓.๒ นางสาวอนงค แสงพรมมา รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสุรินทร รองประธานกรรมการ 
๕.๓.๓ นางสาวยณิลรัศมี ตระกูลพันธนันท รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร รองประธานกรรมการ 
๕.๓.๔ นางพรจันทร โขมะพัฒน วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี กรรมการ 
๕.๓.๕ นางดวงดาว บุพชาติ วิทยาลัยสารพัดชางบุรีรัมย กรรมการ 

๕.๓.๖ นางพิชญพิมล เลิศสุริยะกุล วิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา กรรมการ 

๕.๓.๗ นางปยนุช โตมร วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ กรรมการ 

๕.๓.๘ นางสาวปุณยนุช สัจจวีระกุล วิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ กรรมการ 

๕.๓.๙ นางสาววิชชุตา อนันตะ วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี กรรมการ 

๕.๓.๑๐ นางทิพธัญญา โชติชัยศิริกร วิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ กรรมการ 

๕.๓.๑๑ นางรุงศรี ขิมทอง วิทยาลัยสารพัดชางสุรินทร กรรมการ 
๕.๑.๑๒  นางมะลิวัลย มะเครือสี ครู ผูทรงคุณคาวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ กรรมการ 

๕.๓.๑๒  นายลือชัย ทาทอง รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ 
๕.๓.๑๓  นางสาวอริสรา ดลเสมอ วิทยาลัยสารพัดชางสุรินทร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๕.๓.๑๔  นางบัวตอง กระจายศรี วิทยาลัยสารพัดชางสุรินทร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๕.๓.๑๕  นายมนัส โกยกิจเจริญ วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๕.๓.๑๖  นายวุฒิไกร ขยันการ วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๕.๔  การแขงขันทักษะการประกอบอาหารจานเดียว (ระดับ ระยะสั้น)  ประกอบดวย 
๕.๔.๑  นายนิรันดร  สมมุติ   ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี   ประธานกรรมการ 



๕๖ 

 
๕.๔.๒  นางมนัสนันท ราตรีหวาง  ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสกลนคร รองประธานกรรมการ 

๕.๔.๓  นางวริทธ์ินันท จันทรมนตรี  รอง ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสกลนคร กรรมการ 

๕.๔.๔  นางสาวกรรณิการ แดนสีแกว  รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี กรรมการ 

๕.๔.๕  นายวิชิต  ธรรมฤทธ์ิ  รอง ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี กรรมการ 

๕.๔.๖  นายสุขสันต วงชมพู   รอง ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา กรรมการ 

๕.๔.๗  นางชลาลัย บุญพิคํา   ครู  วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ   กรรมการ 

๕.๔.๘  นางสาวนัฐพร สรรพอาษา  ครู วิทยาลัยสารพัดชาง.อุดรธานี   กรรมการ 

๕.๔.๙  นางอรุณพร ชาญสุข   ครู วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี   กรรมการ 

๕.๔.๑๐  นางสาวอัญชลา เวียนสันเทียะ  ครู วิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา  กรรมการ 

๕.๔.๑๑  นางสุธาวัลย พูลสวัสด์ิ  ครู วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี  กรรมการ 

๕.๔.๑๒  นางมยุรี พรรณนา  ผูเช่ียวชาญ     กรรมการ 

๕.๔.๑๓  นางภรินี วงษนิล   ผูเช่ียวชาญ     กรรมการ 

๕.๔.๑๔  นายเชาวลิต เหมลา   ครู วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี  กรรมการ 

๕.๔.๑๕  นายลือชัย ทาทอง   รอง ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดอุบลราชธานี  กรรมการและเลขานุการ 

๕.๔.๑๖  นางสาววิไลวรรณ  บุญธรรม  ครู วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๕.๔.๑๗  นางสาวอรนภา   วิสาพรหม       ครู วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๕.๕  การแขงขันทักษะลีลาศ (ระดับ ระยะสั้น)  ประกอบดวย 

๕.๕.๑  นายนิรันดร   สมมุติ   ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี    ประธานกรรมการ 

๕.๕.๒  นางสมจิตร บุรุษพัฒน  รอง ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี รองประธานกรรมการ 

๕.๕.๓  วาท่ี ร.ท.จิรายุศ จินาวัลย   รอง ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี กรรมการ 

๕.๕.๔  นายลือชัย ทาทอง   รอง ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี กรรมการ 

๕.๕.๕  นายณรงค จันทรา   รอง ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี กรรมการ 

๕.๕.๖  นายณรงคศักด์ิ ชะเอม   รอง ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสกลนคร กรรมการ 

๕.๕.๗  นางธัญพร อารุณ   ผูเช่ียวชาญ     กรรมการ 

๕.๕.๘   นายชณรรษ ฤทธ์ิเลิศ   ผูเช่ียวชาญ     กรรมการ 

๕.๕.๙  นางภัทริดา ครุฑสินธุ  ผูเช่ียวชาญ     กรรมการ 

๕.๕.๑๐  นายเทพสุริยา พูลสวัสด์ิ  ครู วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี  กรรมการ 

๕.๕.๑๑  นายเชิดศักด์ิ พินิจมนตรี  ครู วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี  กรรมการ 

๕.๕.๑๒  นางอนงคพรรณ สําเภาทอง  ครู วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี  กรรมการ 

๕.๕.๑๓  นายทนงศักด์ิ วรรณพฤกษ  ครู วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี  กรรมการ 

๕.๕.๑๔  นางสาวกรรณิการ  แดนสีแกว  รอง วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี  กรรมการและเลขานุการ 

๕.๕.๑๕  นางประภาวัลย ไชยโคตร ครู วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๕.๕.๑๖  นายสุนทร   วรรณประเก           ครู วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
มีหนาที๑่. ดําเนินการจัดการแขงขันทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีไดรับมอบหมาย 



๕๗ 

 
๒. ประสานงานในการจัดเตรียมสถานท่ีในการแขงขันรวมกับเจาภาพสถานท่ีและคณะกรรมการฝายสถานท่ี 

 ๓. รับลงทะเบียนในการเขารวมการแขงขันของนักเรียน นักศึกษา และครูผูควบคุม 
๔. ดําเนินการตัดสินการแขงขันใหเปนไปดวยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม 
๕. ประสานงานในการเชิญผูทรงคุณวุฒิเปนคณะกรรมการตัดสิน หรือรวมเปนคณะกรรมการตัดสิน 

 ๖. จัดพิมพเกียรติบัตรใหกับคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ ผูชนะการแขงขัน ผูเขารวมการแขงขันและครูผูควบคุม 
 นักเรียน นักศึกษา 
 ๗. ประสานงานและแจงใหผูชนะเลิศการแขงขัน เขารับโลรางวัล 
 ๘. รายงานผลการแขงขันใหคณะกรรมการรวบรวมและสรุปผลการแขงขันเพ่ืออนุมัติและประกาศผลการแขงขันอยาง
 เปนทางการ 
๖.  คณะกรรมการดําเนินงานการแขงขันทักษะพื้นฐาน 
๖.๑  การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง  ชาย – หญิง (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) ประกอบดวย 

๖.๑.๑  นายโสภา   มะเครือสี   ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ ประธานกรรมการ 
๖.๑.๒  นายคณิน    สารบูรณ   ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ     รองประธานกรรมการ 
๖.๑.๓  นายอรัญ  ปสุธรรม   รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแกน กรรมการ 
๖.๑.๔  นายพยนต  สืบเสน   รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ  กรรมการ 
๖.๑.๕  นางศุภลักคณา  บุปผาสังข  รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ  กรรมการ 
๖.๑.๖  นายพงษศักด์ิ  ศรีชา   รองผูอํานวยการวษท.ขอนแกน   กรรมการ 
๖.๑.๗  นายนิรุตต์ิ  คําพิชิต   รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคปกธงชัย  กรรมการ 
๖.๑.๘  นายเอกภพ  มิรัตนไพร   ครู วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา   กรรมการ 
๖.๑.๙  นายธีระพล  ลครรํา   ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  กรรมการ 
๖.๑.๑๐  นางสาวจุฬาทิพย  ทิพยนาม  ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร กรรมการ 
๖.๑.๑๑  นางสาวสรัลชนา  ศรีลาศักด์ิ    ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร กรรมการ 
๖.๑.๑๒  นายชัชวาลยชิณวงค   ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร   กรรมการ   
๖.๑.๑๓  นายทศพล  ทองผุด   ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร   กรรมการ   
๖.๑.๑๔  นายจักรพันธ  ผิวผอง   ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร   กรรมการ   
๖.๑.๑๕  นางอรอน  นวลอินทร   ครู วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน   กรรมการ   
๖.๑.๑๖  นางสาวณัตติยา  หลอวินิจนันท  ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ   กรรมการ 
๖.๑.๑๗  นางสาวสาวิตรี  บุญงอก   ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ   กรรมการ 
๖.๑.๑๘  นางเพ็ชรา  โหมงมาตร   ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ   กรรมการ 
๖.๑.๑๙  นางสาวภัคสุรัยรัช  ศีลใหอยูสุข  ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ   กรรมการ   
๖.๑.๒๐  นายอนุรักษณ  วิศรีสิทธ์ิ   ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ   กรรมการ 
๖.๑.๒๑  นายศักรินทร  วงศภูธร   ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ   กรรมการ   
๖.๑.๒๒  นายปญญา   ศิลากูล   รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ   กรรมการและเลขานุการ 
๖.๑.๒๓  นายสุระภี  ผกาพันธ                           รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางศรสีะเกษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๖.๑.๒๔  นางสุภัดสา  ศิริชนะ   ครู ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖.๒  การประกวดรองเพลงไทยสากล  (สตริง)  ชาย – หญิง (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) ประกอบดวย 

