
 
 

 
 
 
 

ค ำสั่งอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่ 029/๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ทักษะพื้นฐำน และหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 
ในงำนประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ระดับภำค ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ครั้งที่  ๒๙  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ 
---------------------------------------- 

  ด้วยอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ก าหนดจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ  ครั้งที่ 
๒๙ ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๒ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓  ธันวาคม ๒๕๖๒  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการ
จัดการประกวด แสดง แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 

  ดังนั้นเพ่ือให้การจัดประกวด แสดง แข่งขันดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์และด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พ้ืนฐาน  และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ ๒๙  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ดังนี้ 
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 

๑.๑  ผูว้่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
๑.๒  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 
๑.๓  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอุบลราชธานี 
๑.๔  นายอ าเภอเมืองอุบลราชธานี 
๑.๕  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
๑.๖  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอุบลราชธานี 
๑.๗  ผู้บังคับการต ารวจภูธรจงัหวัดอุบลราชธานี 
๑.๘  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองอุบลราชธานี 
๑.๙  อัยการจังหวัดอุบลราชธานี 
๑.๑๐  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี 
๑.๑๑  ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ 
๑.๑๒  ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
๑.๑๓  ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ 
๑.๑๔  ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 
๑.๑๕  ผู้อ านวยการถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ 
๑.๑๖  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 
๑.๑๗  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ 
๑.๑๘ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี 
๑.๑๙  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 



๒ 

 
๑.๒๐  ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี 
๑.๒๑  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี 
๑.๒๒  นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดอุบลราชธานี 
 

มีหน้ำที๑่. ให้ค าปรึกษาและเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 
๒. สนับสนุนในการด าเนินการจัดงานต่อคณะกรรมการอ านวยการเพ่ือให้การจัดงานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

๒. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
๒.๑ นายสุรเดช  สมศรีโย ประธานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายบุญช่วย กั้วศร ี ประธาน อวท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กรรมการ  
๒.๓ นายสง่า  แต่เชื้อสาย  ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์   กรรมการ  
๒.๔ นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ   กรรมการ 

 ๒.๕ นายวาทิช  ผ่านส าแดง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์   กรรมการ 
 ๒.๖  นายวิเศษ  สมคิด ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดอ านาจเจริญ   กรรมการ 
 ๒.๗ นายพเิชษฐ์ หลั่งทรัพย์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม   กรรมการ  

๒.๘ นายชาญชัย  แสงจันทร ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดบึงกาฬ   กรรมการ 
 ๒.๙  นางทิพย์วรรณ  อู่ทรัพย์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  กรรมการ 
 ๒.๑๐ นางสาวอรุณี  ศรีนนท์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร   กรรมการ 
 ๒.๑๑ นายสมปอง  ทองศรี ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร   กรรมการ 
 ๒.๑๒ นายนิยม แสงวงศ ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี  กรรมการ 
 ๒.๑๓ นายอุดมภูเบศวร์ สมบูรณ์เรศ  ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย   กรรมการ 
 ๒.๑๔ นายสุรเดช สมศรีโย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี   กรรมการ  

๒.๑๕  นายค าพันธ์  ศรีเมือง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดหนองบัวล าภู  กรรมการ  
๒.๑๖ นายสงัด ยศเฮือง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเลย   กรรมการ 

 ๒.๑๗  นายอภิชาติ  กุลธาน ี ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์   กรรมการ 
๒.๑๘ นายอดุลย์ พิมพ์ทอง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น   กรรมการ 
๒.๑๙ นางวรรณภา  พ่วงกุล ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร   กรรมการ 
๒.๒๐  นางจิตโสมนัส  ชัยวงษ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  กรรมการ 
๒.๒๑  นายสิระพงศ์  ชูวงศ์เลิศ   ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด   กรรมการ 

 ๒.๒๒ นายอาคม  จันทร์นาม ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ   กรรมการ 
 ๒.๒๓  นายวิศวชาติ  สุวรรณราช  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  กรรมการ 
 ๒.๒๔  นายณัฐฐวรรณ  สุวรรณศรี  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพค าม่วง  กรรมการ 
 ๒.๒๕  นายวาทิช   ผ่านส าแดง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  กรรมการ 
 ๒.๒๖  นายบุญช่วย  กั้วศรี  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง   กรรมการ 
 ๒.๒๗  นายจักรกฤษณ์  พูนดี  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง  กรรมการ 
 ๒.๒๘  นายบัณฑิต  สมจิตร  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี  กรรมการ 
 ๒.๒๙  นายสิทธิศักดิ ์ ช าปฏิ  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  กรรมการ 
 ๒.๓๐  นายศุภกฤต  แกมนิรัตน์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคน้ าพอง  กรรมการ 
 ๒.๓๑  นางอนงลักษ์  พูลสุวรรณ    ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  กรรมการ 
 ๒.๓๒  นายศุภชัย  ศิริธรรมรักษ์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น  กรรมการ 



๓ 

 
 ๒.๓๓   นายอดุลย์  พิมพ์ทอง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  กรรมการ 
 ๒.๓๔   ว่าที่ร้อยตรีจรรยา  พาบุ  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่   กรรมการ 
 ๒.๓๕   นายส าเริง  สุขสวัสดิ์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ    กรรมการ 
 ๒.๓๖   นายประดิษฐ์  ญาณประเสริฐ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน   กรรมการ 
 ๒.๓๗   นายถาวรสิทธิ์  อินทะแสง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพล    กรรมการ 
 ๒.๓๘   นายสิริสมัย  เย็นรัมย์    ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง กรรมการ 
 ๒.๓๙   นายอาคม  จันทร์นาม  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ    กรรมการ 
 ๒.๔๐   นายประทีป  อนิลบล  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ   กรรมการ 
 ๒.๔๑   นายบัณฑิต  ยิ้นน้อย  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ   กรรมการ 
 ๒.๔๒   ว่าที่ ร.ต.ชนะคมศร  คงยืน ผ็อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์  กรรมการ 
 ๒.๔๓   นายพิเชฏฐ์  หลั่งทรัพย์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม   กรรมการ 
 ๒.๔๔   นางสาวเสาวนีย์  เต็งสุวรรณ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง   กรรมการ 
 ๒.๔๕   นายพิชัย  วาจนสุนทร  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก   กรรมการ 
 ๒.๔๖   นายสุรศักดิ์  เทียบรัตน์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม  กรรมการ 
 ๒.๔๗   นายธนภัทร  แสงจันทร์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา   กรรมการ 
 ๒.๔๘   นางสาวสิริรัชนา  เนาว์โสภา ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย   กรรมการ 
 ๒.๔๙   นายนิติ  นาชิต   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี   กรรมการ 
 ๒.๕๐   นางแสงดาว  ศรีจันทร์เวียง   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ  กรรมการ 
 ๒.๕๑   นางจิตโสมนัส  ชัยวงษ์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา   กรรมการ 
 ๒.๕๒   นายวิเชียร  ประเสริฐสกุล    ผู้อ านวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา กรรมการ 
 ๒.๕๓  นายศิริพงษ์  คุณากรพันธุ์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา  กรรมการ 
 ๒.๕๔  นายสุทธิพล  พลศรีพิมพ์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง   กรรมการ 
 ๒.๕๕  นายนนท์พันธุ์  พิมพา  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการเทคนิคพิมาย   กรรมการ 
 ๒.๕๖  นายปรัชญา  ตะภา  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่   กรรมการ 
 ๒.๕๗  นายวรเวทย์  บุญมา  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพปากช่อง   กรรมการ 
 ๒.๕๘  นายสง่า  แต่เชื้อสาย  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์    กรรมการ 
 ๒.๕๙  นางสาวปัญฑารีย์  ส าราญศิลป์   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง    กรรมการ 
 ๒.๖๐  นายอนันต์  สุขดี  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์   กรรมการ 
 ๒.๖๑  นายภวูดล   มิ่งขวัญ  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนางรอง   กรรมการ
 ๒.๖๒  นางชมบุญ  ลาภอุปถัมภ์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก    กรรมการ 
 ๒.๖๓  นายวรงค์  แก้วบุญเรอืง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย   กรรมการ
 ๒.๖๔  นายชาญชัย  แสนจันทร์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ    กรรมการ 
 ๒.๖๕ นางเยาวลักษณ์  ชมภูวัฒนา  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเซกา   กรรมการ 
 ๒.๖๖  นายวิชา  อาญาเมือง          ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร กรรมการ 
 ๒.๖๗  นายทศพล  สุวรรณไตรย์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมค าสร้อย   กรรมการ 
 ๒.๖๘ นางทิพย์วรรณ  อู่ทรัพย์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม  กรรมการ 
 ๒.๖๙ นายปริญญา  สมมิตร  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม   กรรมการ 
 ๒.๗๐ นายสัมฤทธิ์  ภูเลี่ยมค า  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม  กรรมการ 
 ๒.๗๑  นายชาญชัย  ภัทรพฤกษา  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย  กรรมการ 



๔ 

 
 ๒.๗๒  นายสุพิต  ภูแทนนา  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล กรรมการ 
 ๒.๗๓  นายสมปอง  ทองศรี  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร    กรรมการ 
 ๒.๗๔  นายสิริชัย  แท่นแก้ว  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา   กรรมการ 
 ๒.๗๕  นายสิระพงษ์  ชูวงศ์เลิศ  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด   กรรมการ 
 ๒.๗๖  นายอ านาจ  สังข์ทอง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ   กรรมการ 
 ๒.๗๗  นายรุ่งโรจน์  ไชยชาติ  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด   กรรมการ 
 ๒.๗๘  นายสิทธิศักดิ์  เพิ่มพูล  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย   กรรมการ 
 ๒.๗๙  นายศุภชัย  แน่นอุดร  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร   กรรมการ 
 ๒.๘๐ ว่าที่ร้อยโทสันติสุข  โมฬา  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง   กรรมการ 
 ๒.๘๑ นายประมวล  วิลาจันทร์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด   กรรมการ 
 ๒.๘๒ นายสงัด  ยศเฮือง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย    กรรมการ 
 ๒.๘๓ นางสาวกรรณิการ์  ยอดสง่า  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย   กรรมการ 
 ๒.๘๔ นายขุนทอง  จริตพันธ์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย   กรรมการ 
 ๒.๘๕ นายอดิศักดิ์  ปัญญาสิม  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง   กรรมการ 
 ๒.๘๖ นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ   กรรมการ 
 ๒.๘๗ นายศักดิ์ชาญ  สมสะอางค์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   กรรมการ 
 ๒.๘๘ นายโสภา  มะเครือสี  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์   กรรมการ 
 ๒.๘๙ นายคณิน  สาระบูรณ์        ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ   กรรมการ 
 ๒.๙๐ นายณัฏฐ์วิทญ์  ศิริรัชฎานันท์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ   กรรมการ 
 ๒.๙๑ นายเทิดศักดิ์  สรรพศรี  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์   กรรมการ 
 ๒.๙๒ นายวิโรจน์  ธิมา  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล กรรมการ 
 ๒.๙๓ นายไพบูลย์  มีศิลป์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์   กรรมการ 
 ๒.๙๔ นายสถิต  ส าราญสุข  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร   กรรมการ 
 ๒.๙๕ นางมนัสนันท์  ราตรีหว่าง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร   กรรมการ 
 ๒.๙๖ นายทองสุข  พาม ี  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม   กรรมการ 
 ๒.๙๗ นางวรรณภา  พ่วงกุล  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน   กรรมการ 
 ๒.๙๘ นายวิวัฒน์  บุญพิค า  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์    กรรมการ 
 ๒.๙๙ ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ  หลั่งทรัพย์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์   กรรมการ 
 ๒.๑๐๐  นายอภิชาติ   กุลธานี  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์   กรรมการ 
 ๒.๑๐๑  นางเอ่ียมนภา  บุญจันทร์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม   กรรมการ 
 ๒.๑๐๒  นายคีรินทร์  อนุตตรังกูร  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท   กรรมการ 
 ๒.๑๐๓  นายวราวุฒิ  ไกยราช  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ   กรรมการ 
 ๒.๑๐๔  นายวิโรจณ์  ทองเรือง      ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ   กรรมการ 
 ๒.๑๐๕  นายวิเชียร  บุญลี  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี กรรมการ 
 ๒.๑๐๖  นายอุดมภูเบศวร์  สมบูรณ์เรศ   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   กรรมการ 
 ๒.๑๐๗  นายชัยกร  จันทร์ศรี  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย กรรมการ 
 ๒.๑๐๘  นายมงคล  แก้วรอด  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย   กรรมการ 
 ๒.๑๐๙  นายประวิทย์  บุรินทร์นิตย์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู   กรรมการ 
 ๒.๑๑๐ นายค าพันธ์  ศรีเมือง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง   กรรมการ 