๖.๒.๑  นายโสภา   มะเครือสี   ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ ประธานกรรมการ 
๖.๒.๒  นายเทอดศักด์ิ  สรรพศรี   ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย  รองประธานกรรมการ 
๖.๒.๓  นายวิชญคฌาณภกสาเลศ   รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ  กรรมการ 



๕๘ 

 
๖.๒.๔  นายกิตติภาส  น่ังสูงเนิน   รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง  กรรมการ 
๖.๒.๕  นายอุดมการณ  เสนาะศัพย  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย กรรมการ 
๖.๒.๖  นายประวิทย  ไชยรักษ   รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา กรรมการ 
๖.๒.๗  นายวัชรพล  โคมทอง   รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน  กรรมการ 
๖.๒.๘  นายวัชระ  ลานเจริญ   ครู วิทยาลัยเทคนิคขุนหาญ   กรรมการ 
๖.๒.๙  นายพันธกานต  สายเสียง   ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  กรรมการ 
๖.๒.๑๐  นายฐิติพันธ  พิมชาย   ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๖.๒.๑๑  นางสาวทัศติยาพร  แสนดี  ครู วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี  กรรมการ   
๖.๒.๑๒  นายศิวพันธ  สารโท   ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร   กรรมการ   
๖.๒.๑๓  นายวีระพงษตังควัฒนา   ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร   กรรมการ   
๖.๒.๑๔  นางสาวเพ็ญธิดา  แกวคํา  ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ   กรรมการ   
๖.๒.๑๕ นายชินาธิป  พรมชา   ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ   กรรมการ   
๖.๒.๑๖ นายสวัสด์ิ  ลารังสิทธ์ิ   ครู วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณฯ   กรรมการ   

 ๖.๒.๑๗ นายประดิษฐ  ใจทรง   ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ   กรรมการ    
 ๖.๒.๑๘ นายณัฐพล  สุขชาติ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ   กรรมการ   
 ๖.๒.๑๙ นางสาววันเฉลิม  จันทะไพร  ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ   กรรมการ   
 ๖.๒.๒๐ นางสาวพิมพภัทรา  เลิศเรืองศิริ  ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ   กรรมการ 
 ๖.๒.๒๑ นายณฐกร สุขพิสิษฐ  ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ   กรรมการ   
 ๖.๒.๒๒ นายปญญา   ศิลากูล  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ        กรรมการและเลขานุการ 

 ๖.๒.๒๓ นายบุญแตง  ปอมหิน   ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๖.๒.๒๔ นางสาวณชิตา  จิราณัฐกุล   ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖.๓  การประกวดรองเพลงสากล ชาย – หญิง  (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) ประกอบดวย 

๖.๓.๑  นายโสภา   มะเครือสี   ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ ประธานกรรมการ 
๖.๓.๒  นายศักด์ิชาญ  สมสอางค   ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ รองประธานกรรมการ 
๖.๓.๓  นายสมศักด์ิ  จันทานิตย   รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ  กรรมการ 
๖.๓.๔  นายอาทร  ศรีมะณี   รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ  กรรมการ 
๖.๓.๕  นายสมภาร  มีอุเทน   รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม  กรรมการ 
๖.๓.๖  นางพรธนนันท  รักษาศีล   ครู วิทยาลัยอาชีวสึกษาอุบลราชธานี  กรรมการ 
๖.๓.๗  นายกิตติกร  ปะวารณะ   ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม   กรรมการ   
๖.๓.๘  นางจิรดา  ผาผล    ครู วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ   กรรมการ   
๖.๓.๙  วาท่ีรอยโทชัยสิทธ์ิ  ตอตน   ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร   กรรมการ   
๖.๓.๑๐  นายบริวัตร  พิบูลมัยกิจ   ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร   กรรมการ   
๖.๓.๑๑  นายวุฒินันท  เอกส้ัน   ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร   กรรมการ   
๖.๓.๑๒  นางสาวฐิติมา  ภูมิลําเนา   ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร   กรรมการ   
๖.๓.๑๓  นางรุจิพร  สินธุวงสานนท  ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร กรรมการ 
๖.๓.๑๔  นางสาวศิริพร  จันทบูชา   ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร กรรมการ 
๖.๓.๑๕  นางสาวพรชนก  หอมสมบัติ  ครู วิทยาลัยการอาชีพนิคมคําสรอย  กรรมการ 
๖.๓.๑๖  นางสาววรีรัตน  ทองอินทร  ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ   กรรมการ 
๖.๓.๑๗  นางสาวจิรัชฑ  ตัวกระโทก  ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ   กรรมการ 



๕๙ 

 
๖.๓.๑๘  นายสุขสันต  สิทธิมวล   ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ   กรรมการ 
๖.๓.๑๙  นายคัคเนศวร  โกมลศรี   ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ   กรรมการ 
๖.๓.๒๐  นางสาวจรินทรทองพิระ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ   กรรมการ 
๖.๓.๒๑  นางก่ิงดาว  บุญประสิทธ์ิ   ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ   กรรมการ 
๖.๓.๒๒  นางคนองรักษ  ปอมหิน   ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ   กรรมการ 
๖.๓.๒๓  นายสมาน  คําขาว   ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ   กรรมการ 
๖.๓.๒๔  นายปญญา   ศิลากูล  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ     กรรมการและเลขานุการ 
๖.๓.๒๕  นายปรีดา  วงศจันทา    รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖.๓.๒๖  นายวัฒนา  ทองเทพ   ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๖.๔  การประกวดวงดนตรีโฟลคซองคนพันธุ R (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)  ประกอบดวย 
๖.๔.๑  นายศิริพงษ   คุณากรพันธุ  ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา  ประธานกรรมการ 
๖.๔.๒ นายไพฑูรย    ธนพงศภากรณ  รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา     รองประธานกรรมการ 
๖.๔.๓ นายสนธิต   ดาโรจน   รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  รองประธานกรรมการ 
๖.๔.๔ นายเกียรติศักด์ิ   ชัยภิบาล รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา     รองประธานกรรมการ 
๖.๔.๕ นายวิจัย    ปรัสพันธ   ครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    กรรมการ 
๖.๔.๖ นายณรงคฤทธ์ิ   ภูใบบัง   ครูวิทยาลัยสารพัดชางมหาสารคาม    กรรมการ 
๖.๔.๗  นายณัฎฐฐากรณ  ขุมทรัพยแดงโต  ครูวิทยาลัยการอาชีพปากชอง     กรรมการ 
๖.๔.๘ นายอุทัย   เหล็กกลา   ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู     กรรมการ 
๖.๔.๙  นายกฤษฎา   เสนาเจริญ   ครูวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี     กรรมการ 
๖.๔.๑๐ นายศิโรรัตน   ทํานักสุข   ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท     กรรมการ 
๖.๔.๑๑ นายณัฐนันท   สิงหสุวรรณ   ครูวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม     กรรมการ 
๖.๔.๑๒ นายพิสุทธ์ิ   สีพรมทอง   ครูวิทยาลัยสารพัดชางบุรีรัมย     กรรมการ 
๖.๔.๑๓ นายสุรกานต   ม่ันคง    ครูวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง     กรรมการ 
๖.๔.๑๔  นายอภิสิทธ์ิ   กะซิมรัมย   ครูวิทยาลัยการอาชีพขอนแกน     กรรมการ 
๖.๔.๑๕  นายสุชาติ   สิมมี    ครูวิทยาลัยสารพัดชางธนบุรี     กรรมการ 
๖.๔.๑๖  นายสุปน   แพงบุปผา   ครูวิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี     กรรมการ 
๖.๔.๑๗  นายเจริญ ธรรมชาติ ครูวิทยาลัยการอาชีพไกลกังวล   กรรมการ 
๖.๔.๑๘  นายสุชาติ   มณีวรรณ   ครูวิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ     กรรมการ 
๖.๔.๑๙  นายเกษม   วิเศษบุปผา   ครูวิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ     กรรมการ 
๖.๔.๒๐ นายเรืองวุฒิ   กลินทะ   ครูวิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา    กรรมการ 
๖.๔.๒๑  นายสมนึก   อุนแกว   ครูวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี     กรรมการ 
๖.๔.๒๒  นายปรีชา   โสภา    ครูวิทยาลัยการอาชีพศรีขรภูมิ     กรรมการ 
๖.๔.๒๓  นายชมพูศักด์ิ   พนากอบกิจ   ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ     กรรมการ 
๖.๔.๒๔  นายปรีชา   อารีวงษ   ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๖.๔.๒๕  นายภาณุ   โยธาไพร   ครูวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร     กรรมการ 
๖.๔.๒๖  นายสุรพล   นามเสนา   ครูวิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา          กรรมการและเลขานุการ 
๖.๔.๒๗  นายจักรกฤษณ  แซต้ัง    ครูวิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖.๔.๒๘  นางสาวพัชรา   สุภาวงษ  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖.๔.๒๙  นางสาวพิชชาภา  นาชัยภูมิ ครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 



๖๐ 

 
๖.๔.๓๐  นางสาวนุชนาถ   อนุกูล  จนท.วิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ๖.๔.๓๑  นางสาวสุกัญญา  เสทสีสุข จนท.วิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
๖.๕  การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ R (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)  ประกอบดวย 

๖.๕.๑  นายศิริพงษ   คุณากรพันธุ  ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา  ประธานกรรมการ 

๖.๕.๒  นายไพฑูรย    ธนพงศภากรณ  รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา     รองประธานกรรมการ 
๖.๕.๓  นายสนธิต   ดาโรจน   รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม          รองประธานกรรมการ 
๖.๕.๔  นายสุนันท  อินทรงาม    ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี      กรรมการ 
๖.๕. ๕ นายอนรรฆ  บุบผาวัลย    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี     กรรมการ 
๖.๕.๖  นายเฉลิมพล  พันธราช    ครูวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา      กรรมการ 
๖.๕.๗  นายพิชิต   สพลาภ   ครูวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร      กรรมการ 
๖.๕.๘  นายพิทักษ  สงวนรัตน    ครูวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย      กรรมการ 
๖.๕.๙  นายสิทธิรัตน  มีอาจ    ครูวิทยาลัยเทคนิคพิมาย       กรรมการ 
๖.๕.๑๐  จ.ส.อ.ชาติชาย  ฝอยทอง   ครูวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษณ      กรรมการ 
๖.๕.๑๑ วาท่ี ร.ท.สุรพันธ  พวงใต   ครูวิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด      กรรมการ 
๖.๕.๑๒  นายกิตติพงษ  แสงพันธุ   ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร      กรรมการ 
๖.๕.๑๓ นายชิงชัย  เหลาหวาน    ครูวิทยาลัยเทคนิคเลย       กรรมการ 
๖.๕.๑๔ นายสุชาติ  สิมมี    ครูวิทยาลัยสารพัดชางธนบุรี      กรรมการ 
๖.๕.๑๕ นายสุปน  แพงบุปผา    ครูวิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี      กรรมการ 
๖.๕.๑๖ นายเจริญ ธรรมชาติ ครูวิทยาลัยการอาชีพไกลกังวล    กรรมการ 
๖.๕.๑๗ นายสุชาติ  มณีวรรณ    ครูวิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ      กรรมการ 
๖.๕.๑๘ นายเกษม  วิเศษบุปผา    ครูวิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ      กรรมการ 
๖.๕.๑๙ นายจักรกฤษณ  แซต้ัง    ครูวิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา     กรรมการ 
๖.๕.๒๐ นายสมนึก  อุนแกว    ครูวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี      กรรมการ 
๖.๕.๒๑  นายภูมิวัฒน  บุญรักษา   ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี      กรรมการ 
๖.๕.๒๒  ดร.ตวงทรัพย  จงใจภักดี   ครูวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ      กรรมการ 
๖.๕.๒๓  นางวิลาวัณย  ราชแสนเมือง   ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย      กรรมการ 
๖.๕.๒๔  นายเวคิน  กิติราช    ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน      กรรมการ 
๖.๕.๒๕  นายศุภวัฒน  อินทรชัยศรี   ครูวิทยาลัยอาชัวศึกษาขอนแกน      กรรมการ 
๖.๕.๒๖  นายสุรพล  นามเสนา    ครูวิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา      กรรมการและเลขานุการ 
๖.๕.๒๗  นายเรืองวุฒิ  กลินทะ    ครูวิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖.๕.๒๘  นางสาวอัมพิดาพรรณ  ณิกุลแกวละมุล ครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖.๕.๒๙  นายพิสิทธ์ิ  ทัดภูธร  ครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖.๕.๓๐  นางสาวรัชฎาเนตร  สุรําไพ ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖.๕.๓๑  นางศริญญา  ผาแกว  ครูวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖.๕.๓๒  นางสาวอนงคนาถ  ทาสมบูรณ  เจาหนาท่ีวิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

๖.๖  การประกวดพูดในที่สาธารณะเปนภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) (ระดับ ปวช. และ ปวส.)  
ประกอบดวย 

๖.๖.๑  นายนิรุตต   บุตรแสนลี ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ประธานกรรมการ 
๖.๖.๒  นางสถิรดา  ทาขุลี รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รองประธานกรรมการ 



๖๑ 

 
๖.๖.๓  นายเอกวิทย  ธาตุไชย รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี       รองประธานกรรมการ 

๖.๖.๔  นายสุดชาย  บุตรแสนลี             รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน  กรรมการ 
๖.๖.๕  นางเตือนใจ   ไพคํานาม  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ   กรรมการ 
๖.๖.๖  นางทองสุข  ลีลาด    ครูชํานาญการพิเศษ  วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน  กรรมการ 
๖.๖.๗  นางสาวชนิศา  ประสิทธิกุล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๖.๖.๘  นางสาวเกศินี  หิมะคุณ  ครู วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ    กรรมการ 
๖.๖.๙ นางสาวทิพยสุดา  สมตัว  ครู วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ    กรรมการ 
๖.๖.๑๐ นางปานจันทร  ปญญาสิม ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย     กรรมการ 
๖.๖.๑๑  นางจิตมนัส  ทอแกว   ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู    กรรมการ 
๖.๖.๑๒  นางรุงเรือง  อินทนพ  ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน    กรรมการ 
๖.๖.๑๓  นางนิติดา  นิมิตบรรณสาร ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๖.๖.๑๔ นางสาวพิชญานิน  รองเมือง ครู วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ    กรรมการ 
๖.๖.๑๕ นางสาวกศมา  ตุงคะสมิต  ครู วิทยาลัยการอาชีพภุมภวาป    กรรมการ 
๖.๖.๑๖  นางสาวทิพเนตร  วรนาด ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี    กรรมการ 
๖.๖.๑๗ นางสาวเอมอร  ดารา  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี    กรรมการ 
๖.๖.๑๘ นางสาวณัชพร  เอ่ียมใส  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี    กรรมการ 
๖.๖.๑๙  นางสาวนิชาภา  เหมะธุลิน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี    กรรมการ 
๖.๖.๒๐ นางสาวพรชนก  หอมสมบัติ ครู วิทยาลัยการอาชีพนิคมคําสรอย   กรรมการ 
๖.๖.๒๑ นางทิพยสุดา สมตัว  ครู วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ    กรรมการ 
๖.๖.๒๒ นางสาวเกศินี หิมะคุณ  ครู วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ    กรรมการ 
๖.๖.๒๓ นางแสงจันทร  แหลงหลา   ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๖.๖.๒๔ นางสาววลัคคนา  หลาทุม   ครูวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวอุดรธานี  กรรมการ 
๖.๖.๒๕ นางสาวเยาวรินทร  ศรีอุทมาลย   ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี      กรรมการ 
๖.๖.๒๖ นางสาวณิชารัศม  คํามูลนา   ครูวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวอุดรธานี  กรรมการ 
๖.๖.๒๗ นางปุณณภา อันทะผาลา   ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน      กรรมการ 
๖.๖.๒๘ นางสุธิดา  อินตะวัย  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี        กรรมการและเลขานุการ 
๖.๖.๒๙ นางสาวพัชรีวรรณา  กอสมานชัยกิจ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖.๖.๓๐ นางสาวแสงจันทร  แหลงหลา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๖.๗  การประกวดสุนทรพจนภาษาจีนกลาง (ระดับ ปวช. และ ปวส.)  ประกอบดวย 
๖.๗.๑  .วาท่ี ร.ต. จรรยา  พาบุ  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานไผ  ประธานกรรมการ 
 ๖.๗.๒  นายธีรภัทร  ไชยสัตย  ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี       รองประธานกรรมการ 
๖.๗.๓  นางสุวนิจ  สุริยพันตรี    รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   รองประธานกรรมการ 
 ๖.๗.๔  นางเตือนใจ ไพคํานาม  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราช       รองประธานกรรมการ 
๖.๗.๕  นายอานนท  แสงเพชร  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร       รองประธานกรรมการ 
๖.๗.๖  นางกรรณิการ  แดนสีแกว  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    รองประธานกรรมการ 
 ๖.๗.๗  นายศราวุธ  จันดีวันทา  นักวิชาการสถาบันขงจ่ือ มหาวิทยาลัยขอนแกน  กรรมการ 
๖.๗.๘  นางภิมลวรรณ  สุพรรณ  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ 
 ๖.๗.๙  นายพรพิชิต  โพธิวัฒน  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร    กรรมการ 
 ๖.๗.๑๐  นางสาวมณฑาวดี  พูลเกิด ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร     กรรมการ 