๕ 

 
 ๒.๑๑๑  นายสุรเดช  สมศรีโย         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี   กรรมการ 
 ๒.๑๑๒ นายเดชวิชัย  พิมพ์โคตร         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี  กรรมการ 
 ๒.๑๑๓ นายนิรุตต์  บุตรแสนลี  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี   กรรมการ 
 ๒.๑๑๔ นายอาทิตย์  จิรวัฒนผล    ผู้อ านวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี กรรมการ 
 ๒.๑๑๕ นายธีรภัทร์  ไชยสัตย์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี   กรรมการ 
 ๒.๑๑๖ นายประสิทธิ์  ทองรัศมี  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี   กรรมการ 
 ๒.๑๑๗  นายทองจันทร์  ประทุมโฉม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม   กรรมการ 
 ๒.๑๑๘ นายสุพล  แถมเงิน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ   กรรมการ 
 ๒.๑๑๙ นายพงษ์ศักดิ์  วงษ์ป้อม  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน   กรรมการ 
 ๒.๑๒๐  นายส ารวย  โพธิ์ไทรย์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ   กรรมการ 
 ๒.๑๒๑  นายพรหมพิริยะ  พรหมสูตร ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน   กรรมการ 
 ๒..๑๒๒  นายนิยม  แสงวงศ์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี           กรรมการและเลขานุการ
 ๒.๑๒๓  นายพงษ์ศักดิพล  ทาแก้ว  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๑๒๔  นายนิรันดร์  สมมุติ    ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอบุลราชธาน ี     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๑๒๕  นายจงอางศึก  ศรีวะสุทธิ์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๑๒๖  นายธาตรี  พิบูลมณฑา  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๑๒๗  นางลฎาภา  แสวงทรัพย์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๑๒๘  นายปัญญา  ซื่อสัตย์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๑๒๙  นายรุ่งวิจักขณ์  หวังมวนกลาง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้ำที ่ก าหนดโครงสร้าง รูปแบบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 ให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ วินิจฉัย สั่งการ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๓.  คณะกรรมกำรก ำกับและสนับสนุนกำรจัดงำนประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ระดับภำค 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี ๒๙ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ประกอบด้วย 

๓.๑  นายบุญช่วย  กั้วศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง ประธานกรรมการ 
๓.๒  นายประทีป  อนิลบล ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ รองประธานกรรมการ 
๓.๓  นายสิระพงศ์  ชูวงศ์เลิศ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รองประธานกรรมการ 

๓.๔  นางทิพย์วรรณ  อู่ทรัพย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
๓.๕ ว่าที่ ร.ท.บุญชุบ  หลั่งทรัพย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการ 
๓.๖  นางวรรณภา  พ่วงกุล ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน กรรมการ 
๓.๗  นายศักดิ์ชาญ  สมสอางค์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน กรรมการ 
๓.๘  นายศุภกฤต  แกมนิรัตน์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคน้ าพอง กรรมการ 
๓.๙  นายปริญญา  สมมิตร ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
๓.๑๐  นายค าพันธ์  ศรีเมือง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีบุญเรือง กรรมการ 
๓.๑๑  นายอภิชาติ  กุลธาน ี ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการ 
๓.๑๒ นายวชิา  อาญาเมือง ผู้อ านวยการวิทยาลัยนวมินทราชินีมุกดาหาร กรรมการ 
๓.๑๓  นายทองสุข  พามี ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม กรรมการ 
๓.๑๔  นายสนธิต  ดาโรจน ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กรรมการ 
๓.๑๕  นายประจักษ์  เลขตะระโก รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 



๖ 

 
๓.๑๖  นางพัชรพร  สุวรรณไตรย์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมค าสร้อย กรรมการ 
๓.๑๗  นายสุทิศ  รวดเร็ว รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการ 
๓.๑๘  นายธานินทร์  ทองเผ้า รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
๓.๑๙  นายสมศักดิ์  มาตรทะเล รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี กรรมการ 
๓.๒๐  นายสมรักษ์  พระสลัก รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
๓.๒๑  นายประเสริฐ  สิงหลสาย รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
๓.๒๒  นางสาวเยาวนิดา  สุภาษร รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ กรรมการ 
๓.๒๓  นายคีรินทร์  อนุตตรังกูร ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการและเลขานุการ 
๓.๒๔  นายสุรยุทธ  ธนสมบตัิ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ กรรมการและผู้ช่วยเลยขานุการ 
๓.๒๕  นายดาวไทย  เบาราญ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง กรรมการและผู้ช่วยเลยขานุการ 

มีหน้ำที่   ๑. ก าหนดกิจกรรม รูปแบบ และขั้นตอนการจัดกิจกรรม ในงานประชุมวิชาการฯ 
 ๒. ประสานงานในการจัดงบประมาณการด าเนินงานจัดงานประชุมวิชาการฯ 
 ๓.  ก ากับติดตามการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้บริสุทธิ์  ยุติธรรม 
 

๔. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
๔.๑กำรแข่งขันทักษะงำนจักรยำนยนต์ (ระดับปวช.) ประกอบด้วย 

๔.๑.๑  นายสุพล   แถมเงิน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ  ประธานกรรมการ 
๔.๑.๒  ว่าที่ รต. สุรศักดิ์  ชัยตาแสง   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเซกา        รองประธานกรรมการ 
๔.๑.๓  นายยุทธพงษ์   เดชบุรัมย์     รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม        รองประธานกรรมการ 
๔.๑.๔  นายวิเชียร   ช านาญกิจ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง    รองประธานกรรมการ 
๔.๑.๕  นายนันทะวุธ   วงศ์อินพ่อ         รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง        รองประธานกรรมการ 
๔.๑.๖  นายลือชัย   ทาทอง  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี รองประธานกรรมการ 
๔.๑.๗  ว่าที่ รท.จิรายุศ  จินาวัลย์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี รองประธานกรรมการ 
๔.๑.๘  นางสาวกรรณิการ์  แดนสีแก้ว รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี รองประธานกรรมการ 
๔.๑.๙  นายไพศาล   บุญลับ           ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์     กรรมการ 
๔.๑.๑๐  นายสัญญา   นุกูล  ครูวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น    กรรมการ 
๔.๑.๑๑  นายทิณกร   กุระอิ่ม           ครูวิทยาลัยการอาชีพค าม่วง    กรรมการ 
๔.๑.๑๒  นายสัญญา   จันสด            ครูวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม    กรรมการ 
๔.๑.๑๓  นายถวิล   บุตรคุณ            ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์     กรรมการ 
๔.๑.๑๔  นายทวีชัย   ธรรมศร           ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    กรรมการ 
๔.๑.๑๕  ว่าที่ร.ต.นวิัฒน์  ภูงาม  ครูวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง    กรรมการ 
๔.๑.๑๖  นายฤชุวี   วงษ์ภูธรณ์         ครูวิทยาลัยการอาชีพเซกา    กรรมการ 
๔.๑.๑๗  นายสุนทร   ปุ่มเป้า  ครูวิทยาลัยเทคนิคนครพนม    กรรมการ 
๔.๑.๑๘  นายศักดิ์สิทธิ์   บุญมาก           ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๔.๑.๑๙  นายอุไร   รัตนภักด ี ครูวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ    กรรมการ 
๔.๑.๒๐  นายสุพจ   พวงอ่อน           ครูวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ    กรรมการ 
๔.๑.๒๑  นายคมสันต์   ป้ายจัตุรัส      ครูวิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์   กรรมการ 
๔.๑.๒๒  นายสมเกียรติ   บุญน้อย      ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร     กรรมการ 
๔.๑.๒๓  นายเริงชัย   คิดรอบ           ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ    กรรมการ 



๗ 

 
๔.๑.๒๔  นายสุรเชษฐ์   ประทุมโคตร  ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น    กรรมการ 
๔.๑.๒๕  นายทองหล่อ   รินน้อย  ครูวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น    กรรมการ 
๔.๑.๒๖  นายวรเชษฐ์   วรสุทธิพงษ์   ครูวิทยาลัยการอาชีพพล     กรรมการ 
๔.๑.๒๗  นายวสันต์   รักคบ             ครูวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น    กรรมการ 
๔.๑.๒๘  นายศรายุทธ   สุทธิพันธ์      ครูวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร  กรรมการ 
๔.๑.๒๙  นายนันทวุฒิ   ชาภูบาล       ครูวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร  กรรมการ 
๔.๑.๓๐  นายวสันต์   อุไรวงค์           ครวูิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 
๔.๑.๓๑  นายมงคล   บุญกอง          ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๑.๓๒  นายประยงค์   ศรีสรณ์        ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    กรรมการ 
๔.๑.๓๓  นายศรัญญู   พลเยี่ยม         ครูวิทยาลัยเทคนิคเขาวง     กรรมการ 
๔.๑.๓๔  นายสาคร    ธงชัย  ครูวิทยาลัยเทคนิคน้ าพอง     กรรมการ 
๔.๑.๓๕  นายพงษธร   มะแพน         ครูวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน    กรรมการ 
๔.๑.๓๖  นายธวชัชัย   ไชยวาน  ครูวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน    กรรมการ 
๔.๑.๓๗  นายรัชฎา   เขียนนอก         ครูวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา    กรรมการ 
๔.๑.๓๘  นายธนา   ปัจชามาตย์       ครูวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ    กรรมการ 
๔.๑.๓๙  นายพรทวี   วงศ์เฉลิมศักดิ์ ครูวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน    กรรมการ 
๔.๑.๔๐  นายมนูศกัดิ์   สารผล  ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๔.๑.๔๑  นายเอนก   กองค า  ครูวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๑.๔๒  นายภาณุ   ชวนอาจ          ครูวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ     กรรมการ 
๔.๑.๔๓  นายสุดสาคร   พาติกบุตร        ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    กรรมการ 
๔.๑.๔๔  นายสรศิษฏ์   ธรรมศิริ           ครูวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง    กรรมการ 
๔.๑.๔๕  นายวัฒนา   ทองเทพ  ครูวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์    กรรมการ 
๔.๑.๔๖  นายบรรจง   ชัญถาวร ครูวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๑.๔๗  นายอาณัติ   อัปติกานัง ครูวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๑.๔๘  นายธีระพงษ์   หาระวงศ์ ครูวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ     กรรมการ 
๔.๑.๔๙  นายธีระศักดิ์   สัตย์ธิพันธ์ ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 

           ๔.๑.๕๐  นายณัฐกร  หมื่นทอง  ครูวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี          กรรมการ 
๔.๑.๕๑  นายถาวร   สีถาการ  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๑.๕๒  นายอิทธิพล   บุดดีค า  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๑.๕๓  นายสุวิชา   เชื้อตาอ่อน ครูวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๑.๕๔  นายเศกสิทธิ์   ชื่นสกุล  ครูวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๑.๕๕  นายมานะ   วิชางาม  ครูวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๑.๕๖  ดร. ชลอ   พลนิล  ครูวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๑.๕๗  นายเกริกฤทธิ์  ส่งเสริม            ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๑.๕๘  นายสมาน   คูณสวัสดิ์ ครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    กรรมการ 
๔.๑.๕๙  นายสุระพงษ์   ศรีปราชญ์ ครูวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์    กรรมการ 
๔.๑.๖๐  นายครินทร์   เจริญมี  ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท    กรรมการ 
๔.๑.๖๑  นายสรรสิทธิ   ยืนยาว  ครูวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี          กรรมการ 
๔.๑.๖๒  นายสมใจ   สมรฤทธิ์  ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร    กรรมการ 