๖๒ 

 
๖.๗.๑๑  นางสาวสุวรรณา โกศลวัฒน ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๖.๗.๑๒  นางสาวลักขณา แสนสีดา ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
 ๖.๗.๑๓  นางสาวพัทธมน  ขันเพ็ชร ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ  
 ๖.๗.๑๔  นางสาวนิศารัตน  ไปตามหา ครูวิทยาลัยการอาชีพขอนแกน         กรรมการ 
๖.๗.๑๕  นางสาวมนัสนันท  ทรงอาจ ครูวิทยาลัยการอาชีพบานไผ         กรรมการ 
๖.๗.๑๖  นางสาวนรินรัตน  กุลสุวรรณ ครูวิทยาลัยการอาชีพบานไผ           กรรมการ 
๖.๗.๑๗  นางสาวทิพยดา  สาระชาติ ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
 ๖.๗.๑๘  นางสาวเกศินี หิมคุณ  ครูวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ     กรรมการ 
 ๖.๗.๑๙  นางสาวอรอนงค  นาเมืองรักษ   ครูวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ                                  กรรมการ 
 ๖.๗.๒๐  นางสาวชนิศา  ประสิทธิกุล     ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี         กรรมการ 
 ๖.๗.๒๑  นายโกศล  เลิศลํ้า  รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานไผ     กรรมการและเลขานุการ 
๖.๗.๒๒  นางประภาวัลย   ไชยโคตร ครู วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖.๗.๒๓  นายทะนงศักด์ิ  วรรณพฤกษ      ครู วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๖.๘  การประกวดสุนทรพจนภาษาไทย  (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)  ประกอบดวย 
๖.๘.๑  นายอุดมภูเบศวร  สมบูรณเรศ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  ประธานกรรมการ 
๖.๘.๒  นายเดชวิชัย        พิมพโคตร ผูอํานวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี   รองประธานกรรมการ 
๖.๘.๓  นายชัชวาล         ปุณขันธุ      รองผูอํานวยการ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   รองประธานกรรมการ 
๖.๘.๔  นายสุวิชา  ม่ันยืน       รองผูอํานวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รองประธานกรรมการ 
๖.๘.๕  นางนิภาพรรณ     พิศออน      ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี    กรรมการ 
๖.๘.๖  นางอุราภรณ       เพียซาย  ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย    กรรมการ 
๖.๘.๗ นางสาวยุภา        ติหะปญโย ครู วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ    กรรมการ 
๖.๘.๘  นางสายพิณ        ธนพงศภากรณ      ครู  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา   กรรมการ 
๖.๘.๙  นางสาวศิษฎานุช อุทธา                ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง    กรรมการ 
๖.๘.๑๐  นางสาวจิรายุ   บรรพตพิทักษ          ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ    กรรมการ 
๖.๘.๑๑  นายวัชระ       ลานเจริญ      ครู วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ    กรรมการ 
๖.๘.๑๒  นางสาวสุภาพร นาสินสง                ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๖.๘.๑๓  นางสาวศุทธหทัย  หารไชย      ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี    กรรมการ 
๖.๘.๑๔  นางสาวพัฒนา สุมาลี       ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย     กรรมการและเลขานุการ 
๖.๘.๑๕  นางขนิษฐา ดาโรจน       ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖.๘.๑๖  นางสาวณชิตา   จิราณัฏฐกุล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๖.๙  การประกวดรักการอานภาษาไทย (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)  ประกอบดวย 
๖.๙.๑  นายอุดมภูเบศวร สมบูรณเรศ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ประธานกรรมการ 
๖.๙.๒  นายเดชวิชัย พิมพโคตร ผูอํานวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี   รองประธานกรรมการ 

๖.๙.๓  นายชัชวาล ปุณขันธุ  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    รองประธานกรรมการ 
๖.๙.๔  นายสุวิชา ม่ันยืน  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี      รองประธานกรรมการ 
๖.๙.๕  นางมยุรา โพธิญาณ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี   กรรมการ 
๖.๙.๖  นางญาดา สัยงาม  ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน   กรรมการ 
๖.๙.๗ นางสาวพิสมัย เครือแดง ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม   กรรมการ 
๖.๙.๘  นางสาวทฤษฎี  เสมา  ครู วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด   กรรมการ 



๖๓ 

 
๖.๙.๙  นางเบญมาศ ปะจิโน  ครู วิทยาลยัเทคนิคอํานาจเจริญ   กรรมการ 

๖.๙.๑๐  นายสุรชาติ นันทะเสน ครู วิทยาลยัเทคนิควาปปทุม   กรรมการ 

๖.๙.๑๑  นายอานนท ลีสีคํา  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี   กรรมการ 
๖.๙.๑๒  นางสาวสิริขวัญ  สิงหออน ครู วิทยาลยัเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 

๖.๙.๑๓  นางสาวธัญญรัตน  เดชเสน ครู วิทยาลยัเทคนิคพิบูลมังสาหาร   กรรมการ 

๖.๙.๑๔  นายสะอาด รอดคง  ครู วิทยาลยัเทคนิคหนองคาย     กรรมการและเลขานุการ 

๖.๙.๑๕  นายณราวิตญ  มีดี           ครูวิทยาลยัเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๖.๙.๑๖  นางสาวรุงทิพย  วุชรธิตพรม       ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖.๑๐ การประกวดพูดสาธิตเปนภาษาอังกฤษ  (Demonstration Contest) (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)  ประกอบดวย 

๖.๑๐.๑  นายวิศวชาติ  สุวรรณราช  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ   ประธานกรรมการ 
๖.๑๐.๒  นายประดิษฐ  ญาณประเสริฐ  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน       รองประธานกรรมการ 
๖.๑๐.๓  นายคมชาญ คมพิชญบําเพ็ญ รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ  กรรมการ 
๖.๑๐.๔  นางสาวนภาพร สารทอง  รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ  กรรมการ 
๖.๑๐.๕  นางเตือนใจ  ไพคํานาม  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ  กรรมการ 
๖.๑๐.๖  นางจิราภรณ  พันทวี  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม   กรรมการ 
๖.๑๐.๗  นางอภิรดี  สิงหเสนาม  ครูวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ    กรรมการ  
๖.๑๐.๘ นางจิตรานนท  อินทรแสง  ครูวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ    กรรมการ 
๖.๑๐.๙ นางจีราวัจน  ไรท   ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   กรรมการ 
๖.๑๐.๑๐ นางสาวอภิญญา  บัวคําโคตร    ครูวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี   กรรมการ 
๖.๑๐.๑๑ นางปานจันทร  ปญญาสิม ครูวิทยาลัยเทคนิคเลย    กรรมการ 
๖.๑๐.๑๒ นางจิตมนัส  ทอแกว  ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภ ู   กรรมการ 
๖.๑๐.๑๓ นางสาวพัชรีวรรณา  กอสมานชัย ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๖.๑๐.๑๔ นางสิตา  โนราช   ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย    กรรมการ 
๖.๑๐.๑๕  นางสาวทิวารัตน  บักคําวงษา ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด   กรรมการ 
๖.๑๐.๑๖  นางสาวเยาวรินทร   ศรีอุทมาลย  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี    กรรมการ 
๖.๑๐.๑๗  นางสาวพัชราภรณ   เกษมสุข  ครูวิทยาลัยการอาชีพกระนวน   กรรมการ 
๖.๑๐.๑๘  นางสาวแสงจันทร   แหลงหลา  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๖.๑๐.๑๙ นางอภิรดี  สิงหเสนาม  ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ   กรรมการ 
๖.๑๐.๒๐ นางปานจันทร  ปญญาสิม ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย    กรรมการ 
๖.๑๐.๒๑  นางสาววรินทร กันยะวงษา ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน   กรรมการ 
๖.๑๐.๒๒  นายสุระเดน  คุนุ  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ               กรรมการและเลขานุการ 
๖.๑๐.๒๓ นางสาวชนิศา  ประสิทธิกุล   ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖.๑๐.๒๔  นายนิรุติ  สีลาจันทร              ครูวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๖.๑๑  การแขงขันตอบปญหาวิชาหนาที่พลเมือง และประวัติศาสตรชาติไทย (ระดับ ปวช.) ประกอบดวย 
๖.๑๑.๑ นายอุดมภูเบศวร สมบูรณเรศ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ประธานกรรมการ 
๖.๑๑.๒  นายเดชวิชัย พิมพโคตร ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี   รองประธานกรรมการ 

๖.๑๑.๓  นายสมรักษ พระสลัก รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย       รองประธานกรรมการ 
๖.๑๑.๔  นายสุวิชา ม่ันยืน  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     รองประธานกรรมการ 



๖๔ 

 
๖.๑๑.๕  นางดาราวรรณ รอดสิน  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๖.๑๑.๖  นายสกล หุนงาม  ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ   กรรมการ 
๖.๑๑.๗  นางสาวบังอร จันโทวงษ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  กรรมการ 
๖.๑๑.๘  นางสาวจรีพร วงศชัยเพ็ง ครู วิทยาลัยการอาชีพแกงครอ   กรรมการ 
๖.๑๑.๙  นายวีระพล ประสงคศิลป ครู วิทยาลัยอาชีวศึกาอุดรธานี   กรรมการ 
๖.๑๑.๑๐  นายปรีชา อารียวงษ ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ    กรรมการ 
๖.๑๑.๑๑  นายจีระศักด์ิ สีหมุย  ครู วิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา  กรรมการ 
๖.๑๑.๑๒  นางสาวชนิศากาญจน  ธรรมวัติ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๖.๑๑.๑๓  นางสาวนฤมล ดวงชาทม ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๖.๑๑.๑๔  นางสาวกฤตยา  วิสิลา  ครู วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียว  กรรมการ 
๖.๑๑.๑๕  นายสุชาติ คงเจริญ  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี   กรรมการ 
๖.๑๑.๑๖  นางสาวกานตศินี  อัคติ   ครู  วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด   กรรมการ 
๖.๑๑.๑๗  นายพิชิตชัย  มักขุนทด   ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน   กรรมการ 
๖.๑๑.๑๘  นางสาวศิริวรรณ  ประดิษฐดวง ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  กรรมการและเลขานุการ 
๖.๑๑.๑๗ นายณัฐวัฒน ฤทธิมนตรี ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖.๑๑.๑๘ นางสาวสุธาสินี  หาญชนะ       ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๖.๑๒  การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว จะเข, ซอดวง, ซออู, ขิมสาย (ขิม 7 หยาง), ขลุยเพียงออ, และระนาดเอก 
(ไมแข็ง) (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)  ประกอบดวย 

๖.๑๒.๑ วาท่ีรอยโท สันติสุข  โมฬา ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ประธานกรรมการ 
๖.๑๒.๒  นายทวีศักด์ิ  บุตรจันทร รองอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  รองประธานกรรมการ 

 ๖.๑๒.๓  นายเอกชัย  สวัสดิรักษา รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง    รองประธานกรรมการ 
 ๖.๑๒.๔  วาท่ีรอยเอก อเนก แสนมหาชัยภา   รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง     รองประธานกรรมการ 
 ๖.๑๒.๕  นางชมพูนุท  นําภา รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง    รองประธานกรรมการ 
 ๖.๑๒.๖  นายวิชัย  สังฆะมะณี รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด     รองประธานกรรมการ 

๖.๑๒.๗   นายทวิกานต  ผดุงสันต รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง     รองประธานกรรมการ 

๖.๑๒.๘  นายทวีศักด์ิ  บุตรจันทร   รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง     รองประธานกรรมการ   
๖.๑๒.๙  นายวิชัย สังฆะมะณี รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด     รองประธานกรรมการ 
๖.๑๒.๑๐  นางขนิษฐา  วิเชียรเขต รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพหวยผ้ึง      รองประธานกรรมการ 

๖.๑๒.๑๑  นางสาวศิษฎานุช  อุทธา ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง   กรรมการ 
๖.๑๒.๑๒  นางธนิดา  สิงสี ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง   กรรมการ 
๖.๑๒.๑๓  นายนัฐวุฒิ  ภาชู ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง   กรรมการ 
๖.๑๒.๑๔  นางลมโชย  โหมกหอม  ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง   กรรมการ 
๖.๑๒.๑๕  นางสาวมยุรี  คําโสภา ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง   กรรมการ 
๖.๑๒.๑๖  นางสาววิภาวดี  รัตนวงศ ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง   กรรมการ 
๖.๑๒.๑๗  วาท่ี รต. ทนงศักด์ิ สืบชมภู  ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง   กรรมการ 
๖.๑๒.๑๘  นางสาวนฤดี  โชติศรี ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง   กรรมการ 

 ๖.๑๒.๑๙  นายสุนนท  ทองสุข ครู วิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด   กรรมการ 
๖.๑๒.๒๐  นายชัยวัฒน  โยธายุทธ ครู วิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด   กรรมการ 

 ๖.๑๒.๒๑  นางสาวกรพินธุ  วิไลลักษณ ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง   กรรมการ 



๖๕ 

 
๖.๑๒.๒๒  นายศรัณยพจน  คันยุไร ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง   กรรมการ 
๖.๑๒.๒๓  นายสุนนท  ทองสุข ครู  วิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด   กรรมการ 
๖.๑๒.๒๔  นายชัยวัฒน  โยธายุทธ ครู  วิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด   กรรมการ 
๖.๑๒.๒๕  นายบุญฤทธ์ิ  ดอกบัว ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง   กรรมการ 
๖.๑๒.๒๖  นายภรตพงษ  นามนนวล ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง   กรรมการ 
๖.๑๒.๒๗  นางสาวชนิดา  อัศวภูมิ ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง   กรรมการ 
๖.๑๒.๒๘ นายโสวัตร  ประพันธมิตร ครู วิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด   กรรมการ 
๖.๑๒.๒๙  นายสมศักด์ิ  ทุมสิทธ์ิ ครู วิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด   กรรมการ 
๖.๑๒.๓๐ นางสาวสุพรรณี  บุบผาเฮา ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง   กรรมการ 
๖.๑๒.๓๑  นางสาวกนกวรรณ  แวงวรรณ ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง   กรรมการ 
๖.๑๒.๓๒  นายสายันห  ประโกสันตัง รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง  กรรมการและเลขานุการ 

๖.๑๒.๓๓  นายคมกริช  โพนศิริ      ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง      กรรมการและชวยเลขานุการ 

๖.๑๒.๓๔ นางสาวรัชฎาเนตร  สุรําไพ ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖.๑๒.๓๕  นางสาวพัชรา  สุภาวงษ ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๖.๑๓  การประกวดดนตรีพื้นบาน ประเภทเดี่ยว พิณ, แคน, โหวด (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)  ประกอบดวย 
๖.๑๒.๑ วาท่ีรอยโท สันติสุข  โมฬา ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ประธานกรรมการ 
๖.๑๒.๒  นายทวีศักด์ิ  บุตรจันทร รองอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  รองประธานกรรมการ 

 ๖.๑๒.๓  นายเอกชัย  สวัสดิรักษา รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง    รองประธานกรรมการ 
 ๖.๑๒.๔  วาท่ีรอยเอก อเนก แสนมหาชัยภา   รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง     รองประธานกรรมการ 
 ๖.๑๒.๕  นางชมพูนุท  นําภา รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง    รองประธานกรรมการ 
 ๖.๑๒.๖  นายวิชัย  สังฆะมะณี รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด     รองประธานกรรมการ 

๖.๑๒.๗   นายทวิกานต  ผดุงสันต รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง     รองประธานกรรมการ 

๖.๑๒.๘  นายทวีศักด์ิ  บุตรจันทร   รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง     รองประธานกรรมการ   
๖.๑๒.๙  นางขนิษฐา  วิเชียรเขต รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพหวยผ้ึง      รองประธานกรรมการ 
๖.๑๒.๑๐  นางสาวศิษฎานุช  อุทธา ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง    กรรมการ 

๖.๑๒.๑๑  นางธนิดา  สิงสี ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง    กรรมการ 
๖.๑๒.๑๒  นายนัฐวุฒิ  ภาชู ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง    กรรมการ 
๖.๑๒.๑๓  นางลมโชย  โหมกหอม  ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง    กรรมการ 
๖.๑๒.๑๔  นางสาวมยุรี  คําโสภา ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง    กรรมการ 
๖.๑๒.๑๕  นางสาววิภาวดี  รัตนวงศ ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง    กรรมการ 
๖.๑๒.๑๖  วาท่ี รต. ทนงศักด์ิ สืบชมภู  ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง    กรรมการ 
๖.๑๒.๑๗  นางสาวนฤดี  โชติศรี ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง    กรรมการ 
๖.๑๒.๑๘  นายสุนนท  ทองสุข ครู วิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด    กรรมการ 

 ๖.๑๒.๑๙  นายชัยวัฒน  โยธายุทธ ครู วิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด    กรรมการ 
๖.๑๒.๒๐  นางสาวกรพินธุ  วิไลลักษณ ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง    กรรมการ 

 ๖.๑๒.๒๑  นายศรัณยพจน  คันยุไร ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง    กรรมการ 
๖.๑๒.๒๒  นายสุนนท  ทองสุข ครู  วิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด    กรรมการ 
๖.๑๒.๒๓  นายชัยวัฒน  โยธายุทธ ครู  วิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด    กรรมการ 
๖.๑๒.๒๔  นายบุญฤทธ์ิ  ดอกบัว ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง    กรรมการ 