๘ 

 
๔.๑.๖๓ นายสมศักดิ์  ปริตัง  ครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    กรรมการ 
๔.๑.๖๔ นายธนิตพงษ์  ลุละ  ครูวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์      กรรมการ 
๔.๑.๖๕ นายจิรศักดิ์ ดุษฎี               ครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ
๔.๑.๖๖ นายประสิทธิ์ ภูมั่น  ครูวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร       กรรมการ 
๔.๑.๖๗  นายจตุรงค ์ นันท์ชนะ ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๑.๖๘  นายราชิต เพชรภูวงษ์ ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์     กรรมการ 
๔.๑.๖๙  นายวีรศักดิ์    ศาลางาม    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม     กรรมการ 
๔.๑.๗๐  นายศรรตยา  พิณพาทย์   ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ      กรรมการ 
๔.๑.๗๑  นายสุวรรณ    แสงโชติ             ครูวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ     กรรมการ 
๔.๑.๗๒  นายสมชาย   เจริญผล           ครวูิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ       กรรมการและเลขานุการ 
๔.๑.๗๓  นายธีรเดช    ทิมา  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๑.๗๔  นายพงศกร   ภูมิพันธ์  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๒  กำรแข่งขันทักษะงำนเครื่องยนต์เล็กดีเซล (ระดับ ปวช.)ประกอบด้วย 
๔.๒.๑  นายธาตรี   พิบูลมณฑา ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล  ประธานกรรมการ 
๔.๒.๒  นายสุรศักดิ์   เทียบรัตน์ ผู้อ านวยการวทิยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม    รองประธานกรรมการ 
๔.๒.๓  นายพุฒิชาติ   ทัดเทียม  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ  รองประธานกรรมการ 
๔.๒.๔  ว่าที่ร้อยโท อภิเดช  สารค า รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่       รองประธานกรรมการ 
๔.๒.๕  นายปริญญา   ค าชาย             รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง        รองประธานกรรมการ 
๔.๒.๖  นายพสิษฐ์   ไชยด ารง          รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม        รองประธานกรรมการ 
๔.๒.๗  นายชูวงษ ์ อัฐนาค  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม รองประธานกรรมการ 
๔.๒.๘  นายธวัช  แบบขุนทด รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิหลวงพ่อคูณ ปริสุทโท   รองประธานกรรมการ 
๔.๒.๙  นายพัทย์ปกรณ์   ธนัทศิรวณิชย์    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์            กรรมการ 
๔.๒.๑๐  นายปริญญา   ชุมพล  ครูวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม            กรรมการ 
๔.๒.๑๑  นายพรชัย   เดิมท ารัมย์        ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์             กรรมการ 
๔.๒.๑๒  นายธวัฒชัย   ค าหลิน  ครูวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง            กรรมการ 
๔.๒.๑๓  นายบุญมี   โคตรประทุม ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ             กรรมการ 
๔.๒.๑๔  นายอาคม   พิมโกทา           ครูวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ            กรรมการ 
๔.๒.๑๕  นายนิติ   ภูมิง่เดือน ครูวิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์           กรรมการ 
๔.๒.๑๖  นายทวี   ละลอกน้ า ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร             กรรมการ 
๔.๒.๑๗  นายเดช   ทองแก้ว  ครูวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์            กรรมการ 
๔.๒.๑๘  นายณัฎฐ์วัฒน์   บุญรัมย์  ครูวิทยาลัยเทคนิคพิมาย              กรรมการ 
๔.๒.๒๙  นายพิทยา   บุนนท์  ครูวิทยาลัยเทคนิคนครพนม             กรรมการ 
๔.๒.๒๐  นายอาทิตย์   การสอน  ครูวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร           กรรมการ 
๔.๒.๒๑  นายกิตติพงษ์   หลงพิมาย         ครูวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง             กรรมการ 
๔.๒.๒๒  ว่าที่ร้อยตรีสุพรรณ  ผาแก้ว       ครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ             กรรมการ 
๔.๒.๒๓  นายส า       บุญเพ่ิม  ครูวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร    กรรมการ 
๔.๒.๒๔  นายชาญยุทธ์   วงษ์เวช  ครูวิทยาลัยเทคนิคเลย     กรรมการ 
๔.๒.๒๕  นายพิทยาทร   ลามสีดา  ครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    กรรมการ 
๔.๒.๒๖  นายกตนนท์   นาทัน  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 



๙ 

 
๔.๒.๒๗  นายจีระวุฒิ   ประกอบดี ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๒.๒๘  นายพงษ์ศักดิ์   เนตรสง่า ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๒.๒๙  นายณัฏฐ์   สุวรรณกูฏ ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๒.๓๐  นายยุทธพงษ์   ศรีทอง  ครูวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล    กรรมการ 
๔.๒.๓๑  นายพิชิต        ราตรีสุข   ครูวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด      กรรมการ 
๔.๒.๓๒  ว่าที่ ร.ต.วิรัตน์ สว่างศักดิ์ ครวูิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ    กรรมการ 
๔.๒.๓๓  นายพาย ุ ทองเต็ม  ครวูิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ    กรรมการ 
๔.๒.๓๔  นายกฤษฎา ทั่งทอง  ครวูิทยาลัยเทคนิคยโสธร     กรรมการ 
๔.๒.๓๕  นายอุทัย จรรยากรณ์ ครวูิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์    กรรมการ 
๔.๒.๓๖  นายศราวุฒิ เศรษฐสิงห์ ครวูิทยาลัยเทคนิคเขาวง     กรรมการ 
๔.๒.๓๗  นายมงคลศักดิ์ ดวงพุทธา ครวูิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง  กรรมการ 
๔.๒.๓๘  นายจักรพรรดิ์ พันธ์หมุด ครวูิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล  กรรมการ 
๔.๒.๓๙  นายชัยวัฒน ์ มาทวี  ครวูิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร    กรรมการ 
๔.๒.๔๐  นายศิวพันธ์ สารโท  ครวูิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร    กรรมการ 
๔.๒.๔๑  นายวีระยุทธ ค าวัน  ครวูิทยาลัยเทคนิคตระการพืชพล    กรรมการ 
๔.๒.๔๒  นายเฉิมศักดิ์ ภิญโยฤทธิ์ ครวูิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน    กรรมการ 
๔.๒.๔๓  นายสิทธิศักดิ์   ดลตรี  หวัหน้าแผนกฝึกอบรมบริษัท ยันม่าร์ เอส พี จ ากัด  กรรมการ 
๔.๒.๔๔  นายราเมศวร์   ขวัญเยื้อง หัวหน้าแผนกฝึกอบรมบริษัท ยันม่าร์ เอส พี จ ากัด  กรรมการ 
๔.๒.๔๕  นายธีรชัย   กลางพิลา หัวหน้าศูนย์บริการยันม่าร์ สาขาอุบลราชธานี  กรรมการ 
๔.๒.๔๖  นายธวชัชัย   บุญวัง  ช่างศูนย์บริการยันม่าร์ สาขาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๒.๔๗  นายโควิน   เดชพันธ์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล  กรรมการและเลขานุการ 
๔.๒.๔๘  นายอธิวัฒน์   สารโพคา ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๒.๔๙  นายชัยวัฒน์   เหล่าบุตรสา ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๓  กำรแข่งขันทักษะงำนเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน(ระดับ ปวช.) ประกอบด้วย 
๔.๓.๑  นายสถิต   ส าราญสุข ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร             ประธานกรรมการ 
๔.๓.๒  นายเอกสิทธิ์   ปรมะ  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ           รองประธานกรรมการ 
๔.๓.๓  นายชาญชัย   ดาศรี  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  รองประธานกรรมการ 
๔.๓.๔  ว่าที่ร้อยตรีไชยา  ทับวิธร  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน รองประธานกรรมการ 
๔.๓.๕  นายอัมรินทร์  แสงเหลา        รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่  รองประธานกรรมการ 
๔.๓.๖  นายพลวุฒิ   แก้วสง่า  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ รองประธานกรรมการ 
๔.๓.๗  นายพงษ์พันธุ์   มีกล้า           ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์     กรรมการ 
๔.๓.๘  นายชวฤทธิ์   ศิริทาน  ครูวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม    กรรมการ 
๔.๓.๙  นายพงษ์ศิริ   สายเมือง ครูวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    กรรมการ 
๔.๓.๑๐  นายสมบัติ   อาสนานิ           ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    กรรมการ 
๔.๓.๑๑  นายศุภชัย   ชัยวงษ์             ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู    กรรมการ 
๔.๓.๑๒  นายไกรภูมิ   ค านาค  ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๔.๓.๑๓  นายอนุชา   กุลจ าเริญ          ครูวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ    กรรมการ 
๔.๓.๑๔  นายอนันต์   หอมใสย           ครูวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา    กรรมการ 
๔.๓.๑๕  นายอุกฤษฏ์  จรรยารัตนกุล ครูวิทยาลัยเทคนิคพิมาย     กรรมการ 



๑๐ 

 
๔.๓.๑๖  นายณัฐพงษ์   เพียยุระ          ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น    กรรมการ 
๔.๓.๑๗  นายมงคลศักดิ์   ดวงพุทธา     ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง  กรรมการ 
๔.๓.๑๘  ว่าที่ ร.อ.อาคม  รักษาพล      ครูวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น    กรรมการ 
๔.๓.๑๙  นายธรรมปพน  เกษนอก       ครูวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่    กรรมการ 
๔.๓.๒๐  นายปัญญา   เชื้อค าจันทร์ ครูวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร  กรรมการ 
๔.๓.๒๑  นายอุทัย  ศรีวิชา            ครูวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง    กรรมการ 
๔.๓.๒๒  นายสันติพงษ์   พ้ืนนวล         ครูวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง    กรรมการ 
๔.๓.๒๓  นายวัตรธนา   อังคุนันท์          ครูวิทยาลัยการอาชีพเซกา    กรรมการ 
๔.๓.๒๔  นายทวีศิลป์   จันทรังษี ครูวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ 
๔.๓.๒๕  นายเอกสิทธิ์   ลุนสะแกวงษ์ ครูวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ 
๔.๓.๒๖  นายอัษฎาวุฒิ   ค าชา  ครูวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๓.๒๗  นายอุดม    ปักกาสาร ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์     กรรมการ 
๔.๓.๒๘  นายสุริยันต์   อ่อนน้อม ครูวิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ    กรรมการ 
๔.๓.๒๙  นายสมชาย   แววศร ี  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๓.๓๐  นางสาวจิรภา   เลือกนารี ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๓.๓๑  นายสรรพสิทธิ์   ละออเอ่ียม       ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๓.๓๒  นายเอกชัย   แก้วนิมิตดี ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๓.๓๓  นางสาวไพลิน   แนวจ าปา ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๓.๓๔  นายพรรณเชษฐ์  ทองค าไส   ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ       
๔.๓.๓๕  นายเทพรัตน์   แมนสถิตย์ ครูวิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ    กรรมการ      
๔.๓.๓๖  นายอรรฐพล  ภูดวงดาษ ครูวิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ             กรรมการ      
๔.๓.๓๗  นายสุชาต ิ ชุมพร  ครูวิทยาลัยการอาชีพนาแก               กรรมการ     
๔.๓.๓๘  นายนิตินัย จรรยายงค์ ครูวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด              กรรมการ     
๔.๓.๓๙  นายสุต ิ ชิ้นทอง  ครูวิทยาลัยเทคนิคนางรอง              กรรมการ 
๔.๓.๔๐  นายภานุวัฒน์   นิลศร ี  ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น             กรรมการ 
๔.๓.๔๑  ดร.ประมวล   รอนยุทธ ครูวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร              กรรมการและเลขานุการ 
๔.๓.๔๒  นายผดุงเกียรติ  สิงห์มนต์      ครูวทอ.การต่อเรือหนองคาย              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๓.๔๓  นายวีระพงศ์  รองทอง        ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๓.๔๔  นายสมบัติ   แนวจ าปา ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๔  กำรแข่งขันทักษะงำนยำนยนต์แก๊สโซลีน (ระดับ ปวส.)   ประกอบด้วย 
๔.๔.๑  นายธีรภัทร์   ไชยสัตย์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี        ประธานกรรมการ 
๔.๔.๒  นายวิชิต   ธรรมฤทธิ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี     รองประธานกรรมการ 
๔.๔.๓  นายสนั่น   มูลสาร  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี     รองประธานกรรมการ 
๔.๔.๔  ดร.สุภ ี   เวียงชัยภูมิ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม       รองประธานกรรมการ 
๔.๔.๕  นายสว่าง   สัตย์ธรรม รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ       รองประธานกรรมการ 
๔.๔.๖  นายวีระ   ชานนท์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ       รองประธานกรรมการ 
๔.๔.๗  นายวัฒนา   ศรีสุข  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ     รองประธานกรรมการ 
๔.๔.๘  นายดุสิต   อัฐนาค          ครูวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง    กรรมการ 
๔.๔.๙  นายสมศักดิ์   ภักดีธ ารงเกียรติ์ ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์     กรรมการ 