๖๖ 

 
๖.๑๒.๒๕  นายภรตพงษ  นามนนวล ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง    กรรมการ 
๖.๑๒.๒๖  นางสาวชนิดา  อัศวภูมิ ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง    กรรมการ 
๖.๑๒.๒๗  นายโสวัตร  ประพันธมิตร ครู วิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด    กรรมการ 
๖.๑๒.๒๘  นายสมศักด์ิ  ทุมสิทธ์ิ ครู วิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด    กรรมการ 
๖.๑๒.๒๙  นางสาวสุพรรณี  บุบผาเฮา ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง    กรรมการ 
๖.๑๒.๓๐  นางสาวกนกวรรณ  แวงวรรณ ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง    กรรมการ 
๖.๑๒.๓๑  นายสายันห  ประโกสันตัง รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง  กรรมการและเลขานุการ 
๖.๑๒.๓๒  นายคมกริช  โพนศิริ      ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง      กรรมการและชวยเลขานุการ 

๖.๑๒.๓๓  นางสาวรัชฎาเนตร  สุรําไพ ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๖.๑๒.๓๔  นางสาวพัชรา  สุภาวงษ ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖.๑๔  การประกวดมารยาทไทย (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)  ประกอบดวย 

๖.๑๔.๑  นายอดุล พิมพทอง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแกน  ประธานกรรมการ 
๖.๑๔.๒  นายอรัญ ปุสธรรม  รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแกน     รองประธานกรรมการ 
๖.๑๔.๓  นางธนาภา   นาชัยลาน ครูวิทยาลัยการอาชีพหวยผ้ึง    กรรมการ 
๖.๑๔.๔  นางสาวจรรยา  แพงนอก ครูวิทยาลัยสารพัดชางบุรีรัมย    กรรมการ 
๖.๑๔.๕  นางณิชนันย   ชูวงเลิศ  ครูวิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด    กรรมการ 
๖.๑๔.๖  นางสาวพานทอง  เริงนิรันดร  ครูวิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ    กรรมการ 
๖.๑๔.๗  นางสุภาวดี   ศิริขันธ  ครูวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ 
๖.๑๔.๘  นางดารุวรรณ   สารีรักษ  ครูวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ     กรรมการ 
๖.๑๔.๙  นางสนิรชา   ชํานาญ  ครูวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    กรรมการ 
๖.๑๔.๑๐  นางพูนพิศ  ศรีเกษ  ครูวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแกน    กรรมการ 
๖.๑๔.๑๑  นางวัฒนา   หงสภา  ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน    กรรมการ 
๖.๑๔.๑๒  นางสาวพัชรินทร  ศรีแสงจันทร  ครูวิทยาลัยการอาชีพขอนแกน    กรรมการ 
๖.๑๔.๑๓  นางสาวหทัยกร  วงษกลา    ครูวิทยาลัยการอาชีพขอนแกน    กรรมการ 
๖.๑๔.๑๔  นายสาณิต   หิรัญรัตน ครูวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    กรรมการ 
๖.๑๔.๑๕  นางชมพูนุช   มานาดี  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน    กรรมการ 
๖.๑๔.๑๖  นายไพวัล   เขียวแป  วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน     กรรมการและเลขานุการ 
๖.๑๔.๑๗  นางอาทิตยา  ปุสธรรม           วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๖.๑๕  การประกวดเลานิทานพื้นบาน (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) ประกอบดวย 
๖.๑๕.๑  นายอดุล พิมพทอง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแกน            ประธานกรรมการ 
๖.๑๕.๒  นายอรัญ ปุสธรรม  รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแกน     รองประธานกรรมการ 
๖.๑๕.๓  นางจันทรทิรา  อินทรปรางค   วิทยาลัยสารพัดชางบุรีรัมย    กรรมการ 
๖.๑๕.๔  นางวรณี ศรีวิลัย  วิทยาลัยการอาชีพหวยผ้ึง     กรรมการ 
๖.๑๕.๕  นางศศิวิมล  ศรีสนธ  วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด     กรรมการ 
๖.๑๕.๖  นางสาวอทิตยา  จุจันทร  วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ    กรรมการ 
๖.๑๕.๗  นางสาวนิศา   การุญ  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร     กรรมการ 
๖.๑๕.๘  นางญาดา   สัยงาม  วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน     กรรมการ 
๖.๑๕.๙  นายอัครพล  ทวีสิทธ์ิ   วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน    กรรมการ 
๖.๑๕.๑๐  นางสาวปราณี  ทาวยา  วิทยาลัยการอาชีพพล     กรรมการ 



๖๗ 

 
๖.๑๕.๑๑  นางพิศมัย   เครือแดง วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    กรรมการ 
๖.๑๕.๑๒  นางสาวศิริญา  กะการัมย   วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย     กรรมการ 
๖.๑๕.๑๓  นางสาวจิราภรณ  ชารีบุตร   วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน    กรรมการ 
๖.๑๕.๑๔  นางรัศมี   รวีนิภาพงศ วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน    กรรมการ 
๖.๑๕.๑๕  นางสาวอรทัย  เลิศขุนทด   วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน       กรรมการและเลขานุการ 
๖.๑๕.๑๖  นางสาวสาวิตรี  ไชยธงรัตน วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน               กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖.๑๕.๑๗    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี              กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๖.๑๖  การแขงขันแกปญหาโดยใชกระบวนการ STEM (ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส.) ประกอบดวย 
๖.๑๖.๑  นายบัณฑิต ย้ิมนอย  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพแกงครอ  ประธานกรรมการ 
๖.๑๖.๒  นายธาตรี พิบูลมณฑา ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล       รองประธานกรรมการ 
๖.๑๖.๓  นายชาญชัย ภัทรพฤกษา รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด     กรรมการ 
๖.๑๖.๔  นายพงษศาสตร   อภิธรรมพงศ รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี   กรรมการ 
๖.๑๖.๕  นางสาวสุขภิรมย  กุณรักษ รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง   กรรมการ 
๖.๑๖.๖  นายรังสรรค ทองสินธุ รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพดานซาย   กรรมการ 
๖.๑๖.๗  นายมานัด ภูศรีฐาน  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบานแพง                      กรรมการ 
๖.๑๖.๘  นายนันทวุธ วงศอินพอ รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบานแพง                      กรรมการ 
๖.๑๖.๙  นายสุพิน ปานะสุนทร ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๖.๑๖.๑๐  นายพรเทพ วงศชัยเพ็ง ครู วิทยาลัยการอาชีพแกงครอ    กรรมการ 
๖.๑๖.๑๑  นายยุทธศาสตร  นอยศรี ครู วิทยาลัยการอาชีพแกงครอ    กรรมการ 
๖.๑๖.๑๒  นายปรีชา ทวยภา  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี     กรรมการ 
๖.๑๖.๑๓  นายอภิสิทธ์ิ พรมดอน ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๖.๑๖.๑๔  นายธานินทร สันตะวงษ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๖.๑๖.๑๕  นางทิพวรรณ สายพิณ  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๖.๑๖.๑๖  นางมนัสนันท  ไทยแท  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๖.๑๖.๑๗  นางอรทัย ซาเสน  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๖.๑๖.๑๘  นายสมชาย ซ่ือตรง  ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา    กรรมการ 
๖.๑๖.๑๙  นางสาวนิรมล อันทะสีดา ครู วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง    กรรมการ 
๖.๑๖.๒๐  นางสาวนิภาพร  สุทธิธรรมมา ครู วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง    กรรมการ 
๖.๑๖.๒๑  นางเทียมจันทร   สวางวัน ครู วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ       กรรมการ 
๖.๑๖.๒๒ นางสาวสายสุณี   ศรีวิเชียร ครู วิทยาลัยการอาชีพดานซาย    กรรมการ 
๖.๑๖.๒๓   นางสาวอรุณศิริ  โสประดิษฐ ครู วิทยาลัยการอาชีพดานซาย    กรรมการ 
๖.๑๖.๒๔   นายอรุณ วังนวล  ครู วิทยาลัยการอาชีพดานซาย    กรรมการ 
๖.๑๖.๒๕  นางสาวพนิดา  ครุนันท  เจาหนาท่ี วิทยาลัยการอาชีพดานซาย   กรรมการ 
๖.๑๖.๒๖   นางสาวนันทิยา  เทาศิริ เจาหนาท่ี วิทยาลัยการอาชีพแกงครอ   กรรมการ 
๖.๑๖.๒๗  นางสาวอัญชลี   ม่ิงขวัญ เจาหนาท่ี วิทยาลัยการอาชีพแกงครอ   กรรมการ 
๖.๑๖.๒๘  นายเสนห สอนเวียง รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพแกงครอ   กรรมการและเลขานุการ  
๖.๑๖.๒๙  นายอิทธิวัฒน   ไทยแท ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖.๑๖.๓๐ นางสาวสายใจ  สงาจิตร ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
รายช่ือคณะกรรมการตัดสินการแขงขัน การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวช. 