๑๑ 

 
๔.๔.๑๐  นายณรงค์   เทอดเกียรติกุล   ครูวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    กรรมการ 
๔.๔.๑๑  นายฤทธิศักดิ์   ฮังกาสี  ครูวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ 
๔.๔.๑๒  นายสนธยา   การุญ  ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์     กรรมการ 
๔.๔.๑๓  นายกิติพงศ์   ยืดยาว  ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๔.๔.๑๔  นายเอกสิทธิ์   ด้วงนิล             ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น    กรรมการ 
๔.๔.๑๕  นายทรงเนตร  ต้นสีนนท์           ครูวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น    กรรมการ 
๔.๔.๑๖  นายศรชัย   คงอิว  ครูวิทยาลัยเทคนิคนครพนม    กรรมการ 
๔.๔.๑๗  นายวิษณุกรณ์  ทองฤทธิ์           ครูวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร  กรรมการ 
๔.๔.๑๘  นายอาทิตย์   มณีแสง            ครูวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง    กรรมการ 
๔.๔.๑๙  นายสุริยกมล   พลยะเรศ ครูวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๔.๒๐  นายสุนันท์   อินทร์งาม ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๔.๒๑  นายพงศ์พันธ์  ประทุมชาติ ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๔.๒๒  นายอาคม   ปาสีโล  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๔.๒๓  นายสมยศ   ประถานัง ครูวิทยาลัยเทคนิคเลย     กรรมการ 
๔.๔.๒๔  นายสุรเดช   จันทร์สา  ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร     กรรมการ 
๔.๔.๒๕  นายสุรชัย   โกมาลย์  ครูวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ     กรรมการ 
๔.๔.๒๖  นายสิทธิชัย   แข็งฤทธิ์  ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู    กรรมการ 
๔.๔.๒๗  นายสุรศักดิ์  นันทวี  ครูวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์    กรรมการ 
๔.๔.๒๘  นายวินัย         โพธิ์สิงห์   ครูวิทยาลัยเทคนิคนางรอง       กรรมการ 
๔.๔.๒๙  นายจตุรงค์       อ่อนสาร ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
 ๔.๔.๓๐ นายสมพงษ์      ผลผาด  ครูวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์    กรรมการ 
๔.๔.๓๑ นายสมาน        นิลขันธ์  ครูวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ    กรรมการ 
 ๔.๔.๓๒ นายเชิดศักดิ์   ค าสุนันท์ ครูวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี     กรรมการและเลขานุการ 
๔.๔.๓๓  นายนัฐวัฒน์   วงษา  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๔.๓๔  นายถนัดกิจ   ชะนะกุล ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๕  กำรแข่งขันทักษะงำนยำนยนต์ดีเซล (ระดับ ปวส.) ประกอบด้วย   
๔.๕.๑  นายทองสุข   พามี  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม            ประธานกรรมการ 
๔.๕.๒  นายชุมสันติ   แสนทวีสุข        รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ           รองประธานกรรมการ 
๔.๕.๓  สิบเอก สุรเดช   หมอกสังข์        รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย        รองประธานกรรมการ 
๔.๕.๔  นายพยนต์   สืบแสน           รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ ์           รองประธานกรรมการ 
๔.๕.๕  นายปัญญา   มะธิปิไข  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรตันบุรี รองประธานกรรมการ 
๔.๕.๖  นายวิศณุพงษ์   ใจวรรณะ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรตันบุรี  รองประธานกรรมการ 
๔.๕.๗  นายศรายุทธ   หินสอ  ครูวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม    กรรมการ 
๔.๕.๘  นายกิตติภพ   ไกรเพชร          ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์     กรรมการ 
๔.๕.๙  นายสุรพงษ์   แสนบุญรัตน์ ครูวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    กรรมการ 
๔.๕.๑๐  นายนพดล      เดชชัย     ครูวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ 
๔.๕.๑๑  นายนราวิชญ์   เจ็ดรัมย์  ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์     กรรมการ 
๔.๕.๑๒  นายวิธวัฒน์   สารโภค  ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๔.๕.๑๓  นายสมุทร   เอ่ียมเอ็ม ครูวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ    กรรมการ 



๑๒ 

 
๔.๕.๑๔  นายนิพนธ์   สุวรรณเพชร ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร     กรรมการ 
๔.๕.๑๕  นายปรัชญานันท์  เย็นอ่วม         ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น    กรรมการ 
๔.๕.๑๖  นายณรงค์   โพนงาม           ครูวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่    กรรมการ 
๔.๕.๑๗  นายวิรัช   สุดน้อย            ครูวิทยาลัยการอาชีพพล     กรรมการ 
๔.๕.๑๘  นายส าเนียง   เทียนงาม          ครูวิทยาลัยเทคนิคนครพนม    กรรมการ 
๔.๕.๑๙  นายจิรโรจน์  เลิศธนเปี่ยมสุข   ครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 
๔.๕.๒๐  นายอภิชาติ   ศรีกุตา  ครูวิทยาลัยการอาชีพค าม่วง    กรรมการ 
๔.๕.๒๑  นายภาคิน   อัศวภูมิ            ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๕.๒๒  นายมรรษธรณ์  ทองจันดี           ครูวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์    กรรมการ 
๔.๕.๒๓  นายเฉลิมพงษ์  สารสมัคร   ครูวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๕.๒๔  นายขจรชัย      มูลไชยสุข ครูวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน    กรรมการ 
๔.๕.๒๕  นายชัยวิทย์   ทองหล่ า  ครูวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ    กรรมการ 
๔.๕.๒๖  นายสรศิษฎ์   ธรรมศิริ  ครูวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง    กรรมการ 
๔.๕.๒๗  นายถาวร   อินทะชัย ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร    กรรมการ 
๔.๕.๒๘  นายสมพร   โยธ ี  ครูวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ    กรรมการ 
๔.๕.๒๙  นายสุวิทย์   นันทะบุตร ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    กรรมการ 
๔.๕.๓๐  นายรณชัย   ดาทอง  ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์    กรรมการ 
๔.๕.๓๑  นายปิยะวุฒิ   ป้องเพชร ครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    กรรมการ 
๔.๕.๓๒  นายอินทรายุทธ  เชสูงเนิน ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๕.๓๓  นายณภัทร   ชมเชี่ยวชาญ ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๕.๓๔  นายวันชัย   นิยมวงศ์  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
 ๔.๕.๓๕ ว่าที่ ร.ต. พลกฤต  ชิ้นทอง   ครูวิทยาลัยเทคนิคนางรอง       กรรมการ 
 ๔.๕.๓๖ นายจตุรงค์   อ่อนสาร  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๕.๓๗  นายอดุล   ขันแก้ว            ครูวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร  กรรมการและเลขานุการ 
๔.๕.๓๘  นายสุเทพ   ฉวีจันทร์          ครูวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๕.๓๙  นายณัฐพล   โยธ ี  ครูวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๕.๔๐  นายวสันต์   สุดหา  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๕.๔๑  นายเชวงศักดิ์    แก้วเนตร         ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๖ กำรแข่งขันทักษะงำนปรับอำกำศยำนยนต์ (ระดับ ปวส.) ประกอบด้วย 
๔.๖.๑  นายอดิศักดิ์   ปัญญาสิม ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง           ประธานกรรมการ 
๔.๖.๒  นายวรรณดี   กลมพันธ์          รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีษะเกษ       รองประธานกรรมการ 
๔.๖.๓  นายบัญชา   หวานใจ            รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ       รองประธานกรรมการ 
๔.๖.๔  นายสมพร   วุฒิยา  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ        รองประธานกรรมการ 
๔.๖.๕  นายสุรชัย   เหล่าไชย รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ        รองประธานกรรมการ 
๔.๖.๖  นายชัชไชย   ไร่สงวน            รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก        รองประธานกรรมการ 
๔.๖.๗  นายธนวัฒน์   ผายแสง    รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ             รองประธานกรรมการ 
๔.๖.๘  นายนิรันดร์   แสนสุข            ครูวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร  กรรมการ 
๔.๖.๙  นายอ าพล   ภูผาผัน            ครูวิทยาลัยการอาชีพหนองกรุงศรี    กรรมการ 
๔.๖.๑๐  นายจตุภูมิ   ปัญญาเอก        ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์     กรรมการ 



๑๓ 

 
๔.๖.๑๑  นายภาณุ   โยธาไพร ครูวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ 
๔.๖.๑๒  นายพิชญา   พลพงษ์            ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์     กรรมการ 
๔.๖.๑๓  นายวิเชียร   อิฐถารัตน์ ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    กรรมการ 
๔.๖.๑๔  นายคงฤทธิ์   สีช านิ  ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๔.๖.๑๕  นายพิเชษฐ์   เรืองแสน          ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น    กรรมการ 
๔.๖.๑๖  นายมนัส   ปักเขมะยา ครูวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    กรรมการ 
๔.๖.๑๗  นายจักรพันธ์   สิงหเสนา          ครูวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์    กรรมการ 
๔.๖.๑๘  นายเชิดศักดิ์   เสิกภูเขียว         ครูวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ     กรรมการ 
๔.๖.๑๙  นายนิวัฒน์   ศิริวุฒิ  ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๔.๖.๒๐  ว่าที่ รท.นเรศ สุริยะชัย  ครูวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน    กรรมการ 
๔.๖.๒๑  นายวิวัฒน์   พรมจารย์         ครูวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ    กรรมการ 
๔.๖.๒๒  นายชิตวัน   ปะนันโต ครูวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๖.๒๓  นายถวัลย์   ประชาชัย       ครูวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๖.๒๔  นายประพันธ์  ยะค าป้อ ครูวิทยาลัยเทคนิคเลย     กรรมการ 
๔.๖.๒๕  นายนิพนธ์   ปัญญาวงษ์ ครูวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่    กรรมการ 
๔.๖.๒๖  นายเดชา   อารีเอื้อ  ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู               กรรมการ 
๔.๖.๒๗  นายอนุชิต   มุงคุณการ ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๖.๒๙  นายรัฐฉัตร   จันทป   ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๖.๓๐  นายปัญจพล   ทัดเทียม  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๖.๓๑  นายสุรชัย  พิจุลย์  ครูวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๖.๓๒  นายอนุชิต ศรีสมบูรณ์   ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
 ๔.๖.๓๓  นายจตุรงค์ อ่อนสาร  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๖.๓๔  นายทวีศักดิ์  โคตรโสภา  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๖.๓๕  นายวีระศักดิ์    โชติกานต์กุล ครูวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ 
๔.๖.๓๖  นางสาวสุจีรา วิชาชาต ิ ครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 
๔.๖.๓๗ นายสุรศักดิ์   แก้วหีด            รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่    กรรมการและเลขานุการ 
๔.๖.๓๘  ว่าที่ร้อยตรีด ารงค์  ศรีคุณ       ครูวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๖.๓๙  นายพูนพงศ์   สวาสดิพันธ์    ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๖.๔๐  นายนรา   เดชะค าภู ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๗  กำรแข่งขันทักษะงำนกลึงช้ินงำน  (ระดับ ปวช.) ประกอบด้วย 
๔.๗.๑ นายนิยม    แสงวงศ   ผูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  ประธานกรรมการ 
๔.๗.๒ นายคณิน  สาระบูรณ์  ผูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ        รองประธานกรรมการ 
๔.๗.๓ นายนิรันดร สมมุติ   ผูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ        รองประธานกรรมการ 
๔.๗.๔ นายสิทธิศักดิ์  เพิ่มพูล  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรวิสัย       รองประธานกรรมการ 
๔.๗.๕ นายประกอบ  สุขเกิด   รองผูอ านวยการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ 
๔.๗.๖ นายปญญา  ซื่อสัตย   รองผูอ านวยการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ 
๔.๗.๗ ดร.ไพบูลย มีศิลป   รองผูอ านวยการ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ   กรรมการ 
๔.๗.๘. นายไพรัตน ถิรบุตร   รองผูอ านวยการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล   กรรมการ 
๔.๗.๙. นายสุรีย ศรีชะตา   รองผูอ านวยการ วิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ   กรรมการ 