๖๘ 

 
๑. นายธนภัทร  แสงจันทร ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  ประธานกรรมการ 
๒. นายบรรจง  พลขันธ  รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสารคาม     รองประธานกรรมการ 
๓. นายประจักษ  เลขตะระโก รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย   กรรมการ 
๔. ดร.องอาจ  เทียบเกาะ อาจารยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                       กรรมการ 
๕. นางกรรณิกา   สายสิญจน ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    กรรมการ 
๖. นายกฤษดา  จักรแสน ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ 
๗. นางสาวสุธารัตน ศรีทอง  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี                              กรรมการ 
๘. นายดนัย  สีออนนอก ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา                  กรรมการและเลขานุการ 
๙. นางสาวสุกัญญา         ขุนประเสริฐ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
รายช่ือคณะกรรมการตัดสินการแขงขัน การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวส. 
๑. วาท่ีรอยตรี ชนะคมศร  คงยืน  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบําเหน็จณรงค ประธานกรรมการ 
๒. นายจิรายุทธ  แกวอาสา รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย       รองประธานกรรมการ 
๓.  ผศ.ดร.วัชรินกร เมฆลา  อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔. นางสาววรุณี  พิณรัตน  ครู วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ    กรรมการ 
๕. นายดํารงศักด์ิ  วงษสระนอย ครู วิทยาลัยเทคนิคปกธงชัย    กรรมการ 
๖. นางจารุวรรณ  เช่ียวชาญ ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีษะเกษ    กรรมการ 
๗. นางอรดี  ภีระคํา  ครู วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ    กรรมการ 
๘. นายอาคม  ปาสีโล  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี              กรรมการและเลขานุการ 
๙. นางสาวภัทรนิษฐ       กอบโชคกุลวัฒน ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที๑่. ดําเนินการจัดการแขงขันทักษะพ้ืนฐาน ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
๒. ประสานงานในการจัดเตรียมสถานท่ีในการแขงขันรวมกับเจาภาพสถานท่ี 
๓. รับลงทะเบียนในการเขารวมการแขงขันของนักเรียน นักศึกษา และครูผูควบคุม 
๔. ดําเนินการตัดสินการแขงขันใหเปนไปดวยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม 
๕. ประสานงานในการเชิญผูทรงคุณวุฒิเปนคณะกรรมการตัดสิน หรือรวมเปนคณะกรรมการตัดสิน 
๖. จัดพิมพเกียรติบัตรใหกับคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ ผูชนะการแขงขัน ผูเขารวมการแขงขันและครูผูควบคุมนักเรียน 
นักศึกษา 
๗. ประสานงานและแจงใหผูชนะเลิศการแขงขัน เขารับโลรางวัล 
๘. รายงานผลการแขงขันใหคณะกรรมการรวบรวมและสรุปผลการแขงขัน เพ่ืออนุมัติและประกาศผลการแขงขันอยาง
เปนทางการ 

๗. คณะกรรมการฝายจัดเตรียมสถานที่ 
๗.๑ นายมนตรี  สุริยพันตรี รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการ 
๗.๒ นายสุพัฒน  นามเหลา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๗.๓ นายบรรเจิด  กัญญาพันธ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๗.๔ นายบุญมา  สัตยธรรม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๗.๕ นายปรีชา ศรีสมุทร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๗.๖ นายอนันต  ละบาป  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๗.๗ นายคามิน  นนทการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๗.๘ นายสุนทร นามวงศ  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๗.๙ นายอุทร นะที  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 



๖๙ 

 
๗.๑๐ นายชูศักด์ิ  อูปแกว  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๗.๑๑ นายสมคิด  แผนทอง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ  
๗.๑๒ นายพนมพร ม่ิงบุญ  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๗.๑๓ นายภูมิกมล  พลอํานวย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี    กรรมการ 
๗.๑๔ นายวรวัชร  วงศสุธา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี    กรรมการ 
๗.๑๕ นายธวัชชัย สุขเกษม วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ    กรรมการ 
๗.๑๖ นายศิวะลักษณ  คําพุ วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ    กรรมการ 
๗.๑๗ นายศศิพงษ   เงินบํารุง  วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ    กรรมการ 
๗.๑๘ นายเอกชัย  จันทรจาย วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ    กรรมการ 
๗.๑๙ นายธีระ สีมาบุตร  วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ    กรรมการ 
๗.๒๐ นายรักเลย  เรืองออน วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ    กรรมการ 
๗.๒๑ นายสุนทร วรรณปะเก วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราธานี    กรรมการ 
๗.๒๒ นายภานุวัฒน  เพชรชมพู วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราธานี    กรรมการ 
๗.๒๓ นายสุนันท อินทรงาม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการและเลขานุการ 
๗.๒๔ นายละพล  ดําพะธิก วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่ ๑. จัดเตรียมพ้ืนท่ีท่ีใชในการจัดงานแขงขันทักษะวิชาชีพ ฯ 
 ๒. ควบคุมดูแลอํานวยความสะดวกในการใชสถานท่ีตลอดการจัดงาน 
 ๓. ประสานงานกับคณะกรรมการฝายตาง  ๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 
๘. คณะกรรมการฝายแสง สี เสียง 

๘.๑ นายไวพจน  ศรีธัญ  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการ 
๘.๒ นายอนุรักษ  กลางแกว วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๘.๓ นายคารมย  แกวกันยา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ  
๘.๔ นายอดิศักด์ิ  แหวนวงษ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๘.๕ นายธนิต ปองคํากวย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๘.๖ นายอนุสรณ  จารุกมูล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๘.๗ นายสุรพงษ  สามแกว วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๘.๘ นางสาวแสงเดือน  เพชรผดุง  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๘.๙ นายยศสรัล  แสงสาย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๘.๑๐ นายสุกรี พรมนิกร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๘.๑๑ นายสุนทร  ดอนชัย  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๘.๑๒ นายประสิทธ์ิ ทุมนัน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๘.๑๓ นายอัครวิชญ  บุญใส วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี    กรรมการ 
๘.๑๔ นายสงา คําอุน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี    กรรมการ 
๘.๑๕ นายสันติภาคะ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ    กรรมการ 
๘.๑๖ นายสุริยา  พิจารณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ    กรรมการ 
๘.๑๗ วาท่ีร.ต.ณรงค  กันยาสาย วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ    กรรมการ 
๘.๑๘ นายรักพงษ   คําพีระ วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ    กรรมการ 
๘.๑๙ นายมนัสโกยกิจเจริญ วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราธานี    กรรมการ 
๘.๒๐ นายวุฒิไกร  ขยันการ วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราธานี    กรรมการ 



๗๐ 

 
๘.๒๑ นายเกียรติศักด์ิ  ชินาภาษ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการและเลขานุการ 
๘.๒๒ นายสุกาย  เก้ือทาน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที ่ ๑. จัดเตรียมความพรอมในการใชเคร่ืองเสียงในบริเวณสถานท่ีจัดงานแขงขันทักษะวิชาชีพ ฯ 
  ๒. ควบคุม ดูแล อํานวยความสะดวกในการใชเคร่ืองเสียงตางๆตลอดงาน 
  ๓. ประสานงานกับคณะกรรมการฝายตางๆท่ีเก่ียวของ 
๙. คณะกรรมการจัดทําเกียรติบัตรและโลรางวัล 

๙.๑ นายวิโรจน ธิมา  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร      ประธานกรรมการ 
๙.๒ นายธงรบ  เวฬุบับ  รองผูอํานวยการวิทยาเทคนิคพิบูลมังสาหาร รองประธานกรรมการ 
๙.๓ นายศุภวิทย โกพล  รองผูอํานวยการวิทยาเทคนิคพิบูลมังสาหาร รองประธานกรรมการ 
๙.๔ นางปญญานี กันยะกาญจน วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา    กรรมการ 
๙.๕ นางมาลาศรี  ชนะวงศ วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา    กรรมการ 
๙.๖ นางจันเพ็ญ   ปอมหิน วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา    กรรมการ 
๙.๗ นางสาวพัชราภรณ  ทองโกฎิ์ วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา    กรรมการ 
๙.๘ นางสาวจุลักษณ  เศิกสิริ วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา    กรรมการ 
๙.๙ นายธนพนธ  เครือสวัสด์ิ วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา    กรรมการ 
๙.๑๐ นางสาวพรสุดา หางนาค วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร    กรรมการ 
๙.๑๑ นางสาวทักษพร  จรลอง วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร    กรรมการ 
๙.๑๒ นางสาวกรรณิการ ครองยุติ วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร    กรรมการ 
๙.๑๓ นางสาวอรอนงค  อํามะ วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร    กรรมการ 
๙.๑๔ นางสาวฐิติมา    ภูมิลําเนา วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร    กรรมการ 
๙.๑๕ นายวีระพล   ราชาธรรมกูล วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร    กรรมการ 
๙.๑๖ นายดุษฎี  ปฏโิชติ  วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร    กรรมการ 
๙.๑๗ นายธีรวัตร อภิบาล  วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร    กรรมการ 
๙.๑๘ นายณัฐพล  ทองทับ วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร    กรรมการ 
๙.๑๙ นายภคิน  บุญประสม วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร    กรรมการ 
๙.๒๐ นายประดิษฐ เทศาลราช วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๙.๒๑ นายปรีดา  วงศจันทา รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร กรรมการและเลขานุการ 
๙.๒๒ นายณัฐพล เทพมา  ครูวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร   ผูชวยกรรมการและเลขานุการ 
๙.๒๓ นายจักรพันธ ผิวผอง ครูวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร   ผูชวยกรรมการและเลขานุการ 
๙.๒๔ นางสาวจุฬาลักษณ สะตะ ครูวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา   ผูชวยกรรมการและเลขานุการ 
๙.๒๕ นางสาวปริม  อุปถัมภ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   ผูชวยกรรมการและเลขานุการ 