๑๔ 

 
๔.๗.๑๐ นายบุญตา  เศษโฐ  รองผูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง    กรรมการ 
๔.๗.๑๑. นายก าธร  วงศวิศาลพร   รองผูอ านวยการ วิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ   กรรมการ 
๔.๗.๑๒. นายพรหมพิริยะ พรหมสูตร  รองผูอ านวยการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร  กรรมการ 
๔.๗.๑๓ นายเพ็ชร เพียรชนะ   รองผูอ านวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี  กรรมการ 
๔.๗.๑๔. นายสมภาร  มีอุเทน  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม   กรรมการ 
๔.๗.๑๖  นายสันติ  พยัคฆขาม   ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา   กรรมการ 
๔.๗.๑๗ นายอุทัย  แกวสุวรรณ  ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา   กรรมการ 
๔.๗.๑๘ นายสมคิด  สารขุม   ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา   กรรมการ 
๔.๗.๑๙ นายจงศิร ิ ชัยทองงาม   ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา   กรรมการ 
๔.๗.๒๐ นายวินัย  เหลาขาม  ครูวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง     กรรมการ 
๔.๗.๒๑นายณรัช   ด ารงภัคศิริ  ครูวิทยาลัยการอาชีพปากชอง     กรรมการ 
๔.๗.๒๒ นายศศิพงษ เงินบ ารุง  ครูวิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ     กรรมการ 
๔.๗.๒๓ นายธวัชชัย  สุขเกษม   ครูวิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ     กรรมการ 
๔.๗.๒๔ นายวีระศักดิ์  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  ส าราญรืน่  ครูวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร     กรรมการ 
๔.๗.๓๒ นายชูศักดิ์  สุดสายออ   ครูวิทยาลัยเทคนิคปกธงชัย     กรรมการ 
๔.๗.๓๓ นายอภิชาติ  อินทรค านอย ครูวิทยาลัยเทคนิคพิมาย      กรรมการ 
๔.๗.๓๔ นายวรายุทธ  บุญรอบ   ครูวิทยาลัยเทคนิคนางรอง     กรรมการ 
๔.๗.๓๕ นายอภิสิทธิ์  แสนหาญ   ครูวิทยาลัยเทคนิคเลย      กรรมการ 
๔.๗.๓๖ นายวารินยา  ขันศิลา   ครูวิทยาลัยเทคนิคเลย      กรรมการ 
๔.๗.๓๗ นายวิชา  แต่งสุวรรณ   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  ซมุสูงเนิน   ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร     กรรมการ 
๔.๗.๔๔ นายดานุพงษ แสงทอง   ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร     กรรมการ 
๔.๗.๔๕ นายกิตติชัย  ศรีไชย   ครูวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร     กรรมการ 
๔.๗.๔๖ นายวสันต พากุล   ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู    กรรมการ 
๔.๗.๔๗ นายขรรคชัย  โฆสิต   ครูวิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณปริสุทโธ   กรรมการ 
๔.๗.๔๘ นายปราโมทย กัลยาพันธ  ครูวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ    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 นายพยุงศักดิ์  ทศไกร   ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการ 
๔.๗.๕๓ นายรณชัย  ฆองก่ า  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี     กรรมการ 
๔.๗.๕๔ นายจตุพล  รูปเตี้ย   ครูวิทยาลัยการอาชีพพล      กรรมการ 
๔.๗.๕๕ นายอรุณพงษ ค าศรี   ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการ 
๔.๗.๕๖ ว่าท่ีร้อยตรีศักดิ์นรินทร สถิตรัชตสถาพร  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการ 
๔.๗.๕๗ นายสมิง  อบมา    ครูวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี      กรรมการ 
๔.๗.๕๘ นายทวี   กุลเกตุ    ครวูิทยาลัยเทคนิคเลย       กรรมการ 
๔.๗.๕๙ นายกิตติศักดิ์   ค าสุข    วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย     กรรมการ 
๔.๗.๖๐ นายเอกชัย   จันทร์จ่าย   วิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ      กรรมการ 
๔.๗.๖๑ นายธีรวิสิฏฐ ์ ประเสริฐสิน   วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น      กรรมการ 
๔.๗.๖๒ นายพิชัย   จันทรสอน  ครูวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธ์    กรรมการ 
๔.๗.๖๓ นายปรีชา  ปารกลาง  ครูวิทยาลัยเทคนิคพิมาย     กรรมการ 
๔.๗.๖๔ นายเฉลิมพล  แกวพรหม  รองผูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย    กรรมการและเลขานุการ 
๔.๗.๖๕ นายประสิทธิ์  พลศรี   ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๗.๖๖ นายพรรษา  ฉายกลา   ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์                  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔.๘  กำรแข่งขันทักษะงำนวัดละเอียด (ระดับ ทีม ปวช.) ประกอบด้วย 
๔.๘.๑  นายสมพงษ์  แสนบุตร  อดีตผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔.๘.๒  นายนนท์ธพันธุ์  พิมพา  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย   ประธานกรรมการ 
๔.๘.๓  นายลือชัย  ทาทอง  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารชา่งพัดอุบลราชธานี    รองประธานกรรมการ 
๔.๘.๔  นายคมสัน  อรรถแสง  รอง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  กรรมการ 
๔.๘.๕  นายอธิป ศรีบรรเทา   รอง ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์  กรรมการ 
๔.๘.๖  นายสวัสดิ์  ลารังสิทธิ ์  ครู วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ   กรรมการ 
๔.๘.๗ นายโสภณ  ดวงชาทม  ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม     กรรมการ 
๔.๘.๘ นายอดุลย์  ถามูลตรี  ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๘.๙ นายบุรินทร์  อ่อนมี  ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๔.๘.๑๐ นายพิสิฐพงศ์  จันทร์หอม  ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ    กรรมการ 
๔.๘.๑๑  นายเฉลียว  ชาติรัมย์         ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์    กรรมการ 
๔.๘.๑๒  นายพรชัย  แย้มบาน  ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    กรรมการ 
๔.๘.๑๓  นายอภิสิทธิ์  ชัยศักดิ์  ครู วิทยาลัยเทคนิควารินช าราบ    กรรมการ 
๔.๘.๑๔  นายปรีชา  ปานกลาง  ครูวิทยาลัยเทคนิคพิมาย     กรรมการ 
๔.๘.๑๕  นายณัชธนะ  วัชรสพุร  ครูวิทยาลัยเทคนิคพิมาย     กรรมการ 
๔.๘.๑๖  นายสุรพล  ภูมิโคกรักษ์  ครูวิทยาลัยเทคนิคพิมาย     กรรมการ 
๔.๘.๑๗ นายพิริยะ  ข่ายกระโทก  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๘.๑๘  นายวิสันต ์ ขาววงค์  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๘.๑๙  นายนครินทร์  นิมิปาล  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๘.๒๐  นายไตรรัตน์  ชูเชิด  ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์          กรรมการ 



๑๖ 

 
๔.๘.๒๑  นาย เจษฎาภรณ์ สสีุริยา  ครูวิทยาลัยการอาชีพพล     กรรมการ 

 ๔.๘.๒๒  ดร.ปรเมศวร์ เบ้าวรรณ  อาจารย์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น กรรมการ 
 ๔.๘.๒๓  ดร.สุรเชษฐ์ เถื่อนแก้วสิงห์ อาจารย์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น กรรมการ 

๔.๘.๒๔  นายทองพูน  เบ็ญเจิด  ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์            กรรมการและเลขานุการ 
๔.๘.๒๕  นายตฤณ  แสนลา  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๘.๒๖  นายปริญญา  ปัญญาศรี  ครูวิทยาลัยเทคนิคเลย         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๙  กำรแข่งขันทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (ระดับ ปวช.) ประกอบด้วย 
๔.๙.๑  นายสิระพงศ ชูวงศเลิศ  ผูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด   ประธานกรรมการ  
๔.๙.๒  นายประสิทธิ์   พองเสียง   รองผูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย   รองประธานกรรมการ  
๔.๙.๓  นายถาวร  ยาวะโนภาส   รองผูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร    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  นายวีรศักดิ์  ตาทุม   ครูวิทยาลัยเทคนิคเลย      กรรมการ  
๔.๙.๑๐ นายบรรลือศักดิ์  ถีราวุฒิ     ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน     กรรมการ  
๔.๙.๑๑  นายวรภพ  โพนค าหล  ครูวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย    กรรมการ  
๔.๙.๑๒  นายพิชัย  ศรีสุข    ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์     กรรมการ  
๔.๙.๑๓  นายนิติพล  จันทรพูล   ครูวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ    กรรมการ  
๔.๙.๑๔  นายฤทธิ์ณรงค์  ค าหงษา  ครูวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี    กรรมการ  
๔.๙.๑๕  นางสาวอชิรญา  ทองแสน  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี     กรรมการ  
๔.๙.๑๖  นายณัฐวุฒิ  โพธิ์ชัย  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี     กรรมการ  
๔.๙.๑๗  นายอธิบดี  เห็มกระโทร   ครูวิทยาลัยเทคนิคบานแพง     กรรมการ 
๔.๙.๑๘ นายอนันต์  ภูลอยดง  ครูวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา    กรรมการ 
๔.๙.๑๙  นายไมตรี  สุด า   ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู    กรรมการ 
๔.๙.๒๐  นายสมยศ  หมื่นแสน  ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร     กรรมการ 
๔.๙.๒๑  นายสุริยันต์  นันตะรีสี  ครูวิทยาลัยเทคนิคเลย     กรรมการ 
๔.๙.๒๒  นายนิติศักดิ์  ศรีวัฒนา  ครูวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๙.๒๓  นายธนศักดิ์  แดนประโคม  ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร    กรรมการ 
๔.๙.๒๔  นายอุกฤษ  วรรณวงศ์  ครูวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ 
๔.๙.๒๕  นายสมศักดิ์  ไพค านาม  ครูวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ     กรรมการ 
๔.๙.๒๖  นายบัญชร  จ าปาอ่อน  ครูวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๙.๒๗  นายพงศ์พิสิฐ  ตันติเศรษฐ ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๙.๒๘ นายวชิรวิทย์  อินต๊ะนอน  ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๔.๙.๒๙ นายณรงค์  สุรินทร  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและเลขานุการ  
๔.๙.๓๐ นายอภิสิทธิ์  พรมดอน   ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี           กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
๔.๙.๓๑  นายธีรภัทร   มณีวงษ์  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 



๑๗ 

 
๔.๑๐  กำรแข่งขันทักษะมำตรวิทยำมิติ (ระดับ ปวส.) ประกอบด้วย 

๔.๑๐.๑ นายณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ประธานกรรมการ 
๔.๑๐.๒ ว่าที่ พ.ต.เศรษฐพงษ์ สาลีโส รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร รองประธานกรรมการ 
๔.๑๐.๓ นายบุญกิจ อุ่นพิกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. วิทยาเขต

ขอนแก่น  
กรรมการ 

๔.๑๐.๔ นายเฉลิมชัย กุลเลียบ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการมทร. วิทยาเขตขอนแก่น 

กรรมการ 

๔.๑๐.๕ นายวัฒนา ขันธะ ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
๔.๑๐.๖ นายเสกสรร ศรียศ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
๔.๑๐.๗ นายระพินทร์ พลสงคราม ครู วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง กรรมการ 
๔.๑๐.๘ นายชาญชัย ล างาม ครู วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล กรรมการ 
๔.๑๐.๙ นายบรรพต มหาคาม ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
๔.๑๐.๑๐ นายรังสรรค์ ศรีเสมอ ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
๔.๑๐.๑๑ นางสาวพรชนัน ปุระมงคล ครู วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ กรรมการ 
๔.๑๐.๑๒ นายทรงศักดิ์ ลือจันดา ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
๔.๑๐.๑๓ นายฉตัรไชย ไชยเดช ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู 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 นายวัฒนกานต์ กิ่งแก้ว ครู  วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
๔.๑๐.๑๙ นายโกสินทร์ ไชยมงคล ครู  วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ กรรมการ 
๔.๑๐.๒๐ ว่าที่ร้อยเอกรุ่งสว่าง บุญหนา ครู  วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ กรรมการ 
๔.๑๐.๒๑ นายชัยวัตร  ชาติมนตรี ครู  วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ กรรมการ 
๔.๑๐.๒๒ นายเกียรติศักดิ์ สมนึก ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 

๔.๑๐.๒๓ นายรักษ์พล มีด้วง ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการและเลขานุการ 
๔.๑๐.๒๔ นายศักรินท์ ไชยปัญญา ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๑๐.๒๕ นางสาวปราณี กอเมืองน้อย ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๑๑  กำรแข่งขันทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (ระดับ ปวส.) ประกอบด้วย 
๔.๑๑.๑  นายสิระพงศ  ชูวงศเลิศ   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด   ประธานกรรมการ  
๔.๑๑.๒  นายบรรจง  จ าพร   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด        รองประธานกรรมการ  
๔.๑๑.๓  นายเฉลิมชัย  สุภานันท   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา   กรรมการ 
๔.๑๑.๔  นายอธิป  ศรีบรรเทา   รองผู้อ านวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์   กรรมการ 
๔.๑๑.๕ นายตวงอัฐ  ตุมอญ   ครูวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม     กรรมการ  
๔.๑๑.๖  นายทองมวน  ธีระวงศ   ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร     กรรมการ  
๔.๑๑.๗  นายอ านาจ  ทองแสน   ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี     กรรมการ  
๔.๑๑.๘  นายวิชัย  บุญโกง   ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร     กรรมการ   
๔.๑๑.๙  นายจักรพงศ์  ภูวพันธสกุล  ครูวิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด     กรรมการ  
๔.๑๑.๑๐ นายจุมพล  ชุมสงค  ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร      กรรมการ  
๔.๑๑.๑๑ นายสุพงศสิทธิ์  สมัครสมาน  ครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ     กรรมการ  



๑๘ 

 
๔.๑๑.๑๒ ว่าที่ร.ต. สมรรถชัย  บญุโพธิ์  ครูวิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด     กรรมการ  
๔.๑๑.๑๓ นายปราการรัตน  ขันธทัต ครูวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา     กรรมการ  
๔.๑๑.๑๔ นายอัศวิน  สัตตาคม     ครูวิทยาลัยเทคนิคเลย      กรรมการ  
๔.๑๑.๑๕ นายอุทัย  คตภูธร   ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ      กรรมการ  
๔.๑๑.๑๖ นายน าโชค  มีช านาญ  ครูวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา     กรรมการ  
๔.๑๑.๑๗ นายชิณกรศ์   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 นายณัฐพงษ์  สาระพันธ์    ครูวิทยาลัยเทคนิคเลย     กรรมการ 
๔.๑๑.๒๒ นางสาวหทัยรัตน์  นามวงษา     ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร     กรรมการ 
๔.๑๑.๒๓ นายทีปกรณ์  ภักดีทา  ครูวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ    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  กำรแข่งขันทักษะกำรออกแบบและผลิตด้วยโปรมแกรมคอมพิวเตอร์ cad cam (ระดับ ปวส.) ประกอบด้วย 
 ๔.๑๒.๑ ดร.สุทธิพล พลศรีพิมพ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง  ประธานกรรมการ 
 ๔.๑๒.๒ ว่าที่ ร.ต. ประสิทธิ์   พรมทา รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง   กรรมการ 
 ๔.๑๒.๓ นายพินชัย    ศรีสร้างทอง  ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ
 ๔.๑๒.๔ นายวิโรจน์   บุญชื่น  ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น    กรรมการ 
 ๔.๑๒.๕ นายขจรเดช   มิตรอุดม  ครู วิทยาลัยการอาชีพพล     กรรมการ 
 ๔.๑๒.๖ นายวีระมิตร   ไชยชาติ  ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น    กรรมการ 
 ๔.๑๒.๗ นายภาณุพงษ์  คลังกลาง  ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร     กรรมการ 
 ๔.๑๒.๘ นายสรยุทธ  พันธ์ทอง  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์    กรรมการ 
 ๔.๑๒.๙ นายวุฒิพงศ์  แก่นท้าว  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์    กรรมการ 