  มีหนาที่    ๑.  จัดเตรียมและทําเกียรติบัตร 
  ๒.  จัดทําโลรางวัล 
  ๓.  ดําเนินการควบคุมและเบิกจายเกียรติบัตร 
  ๔.  ประสานงานกับฝายท่ีเก่ียวของ 

๑๐.คณะกรรมการรวบรวมและประเมินผลการแขงขันทักษะอยางเปนทางการ  ประกอบดวย 

 ๙.๑ นายบุญชวย  ก้ัวศรี ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง                          ประธานกรรมการ 
 ๑๐.๒ นายประทีป อนิลบล ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ                  รองประธานกรรมการ 



๗๑ 

 
 ๑๐.๓ นายสิระพงศ  ชูวงศเลิศ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด                    รองประธานกรรมการ 
 ๑๐.๔ นางทิพยวรรณ อูทรัพย ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
 ๑๐.๕ วาท่ีรอยโทบุญชุบ หล่ังทรัพย ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร กรรมการ 
 ๑๐.๖ นายปริญญา  สมมิตร ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
 ๑๐.๗ นางวรรณภา พวงกุล ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพสวางแดนดิน กรรมการ 
 ๑๐.๘ นายศุภกฤต  แกมนิรัตน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนํ้าพอง กรรมการ 
 ๑๐.๙ นายศักด์ิชาญ สมสอางค ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ กรรมการ 
 ๑๐.๑๐ นายอภิชาติ  กุลธานี ผูอํานวยการวิทยาลัยวิทยาลัยสารพัดชางสุรินทร กรรมการ 
 ๑๐.๑๑ นายวิชา  อาญาเมือง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร กรรมการ 
 ๑๐.๑๒ นายคําพันธ  ศรีเมือง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง กรรมการ 
 ๑๐.๑๓ นายสนธิต ดาโรจน รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กรรมการ 
 ๑๐.๑๔ นายประจักษ เลขตะระโก  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
 ๑๐.๑๕ นางพัชรพร สุวรรณไตรย รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคําสรอย กรรมการ 
 ๑๐.๑๖ นายสุทิศ รวดเร็ว  รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการ 
 ๑๐.๑๗ นายธานินทร ทองเผา รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
 ๑๐.๑๘ นายสมศักด์ิ  มาตรทะเล รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี กรรมการ 
 ๑๐.๑๙ นายสมรักษ  พระสลัก รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
 ๑๐.๒๐ นายประเสริฐ สิงหลสาย รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร กรรมการ 
 ๑๐.๒๑ นายศิลปชัย  บุบผามาเต รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 

๑๐.๒๒ นายชวินทร  พลหาญ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 

๑๐.๒๓ นายพูนพงศ  สวาสดิพันธ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 

๑๐.๒๔ นายสวัสด์ิ  ธงไชย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 

๑๐.๒๕ นายชนินทร  พบลาภ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 

๑๐.๒๖ นายทรงวุฒิ  วิมลพัชร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
๑๐.๒๗ นายสนอม  ทิพยรัตนสุนทร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 

๑๐.๒๘ นายภัทรพงศ  สารักษ  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 

๑๐.๒๙ นายทวีศักด์ิ  บุตรจันทร    รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี               กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๐.๓๐ นายคีรินทร อนุตตรังกูร ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท                กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๑๐.๓๑ นายดาวไทย  เบาราญ รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  
  มีหนาที ่

๑. ประสานและรวบรวมผลการแขงขันทุกประเภทเสนอตอประธานคณะกรรมการเพ่ือประกาศผล  
อยางเปนทางการ 
 ๒. ประสานงานกับคณะกรรมการฝายท่ีเก่ียวของและงานอ่ืน  ๆท่ีประธานคณะกรรมการบริหารองคการนัก

วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมาย 
๑๑. คณะกรรมการฝายประมวลผล สรุปผล ประกอบดวย 

๑๑.๑ นายประทีป   อนิลบล ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ          ประธานกรรมการ 



๗๒ 

 
๑๑.๒  นายประวิทย   บุรินนิตย ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาป     รองประธานกรรมการ 
๑๑.๓ นายวิโรจน  ธิมา ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร  รองประธานกรรมการ 
๑๑.๔  นายทวีศักด์ิ   บุตรจันทร รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๑.๕ นางสาวกรรณิการ  ครองยุติ ครูวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร   กรรมการ 
๑๑.๖ นางสาวทิพวรรณ  บุราไกร ครูวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ   กรรมการ 
๑๑.๗ นายจิราวัฒน ทานุชิต ครูวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี  กรรมการ 
๑๑.๘ นายสวัสด์ิ  ธงไชย ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๑.๙ นายปญญาวัฒน สุภาคาร ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๑.๑๐ นางสาวภัทราภรณ   เผือกนอก ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๑.๑๑ นายภัทรพงค สารักษ ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๑.๑๒ นายกัมพล  ถาวิกุล ครูวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาป   กรรมการ 
๑๑.๑๓  นายวาทิน แหลมคม ครูวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ   กรรมการ 
๑๑.๑๔ นางสาวอรนงค   อํามะ ครูวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร   กรรมการ 
๑๑.๑๕ นายภาคิน   บุญประสม ครูวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร   กรรมการ 
๑๑.๑๖  นายพูนพงศ   สวาสดิพันธ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 

๑๑.๑๗  นายสวัสด์ิ   ธงไชย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 

๑๑.๑๘  นายชนินทร   พบลาภ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 

๑๑.๑๙  นายทรงวุฒิ   วิมลพัชร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๑.๒๐  นายสนอม    ทิพยรัตนสุนทร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 

๑๑.๒๑  นายวันชัย   ศุภธีรารักษ  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 

๑๑.๒๒ นายพิทักษ  ธิบูรณบุญ  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 

๑๑.๒๓ นายธนวัฒน   พรอมสุข  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 

๑๑.๒๔ นางสาวคุณากร   ปนปรีชา   วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 

๑๑.๒๕  นางสาวเสาวภา   ยุติ   วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 

๑๑.๒๖  นางสาวภัทราภรณ  เผือกนอก  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 

๑๑.๒๗  นางสาวรัชฎาเนตร  สุรําไพ  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 

๑๑.๒๘ วาท่ีร.ต.วิทยา   เจริญทัศน  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 

๑๑.๒๙ นางสาวเอมอร   สิมาทอง  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 

๑๑.๓๐ นายอิทธิพล   นราชัย  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 

๑๑.๓๑ นายสุภณ   สวาสดิพันธ  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 

๑๑.๓๒ นายภัทรพงษ สารักษ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๑.๓๓ นางสาวเนตรชนก  ศักด์ิขวา พนักงานราชการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการ 
๑๑.๓๔ นางสาวรจนา  สุขแสวง จนท.วิทยาลัยการอาชีพปราสาท   กรรมการ 
๑๑.๓๕  นายสุทิศ   รวดเร็ว รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท   กรรมการและเลขานุการ 
๑๑.๓๖  นายสันติ เบ็ญจศิล รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๑.๓๗  นายธงรบ  เวฬุบัน รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 



๗๓ 

 
๑๑.๓๘ นายอิทธิพล   สุขเติม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๑.๓๙ นายปญญวัฒน   สุภาคาร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๑.๔๐ นายพันพิภพ   จันทิมาต วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑๑.๔๑  นายชวินทร   พลหาญ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  ขอใหคณะกรรมการทุกฝายท่ีไดรับการแตงต้ัง ดําเนินการประชุมในฝาย วางแผน ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตาม
เปาหมายและวัตถุประสงคของการจัดงานโดยใหประสานงานกับคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ  เพ่ือประโยชนของราชการเปนสําคัญ 
และในการเดินทางไปราชการเพ่ือปฏิบัติภารกิจท่ีไดรับมอบหมายตามลําดับคําส่ังน้ีใหปฏิบัติตามระเบียบการเดินทางไปราชการ
และเบิกคาใชจายไดตามสิทธ์ิจากตนสังกัด 
 

  ท้ังน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

ส่ัง ณ วันท่ี ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
 

(นายสุรเดช  สมศรีโย) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

            ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 

 
 


	๔.๕๙.๑๙  นางสาวอาทิตยา  สาลีงาม		 จนท.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	๔.๖๐.๑๕  นายพิศิษฐ์ อู่ศิริกุลพาณิชย์      ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี		   กรรมการและเลขานุการ
	๔.๖๐.๑๖  นายเสกสัณห์ สิงห์แก้ว           ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี	       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