๔.๑๒.๑๐ นายอ านาจ  ไตรยราช  ครู วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ    กรรมการ 
๔.๑๒.๑๑ นายประภาส  แก้วมหาวงษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    กรรมการ 
๔.๑๒.๑๒ นายอาทิตย์  เอกศิริ  ครู วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล    กรรมการ 
๔.๑๒.๑๓ นายอนุพงษ์  ลีพงษ์  ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    กรรมการ 
๔.๑๒.๑๔ นายสมจิตร  จอมค าสิงห์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๑๒.๑๕ นายอนุสรณ์  เฉลิมแสง  ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๑๒.๑๖ นายณัฐพล  ชัยน้อย  ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมพวง    กรรมการ 
๔.๑๒.๑๗ ว่าที่ ร.ต. ชาติณรงค์  ขุนทิพย์ 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  สโุยธา  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๑๒.๒๒ นายธนกร  สุขสอง   ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 



๑๙ 

 
๔.๑๒.๒๓ นายปริญญา  ค าชาย  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง    กรรมการและเลขานุการ 
๔.๑๒.๒๔ นายอนุพันธ์  จารุพงษ์  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ๔.๑๒.๒๕ นายกฤตนันท์  สันติวงศกร ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๑๓  กำรแข่งขันทักษะ SMAW&GTAW (ระดับ ปวช.) ประกอบด้วย 

๔.๑๓.๑  นายศุภชัย แน่นอุดร  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร  ประธานกรรมการ 
 ๔.๑๓.๒  นายประทีป อนิลบล  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ       รองประธานกรรมการ 

๔.๑๓.๒  นายจ าเนียร   สุมาริธรรม  รอง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด   กรรมการ 
๔.๑๓.๓  นายกรภัทร   จุ้ยยิ้ม  รอง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย   กรรมการ 
๔.๑๓.๔  นายชกรณ์เกียรติ สิทธิจันทร์  รอง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด   กรรมการ 
๔.๑๓.๕  นายธนะชัย  ศิริโคจรสมบัติ  รอง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจดัการหนองสองห้อง กรรมการ 
๔.๑๓.๖  นายปฏิภาณ   ขบวนงาม  รอง ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท  กรรมการ 
๔.๑๓.๗  นายสมชัย   เหมะธุลิน  รอง ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม  กรรมการ 
๔.๑๓.๘  ว่าที่ร.อ.อเนก   แสนมหาชัย  รอง ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง  กรรมการ 
๔.๑๓.๙  นายอดิศร   ซาซุม    รอง ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน  กรรมการ 
๔.๑๓.๑๐  นายชัยสมร   ทนทาน          ครู ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร     กรรมการ 
๔.๑๓.๑๑  นายแสวง   จันทธรรม  ครู ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   กรรมการ 
๔.๑๓.๑๒  นายอดิศร  อุทัยแพน  ครู ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  กรรมการ 
๔.๑๓.๑๓  นายวิชิตพล  อินต๊ะนนท์  ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์    กรรมการ 
๔.๑๓.๑๔  นายพนม   ทิพย์เหลือง  ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๑๓.๑๕  นายณรงค์    นามพรมมา  ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น    กรรมการ 
๔.๑๓.๑๖  นายจารวิทย ์ แพงโพธิ์  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์    กรรมการ 
๔.๑๓.๑๗  นายบัญญัติ   ขวัญโพน  ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์    กรรมการ 
๔.๑๓.๑๘  นายวีระศักดิ์  บุตรโคตร  ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ     กรรมการ 
๔.๑๓.๑๙  นายยุทธนา    บรรเทิงใจ  ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๔.๑๓.๒๐  นายอนุมาต   เพ่ิมพูน  ครู วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ    กรรมการ 
๔.๑๓.๒๑  นายสุชาติ   รอดสุวรรณ  ครู วืยาลัยการอาชีพบัวใหญ่    กรรมการ 
๔.๑๓.๒๒  นายกฤษณชนม์  ค าศรีสุข  ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๔.๑๓.๒๓  นายประเสิรฐ รัตนธรรมธาดา  ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย     กรรมการ 
๔.๑๓.๒๔  นายทรงสิทธิ์   บวัชุม  ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 
๔.๑๓.๒๕  นายอรญั   วิสุทธิ ์  ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองคาย  กรรมการ 
๔.๑๓.๒๖  นายชาตรี    ฝึกดอนวัง  ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา    กรรมการ 
๔.๑๓.๒๗  นายสุรเชษฐ์   แก้วงาม อาจารย์ มจพ.      กรรมการ 
๔.๑๓.๒๘  ว่าที่ ร.ต.วิจิตร วิเศษชู  ครู วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ   กรรมการ 
๔.๑๓.๒๙  นายไพศาล     บูรณะปรีชา  ครู วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง    กรรมการ 
๔.๑๓.๓๐  นายกิตติศักดิ์   บัวศรี  ครู วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี    กรรมการ 
๔.๑๓.๓๑  นายฉัตรกุล     ธารณ์ธนากร ครู วทอ.พระนครศรีอยุธยา    กรรมการ 
๔.๑๓.๓๒  นายวิทยา     กองตระกูลดี  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี      กรรมการและเลขานุการ 
๔.๑๓.๓๓  นายวีระชัย    ค ามา            ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๑๓.๓๔  นายสมาน     ภาณะรมย์  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๒๐ 

 
๔.๑๔  กำรแข่งขันทักษะกำรงำนตรวจสอบและทดสอบวัสดุงำนเชื่อม (ระดับ ปวช.) ประกอบด้วย 
 ๔.๑๔.๑  นายประมวล   วิลาจันทร์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง  ประธานกรรมการ 
 ๔.๑๔.๒  นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี           รองประธานกรรมการ 
 ๔.๑๔.๓  ว่าที่ ร.ต. ล าปาง  พันธ์เพชร รอง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์   กรรมการ 
 ๔.๑๔.๔  นายสมัย    ศรีหาบุตร      รอง ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  กรรมการ 
 ๔.๑๔.๕  นายศุภวิทย์    โกพล รอง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร  กรรมการ 
 ๔.๑๔.๖  นายจิรายุทธ    พฤฒิสาร รอง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี   กรรมการ 
 ๔.๑๔.๗  นายชินท์ณภัทร  ก้อนค า รอง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ   กรรมการ 
 ๔.๑๔.๘  นายธนะชัย  สุระเสียง รอง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู  กรรมการ 
 ๔.๑๔.๙  นายณรงค์    โม้ลี ครู วิทยาลัยการอาชีพพล     กรรมการ 
 ๔.๑๔.๑๐  นายภักดี    ด าเนินผล ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    กรรมการ 
 ๔.๑๔.๑๑  นายพิศิษฐ์ ชูตาลัด ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์     กรรมการ 
 ๔.๑๔.๑๒  นายณรงค์    ปานสวัสดิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น    กรรมการ 
 ๔.๑๔.๑๓  นายประชา   ไทยยินดี ครู วิทยาลัยเทคนิคนางรอง    กรรมการ 
 ๔.๑๔.๑๔  นายปรีชา   เริงวิทย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี    กรรมการ 
 ๔.๑๔.๑๕  นายยุทธพงษ์ เพชรเสถียร  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี     กรรมการ 
 ๔.๑๔.๑๖  นายคฑาวุธ อรรคษร ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร   กรรมการ 
 ๔.๑๔.๑๗  นายสมพงษ์   พิริยายนต์ อาจารย์ มทร.สุวรรณภูมิ(นนทบุรี)    กรรมการ 
 ๔.๑๔.๑๘  นายใหม่    น้อยพิทักษ์ อาจารย์ มจธ.             กรรมการ 
 ๔.๑๔.๑๙  นายชัยวัตน์    จันทร์แก้ว ครู วทอ.พระนครศรีอยุธยา           กรรมการ 
 ๔.๑๔.๒๐  นางสาววรัญญา ชื่นเมือง ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ            กรรมการ 
 ๔.๑๔.๒๑ นายอนุชาติ  มากกลาง ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๑๔.๒๒  ว่าที่ร.ต.ขวัญชัย   เนืองเนตร ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๔.๑๔.๒๓นายเกรียงไกร   สายสุพรรณ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๑๕  กำรแข่งขันแข่งขันทักษะ SMAW & GTAW & GMAW(ปวส.)  ประกอบด้วย 
 ๔.๑๕.๑ นายวิเชียร   บุญลี ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบรุ ี ประธานกรรมการ 
 ๔.๑๕.๒ นายอ านาจ   สังข์ทอง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ       รองประธานกรรมการ 
 ๔.๑๕.๓  นายอุดม   อินต๊ะวัย รอง ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดธานี   กรรมการ 
 ๔.๑๕.๔  นายอดิศร   สิทธิวงศ ์ รอง ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์  กรรมการ 
 ๔.๑๕.๕  นายชัชวาล    สาระภูมิ       รอง ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน  กรรมการ 
 ๔.๑๕.๖  นายณรงค์ศักดิ์   ชะเอม รอง ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร  กรรมการ 
 ๔.๑๕.๗  นายปัญญา   ศิลากุล          รอง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์   กรรมการ 
 ๔.๑๕.๘  นายอุดมศักดิ์   นามมนตรี  ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร                           กรรมการ 
 ๔.๑๕.๙  นายโกมินทร์ สวัสดิภาพ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์     กรรมการ 
 ๔.๑๕.๑๐  นายโกวิทย์   เคาเลิศ ครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    กรรมการ 
 ๔.๑๕.๑๑ นายบรรเทา   สุขช่วย ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    กรรมการ 
 ๔.๑๕.๑๒  นายธิติศักดิ์    สันดี ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์     กรรมการ 
 ๔.๑๕.๑๓  นายเลิศศักดิ์   เปศร ี ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี    กรรมการ 
 ๔.๑๕.๑๔  นายบรรจง   เหลาทอง ครู วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี    กรรมการ 



๒๑ 

 
 ๔.๑๕.๑๕  นายประยงค์  วิเศษวงศา ครู วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม    กรรมการ 
 ๔.๑๕.๑๖  นายศิริชัย   ดุลยะลา       ครู วิทยาลัยการอาชีพค าม่วง    กรรมการ 
 ๔.๑๕.๑๗  นายไพรัตน์    นันตระกูล ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ 
 ๔.๑๕.๑๘  นายสุรจอม  ลิ้มสุวรรณ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์     กรรมการ 
 ๔.๑๕.๑๙  นายวินัย   อ้วนโพธิ์กลาง ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    กรรมการ 
 ๔.๑๕.๒๐  นายประสิทธิ์   ชนะวงศ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 
 ๔.๑๕.๒๑  นายพงษ์ศักดิ์   บัวสงเคราะห์ ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย     กรรมการ 
 ๔.๑๕๓.๒๒  น.ส.สายม่าน   เปลี่ยนเหล็ก ครู วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่    กรรมการ 
 ๔.๑๕.๒๓  นายณัติพงษ์ แสนบุดดา ครู วิทยาลัยเทคนิควาปีทุม     กรรมการ 
 ๔.๑๕๒๔  นายนิเวศน์   เดินสันเทียะ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี    กรรมการ 
 ๔.๑๕.๒๕  นายประยูร   เดือนเพ็ง  ครู วิทยาลัยเทคนิคศรสีะเกษ    กรรมการ 
 ๔.๑๕.๒๖  นายปัณณทัต ร่มสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี    กรรมการ 
 ๔.๑๕.๒๗  นายบัณฑิต    อมรสิน  ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร     กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๑๕.๒๘  นายสมาน     ภาณะรมย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
        ๔.๑๕.๒๙ นายปัญญา         จินดามาตย์     ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๑๖  กำรแข่งขันทักษะงำนตรวจสอบและทดสอบวัสดุงำนเชื่อม (ปวส.) ประกอบด้วย 
 ๑.๑๖.๑ นายสงัด       ยศเฮือง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย   ประธานกรรมการ 
 ๑.๑๖.๒ นายรุ่งวิจักขณ์  หวังมวลกลาง รอง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคน้ าพอง          รองประธานกรรมการ 
 ๑.๑๖.๓นางผ่องพิศุทธิ์   ลาลุน รอง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรสีะเกษ  กรรมการ 
 ๑.๑๖.๔นายสมศักดิ์    จันทรานิตย์    รอง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์   กรรมการ 
 ๑.๑๕.๕นายเทียนชัย     มูลดามาตย์ รอง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการหนองสองห้อง  กรรมการ 
 ๑.๑๖.๖ นายทินกร พรหมอินทร์ รอง ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน  กรรมการ 
 ๑.๑๖.๗  นายไพศาล     บูรณะปรีชา ครู วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง    กรรมการ 
 ๑.๑๖.๘  นายเอกพร    วรรณประภา ครู วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี     กรรมการ 
 ๑.๑๖.๙  นายเชาวลิต   ราชแก้ว ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย     กรรมการ 
 ๑.๑๖.๑๐  นายศักดิ์ศิริ     หุ่นโตภาพ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา    กรรมการ 
 ๑.๑๖.๑๑  นายหรั่ง นะยะเนตร คร ูวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี     กรรมการ 
 ๑.๑๖.๑๒  นายอนิกร     เหล่าพวงศักดิ์ ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา  กรรมการ 
 ๑.๑๖.๑๓  นายบุญถิ่น   บัวชุม ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด    กรรมการ 
 ๑.๑๖.๑๔  นายกิตติพันธ์    ศรีเสมอ       ครู วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ    กรรมการ 
 ๑.๑๖.๑๕  นายฉัตรกุล     ธารณ์ธนากร ครู วทอ.พระนครศรีอยุธยา    กรรมการ 
 ๑.๑๖.๑๖  นายนายธนิต     ศิริสาคร ครู วิทยาลัยเทคนิคสุมทรปราการ    กรรมการ 
 ๑.๑๖.๑๗  นายฤทธิชัย    เภาเนียม  อาจารย์ มทร.กรุงเทพ     กรรมการ 
 ๑.๑๖.๑๘  นายสมพร    เพียรสุขมณี  อาจารย์ มจธ.      กรรมการ 
 ๑.๑๖.๑๙  นายรักชาติ    อินทะผิว  บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด มหาชน (ระยอง)     กรรมการ 
 ๑.๑๖.๒๐  นายเจริญ    กฤษกลาง  ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
 ๑.๑๖.๒๑  นายประทีป     ระงับทุกข์  ครู วิทยาลัยเทคนิคนครนายก    กรรมการ 
 ๑.๑๖.๒๒  นายพงศ์พันธุ์    ศรีพรหม  ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา    กรรมการ 
 ๑.๑๖.๒๓  นายบุญชรัสมิ ์ ธนัสมนตรีวิศาล ครู วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ      กรรมการและเลขานุการ 



๒๒ 

 
 ๑.๑๖.๒๔  นายปัญญา    จินดามาตย์  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
        ๑.๑๖.๒๕  นายโชคชัย        สายสะอาด    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๑๗  กำรแข่งขันทักษะกำรติดตั้งไฟฟ้ำและควบคุมไฟฟ้ำ (ระดับ ปวช.) ประกอบด้วย 

๔.๑๗.๑. นายถาวรสิทธิ์    อินทะแสง   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง  ประธานกรรมการ 
๔.๑๗.๒.  นายสิริชัย   แท่นแก้ว   ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา            รองประธานกรรมการ 
๔.๑๗.๓. นายทองจันทร์    ประทุมโฉม   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๑๗.๔. นายมานัด    ภูศรีฐาน    รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง     กรรมการ 
๔.๑๗.๕. นายเสน่ห์    สอนเวยีง    รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ   กรรมการ 
๔.๑๗.๖.นายสุรสิทธิ์   ดรละคร    รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง    กรรมการ 
๔.๑๗.๗. นายวิชิต   ระดมบุญ   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพรรณนานิคม    กรรมการ 
๔.๑๗.๘. นายวัฒนา   แพงค าดี   ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๔.๑๗.๙. นายบุญฤทธิ์    ผงบุญตา    ครูวิทยาลัยเทคนิคเลย       กรรมการ 
๔.๑๗.๑๐. นายสุรสิทธิ์    เบญญาวัฒนาศิริ ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น      กรรมการ 
๔.๑๗.๑๑. ว่าที่ ร.ต.ประจวบ  แสงวงค์ ครูวิทยาลัยการอาชีพสว่างดินแดง     กรรมการ 
๔.๑๗.๑๒. นายอาทิตย์   เจริญเพ็ง   ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี      กรรมการ 
๔.๑๗.๑๓. นางกรองมาศ   บุญป้อง   ครูวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม      กรรมการ 
๔.๑๗.๑๔. นายชาญชัย   อิ่มสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์      กรรมการ 
๔.๑๗.๑๕. นายวิเชียรชัย  ทองไสย    ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย      กรรมการ 
๔.๑๗.๑๖. นายอดิศร   สินธุโคตร    ครูวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย      กรรมการ 
๔.๑๗.๑๗. นางณัฏฐา   จงใจภักดิ์  ครูวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด      กรรมการ 
๔.๑๗.๑๘. นายรุ่งเพชร  เขียวแก้ว    ครูวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง      กรรมการ 
๔.๑๗.๑๙. นายสุรชัย   หัสกนั    ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู      กรรมการ 
๔.๑๗.๒๐. นายพนัสพงษ์  ประสพศิลป์   ครูวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม      กรรมการ 
๔.๑๗.๒๑. ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์  โคตรชมภ ู ครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 
๔.๑๗.๒๒. นายอิทธิพัทธ  ปัททะทุม   ครูวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร    กรรมการ 
๔.๑๗.๒๓. นายภูวดล   ด้วงศรีแก้ว    ครูวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง      กรรมการ 
๔.๑๗.๒๔.นายสังวร   บุปผาสังข์    ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร      กรรมการ 
๔.๑๗.๒๕. นายพีรพงษ์   รักธรรม    ครูวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ      กรรมการ 
๔.๑๗.๒๖. นายทองเงิน  มั่นวงศ์    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์      กรรมการ 
๔.๑๗.๒๗. นายสุบรรณ  บุตรสิงห์    ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์      กรรมการ 
๔.๑๗.๒๘. นายภาสกร  ศรีขาว                 ครู วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ    กรรมการ 
๔.๑๗.๒๙. นายจ ารัส   ธนะสงิห์    ครูวิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ    กรรมการ 
๔.๑๗.๓๐.นายบรรเจิด  เรศสันเทียะ        ครู วิทยาเทคนิคยโสธร      กรรมการ 
๔.๑๗.๓๑. นายเกริกไทรวัล  คิดกิ่ง   ครู วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง      กรรมการ 
๔.๑๗.๓๒. นายอนุชา  บุราณฤทธิ์    ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร      กรรมการ 
๔.๑๗.๓๓. นายสุวรรณ  วงษ์เจริญ         ครู วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม      กรรมการ 
๔.๑๗.๓๔. นางสาวพรทิพย์  อินทรีแท่ง       ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น      กรรมการ 
๔.๑๗.๓๕. นายศิวพงศ์  ถนอมถ่ิน        ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ      กรรมการ 



๒๓ 

 
๔.๑๗.๓๖. นายศักรินทร์  โพธิ์อุดม         ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี      กรรมการ 
๔.๑๗.๓๗. นางสาวลัดดา  เทียมรัตน์  ครู วิยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์     กรรมการ 
๔.๑๗.๓๘. นายศิวดล    บุดทะสุ  ครูวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม      กรรมการ 
๔.๑๗.๓๙. นายรณฤทธิ์  อมรสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี       กรรมการและเลขานุการ 
๔.๑๗.๔๐. นายเจริญพร  เจตอธิการ   ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๑๗.๔๑.นายสุพัฒน์  นามเหลา    ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๑๗.๔๒. นางสาวสาวิตรี  ค าสิริ      ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๑๗.๔๓.นายฐาปกรณ์  กองษร  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๑๗.๔๔.นายวุฒินันท์  คุณแรง  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๑๗.๔๕.นายคุณากร  ผ่านส าแดง  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๑๘  กำรแข่งขันทักษะกำรติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ (ระดับ ปวช.) ประกอบด้วย 
๔.๑๘.๑  นายอาคม จันทร์นาม ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคชัยภูมิ   ประธานกรรมการ 

๔.๑๘.๒  นายเดชวชิัย พิมพ์โคตร ผู้อ านวยการวทิยาลัยกาญจนาภิเษกอุดรธานี  รองประธานกรรมการ 

๔.๑๘.๓   นายพรชัย บุบผามาลา รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี  รองประธานกรรมการ 

๔.๑๘.๔  นายฉลอง นพคุณ  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิชัยภูมิ   กรรมการ 

๔.๑๘.๕  นายจิรายทุธ แก้วอาสา รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิเลย    กรรมการ 

๔.๑๘.๖  นายกฤษณเดช ราษีทอง  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสุรินทร์   กรรมการ 

๔.๑๘.๗  นายสนุทรชัย ศรีโบราณ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบา้นผือ   กรรมการ 

๔.๑๘.๘  นายวีระพจน ์ ปรีพูล  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิอุดรธานี   กรรมการ 

๔.๑๘.๙  นายสุรศักดิ ์ พรมศรี  ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด     กรรมการ 

๔.๑๘.๑๐  นายจ านงค ์ พันสนทิ  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร ์     กรรมการ 

๔.๑๘.๑๑  นายสทิธิพงษ ์ ไตรยขันธุ ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ 

๔.๑๘.๑๒  นายพิทักษ ์ สุธรรม  ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา    กรรมการ 

๔.๑๘.๑๓  นายสมหวัง มิควาฬ  ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย     กรรมการ 

๔.๑๘.๑๔  นายสุภาษิต ตวนใหญ่  ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 

๔.๑๘.๑๕  นายปนิส ์ สุขศีล  ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    กรรมการ 

๔.๑๘.๑๖  นายจ าเริญ ศรีวะโสภา ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร     กรรมการ 

๔.๑๘.๑๗  นายชาญณรงค ์อินทนูจิตร ครู วิทยาลัยการอาชีพทา่ตูม    กรรมการ 

๔.๑๘.๑๘  นายวิฑูรย ์ ปิ่นวนิชย์กุล ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธาน ี    กรรมการ 

๔.๑๘.๑๙  นายดนัย วิลากุล  ครู วิทยาลัยการอาชีพวารนิช าราบ    กรรมการ 

๔.๑๘.๒๐  นายจรูญ นิพรรัมย ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์     กรรมการ 

๔.๑๘.๒๑  นายเสกสิทธิ ์ แพชัยภูมิ ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูม ิ     กรรมการ 

๔.๑๘.๒๒  นายวงศกร จอมทอง  ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น    กรรมการ 

๔.๑๘.๒๓  นายปรชัญา สร้างนา  ครู วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย     กรรมการ 

๔.๑๘.๒๔  นายสนุทร ดวงแก้ว  ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสนิธุ ์    กรรมการ 



๒๔ 

 
๔.๑๘.๒๕  นายสุริยา สาวะรีพล ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    กรรมการ 

๔.๑๘.๒๖นายธรรมนอง บุญสงค ์  ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมนิทราชินีมุกดาหาร   กรรมการ 

๔.๑๘.๒๗  นางสาวสุพนิดา  โพธิสิตา ครู วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ    กรรมการ 

๔.๑๘.๒๘  นายลิขิต  ทุมมี    ครูวิทยาลัยเทคนิคการญจนาภิเษกอุดรธานี   กรรมการ 

๔.๑๘.๒๙  นายพีระยุทธ   มัฆนาโส   ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี    กรรมการ 

๔.๑๘.๓๐  นายธวชัชัย  หาญบาง    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ    กรรมการ 

๔.๑๘.๓๑  นายทวีศักดิ์  แก้วไชยพาน   ครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 

๔.๑๘.๓๒  นายคชายุทธ  เหล่าสะพาน   ครูวิทยาลัยเทคนิคเลย     กรรมการ 

๔.๑๘.๓๓  นายณัฐพล  ใจตรง    ครูวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร  กรรมการ 

๔.๑๘.๓๔  นายวุฒิชัย  ภาษี    ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์     กรรมการ 

๔.๑๘.๓๕  นายกรวิชญ์  ตุละพิภาค   ครูวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม    กรรมการ 

๔.๑๘.๓๖  นายสุรพงษ์  เกลียวสีนาค ื  ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 

๔.๑๘.๓๗  นายสุนทร   วรรณปะเก    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี   กรรมการ 

๔.๑๘.๓๘  นายมนตรี   สุริยพนัตรี  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี          กรรมการและเลขานุการ 

๔.๑๘.๓๙  นายประสิทธ ิ ทุมนัน  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๑๘.๔๐  นายธีรศักดิ ์ จันทร์ภูเขียว ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๑๘.๔๑  นางสาวสิริลักษณ์   รักสุกล         ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๑๘.๔๒  นายธเนศ   ป้องค ากวย             ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๑๘.๔๓  นายธีระวัฒิ   ศิลาวรรณ์  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๑๘.๔๔  นายพงษ์ธนวุฒิ   ใจกล้า           ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๑๙  กำรแข่งขันทักษะกำรออกแบบระบบไฟฟ้ำและเขียนแบบไฟฟ้ำด้วยคอมพิวเตอร์ (ระดับ ปวส.) ประกอบด้วย 
๔.๑๙.๑  นายวาทิช ผ่านส าแดง ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์     ประธานกรรมการ 
๔.๑๙.๒  นายภูวดล มิ่งขวัญ  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนางรอง รองประธานกรรมการ 
๔.๑๙.๓  นายปรัชญา ตะภา  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่  กรรมการ 
๔.๑๙.๔  นายทวิกานต ์ ผดุงสันต์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด  กรรมการ 
๔.๑๙.๕  นายสรพงษ์ แสนกล้า รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม  กรรมการ 
๔.๑๙.๖  นายกฤษดา สุนทร  รองผู้อ านวยการเทคนิคพิมาย   กรรมการ 
๔.๑๙.๗  นายศราวุธ วงศ์พงษ์ค า รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย  กรรมการ 
๔.๑๙.๘  นายศราวุฒิ สุระวิทย์  ครู  วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์   กรรมการ 
๔.๑๙.๙  นายมงคล อาจวิชัย  ครู  วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร กรรมการ 
๔.๑๙.๑๐  นายประมลตรี ภูกิ่งพลอย ครู  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์   กรรมการ 
๔.๑๙.๑๑  นางธนัญญา จันทะ  ครู  วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง   กรรมการ 
๔.๑๙.๑๒  นายสุรพล รักษาวณิชชา ครู  วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด   กรรมการ 
๔.๑๙.๑๓  นายสิทธิเดช ไชยทองพันธ์ ครู  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร   กรรมการ 



๒๕ 

 
๔.๑๙.๑๔  นายกฤตพล สุดบอนิจ ครู  วิทยาลัยเทคนิคยโสธร   กรรมการ 
๔.๑๙.๑๕  นายนรินทร์ สิงห์สกุล ครู  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี   กรรมการ 
๔.๑๙.๑๖  นายสมพงษ์ ปาภา  ครู  วิทยาลัยเทคนิคเลย    กรรมการ 
๔.๑๙.๑๗  นายวิสุทธิ ์ บุญเสริม ครู  วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ   กรรมการ 
๔.๑๙.๑๘  นายอรรถศร สุขทะเล  ครู  วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ   กรรมการ 
๔.๑๙.๑๙  นายวงศกร ชิณโย  ครู  วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย   กรรมการ 
๔.๑๙.๒๐  ว่าที่ร.อ.เอกวิทย์  หนูห่วง ครู  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๑๙.๒๑  นายอิศราวุธ ศรีบุญเรือง ครู  วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู   กรรมการ 

  ๔.๑๙.๒๒  นายองอาจ ราชประโคน ครู  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์   กรรมการ 
๔.๑๙.๒๓  นายเชิดศักดิ์ ศรีผ่องงาม ครู  วิทยาลัยเทคนิคนครพนม   กรรมการ 
๔.๑๙.๒๔  นายบุญชัย ไชยอาจ  ครู  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   กรรมการ 
๔.๑๙.๒๕  นายสุวิญ นิ่มนาง  ครู  วิทยาลัยเทคนิคน้ าพอง   กรรมการ 
๔.๑๙.๒๖  นายหนูศักดิ์ มุ่งปั่นกลาง ครู  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น   กรรมการ 
๔.๑๙.๒๗  นายฉัตรพล นิยมญาติ ครู  วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ   กรรมการ 
๔.๑๙.๒๘  นายพูลศักดิ์ ศรีวรมย์  รอง  ผู้อ านวยการวิทยาลยัการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร กรรมการและเลขานุการ 

๔.๑๙.๒๙  นายอนุรักษ์ กลางแก้ว ครู  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๔.๑๙.๓๐  นายสุนทร  ดอนชยั       ครู  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๒๐  กำรแข่งขันทักษะกำรเขียนแบบโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์  PLC   
   (ระดับ ปวส.) ประกอบด้วย 

 ๔.๒๐.๑  นายศุภชัย  ศิริธรรมรักษ์     ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น  ประธานกรรมการ 
๔.๒๐.๒  นายประวิทย์  บุรินนิตย์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู       รองประธานกรรมการ 
๔.๒๐.๓  นายมิตรจิตร  ทะโรงอาด  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา   กรรมการ          
๔.๒๐.๔  นายเฉลิมศักดิพงศ์  กงอินทร์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  กรรมการ 
๔.๒๐.๕  นายอานนท์  แสงเพชร  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร              กรรมการ 
๔.๒๐.๖  นายฤทธิพร  แก้ววิเชียร    รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน             กรรมการ 
๔.๒๐.๗  นายทศพล  สุวรรณไตรย์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร   กรรมการ 
๔.๒๐.๘  นายชาญชัย  พยัคฆกุล        รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์         กรรมการ 
๔.๒๐.๙  นายอาคม   โอชโร  ครูวิทยาลัยเทคนิคนครพนม    กรรมการ 
๔.๒๐.๑๐  นายวุฒิพงษ์ สมใจ  ครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 
๔.๒๐.๑๑  นายประทีป อภัยแสน ครูวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด    กรรมการ  
๔.๒๐.๑๒  นายขจรศักดิ์ ดอกแขมกลาง ครูวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา   กรรมการ 
๔.๒๐.๑๓  นายสมหมาย วูวงศ ์   ครูวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์    กรรมการ 
๔.๒๐.๑๔ นายอุทิศ วงศ์พัฒน์         ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น    กรรมการ
 ๔.๒๐.๑๕ นายยุทธนา นารายนะคามิน ครูวิทยาลัยเทคนิคเลย     กรรมการ 
๔.๒๐.๑๖ นายประศาสน์  ค าตา       ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร     กรรมการ 
๔.๒๐.๑๗  นายณรงค์ชัย   ดสีม    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์     กรรมการ 



๒๖ 

 
๔.๒๐.๑๘ นายสยาม        โพธิ์เพ็ชร ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๔.๒๐.๑๙ นายศุภกร        พิมพ์ภู  ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์     กรรมการ 
๔.๒๐.๒๐  นายเดชา  พัฒนประสิทธิ์ชัย   ครูวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    กรรมการ 
๔.๒๐.๒๑ ว่าที ่ร.ต.ศิริชัย  ประจันตะเสน   ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย             กรรมการ 
๔.๒๐.๒๒ นายพลเทียน    ด่านดาหาร      ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๒๐.๒๓ นายกฤษฎา      พลบูรณ์ ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู             กรรมการ 
๔.๒๐.๒๔ นายศุภโชต ิ  สนิท  ครูวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ             กรรมการ 
๔.๒๐.๒๕  นายชาญนุวัตร    อาจหาญ ครูวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร           กรรมการ 
๔.๒๐.๒๖  นายธีระพล        แก้วกุลบุตร ครูวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน    กรรมการ 
๔.๒๐.๒๗  นายฉัตรพล  นิยมญาติ ครูวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ     กรรมการ 
๔.๒๐.๒๘  นายอุดม    บุญเฮ้า               ครูวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุโธ   กรรมการ 
๔.๒๐.๒๙  นายพิชิตเดช ขัตตยิะ           รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการ 
๔.๒๐.๓๐  นายเจนวิทย์  ศรพิีมพ์  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๒๐.๓๑  นายสถิระ   กาญจันดา   ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๒๐.๓๒  นางสาวสุวรรณา โกศัลวัฒน์     ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๒๐.๓๓  นางสาววิสุดา  สาระสุข ครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๒๑  กำรแข่งขันทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยำยเสียงเคลื่อนที่ Mobile  Amplifier (ระดับ ปวช.) 
 ประกอบด้วย 

๔.๒๑.๑  นายวิชา   อาญาเมือง   ผู้อ านวยการวทิยาลัยการนวมนิทราชินีมุกดาหาร   ประธานกรรมการ 
๔.๒๑.๒  นายสุพิษ ภูแทนนา ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนจาน    รองประธานกรรมการ 
๔.๒๑.๓  นายสมจิตร ชัยบัง    รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด       รองประธานกรรมการ 
๔.๒๑.๔  นายธีระ   ค าแปล   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก     กรรมการ 
๔.๒๑.๕  นายอรุณ   เลิศอุดมโชค   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี กรรมการ 
๔.๒๑.๖  นายชิตตะวัน   กว้างสวาสดิ์   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพค าม่วง     กรรมการ 
๔.๒๑.๗  นายวีระพล   พงษ์บริบูรณ์   ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น      กรรมการ 
๔.๒๑.๘  นายชิตพงษ์   ศรีสารคาม   ครูวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม      กรรมการ 
๔.๒๑.๙  นายไพฑูรย์   สุทธิสน   ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร      กรรมการ 
๔.๒๑.๑๐ นางสาวดวงกมล ปิตานุวัฒน์   ครูวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น      กรรมการ 
๔.๒๑.๑๑ นายสุวัฒ   ภาคีนุยะ   ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย      กรรมการ 
๔.๒๑.๑๒ นายชาติชาย   กุลไทย   ครูวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร      กรรมการ 
๔.๒๑.๑๓ นายบุญเลิศ   สุขประเดิม   ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์      กรรมการ 
๔.๒๑.๑๔ นายเอกชัย   ดีสุข    ครูวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด      กรรมการ 
๔.๒๑.๑๕.นายเกียรติศักดิ์  ชินาภาษ   ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี       กรรมการและเลขานุการ 
๔.๒๑.๑๖ นายวัชระ   ประคองพันธ์   ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๒๒  กำรแข่งขันทักษะออกแบบพัฒนำโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ (ระดับ ปวช.) ประกอบด้วย 
๔.๒๒.๑  นายปริญญา สมมิตร  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  ประธานกรรมการ 
๔.๒๒.๒  นายค าพันธ์   ศรีเมือง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง       รองประธานกรรมการ 
๔.๒๒.๓  นายบรรจง สุรพุทธ  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย      กรรมการ 



๒๗ 

 
๔.๒๒.๔  นายปัญญา มุ่งดี  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมค าสร้อย  กรรมการ 
๔.๒๒.๕ นายโกศล  เลิศล้ า  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่   กรรมการ 
๔.๒๒.๖  ว่าที่ร้อยตรีพงษ์อนัน  เปลี่ยนเอก รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร  กรรมการ 
๔.๒๒.๗  นายสิทธิชนม ์ ค าแปล  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ   กรรมการ 
๔.๒๒.๘  นายเกรียงไกร ศรีสารคาม ครูวิทยาลัยการอาชีพพล     กรรมการ 
๔.๒๒.๙  นายสุพรรณ ประทุมชัย ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู      กรรมการ 
๔.๒๒.๑๐  ว่าที่ร้อยตรีบุญญศักดิ์ ค าปลิว ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม      กรรมการ 
๔.๒๒.๑๑  นายอดิศักดิ์ แหวนวงษ ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการ 
๔.๒๒.๑๒  นายภักด ี ดาวกระจ่าง ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร     กรรมการ 
๔.๒๒.๑๓  นายอภินันท ์ ก้อนมณี  ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น     กรรมการ 
๔.๒๒.๑๔  นายกิตติภัฏ    พุ่มพระภา    บริษัท จีเอ็มเอส เทคนิคอล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด    กรรมการ 
๔.๒๒.๑๕  นายประสิทธ์ ผู้พัฒน์        บริษัท จีเอ็มเอส เทคนิคอล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด    กรรมการ 
๔.๒๒.๑๖  นางสุดคะนึง พุ่มพระภา    บริษัท จีเอ็มเอส เทคนิคอล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด             กรรมการ 
๔.๒๒.๑๗  นายถาวร สุระแย้ม      บริษัท จีเอ็มเอส เทคนิคอล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด    กรรมการ 
๔.๒๒.๑๘  นายวรรณะ ติ้บแก้ว บริษัท จีเอ็มเอส เทคนิคอล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด            กรรมการ 
๔.๒๒.๑๙  นายพิภพ พานิชผล  บริษัท จีเอ็มเอส เทคนิคอล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด             กรรมการ 
๔.๒๒.๒๐  นายวิเชียร ก าทอง  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี                 กรรมการและเลขานุการ 
๔.๒๒.๒๑  นางจารุณี แก้วหาดี  ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๒๓  กำรแข่งขันทักษะกำรออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (ระดับ ปวส.) ประกอบด้วย 
๔.๒๓.๑  นายสัมฤทธิ์  ภูเลี่ยมค า  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ประธานกรรมการ 
๔.๒๓.๒  นายเด่น  สติภา   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปรสิุทฺโธ   รองประธานกรรมการ 
๔.๒๓.๓  นายไพรัตน์  ธุระธรรม  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม  กรรมการ 
๔.๒๓.๔  นายภัทรศักดิ์  ประสงสันต์ ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    กรรมการ 
๔.๒๓.๕  นายอนุชา  แก้วบุดดา  ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    กรรมการ 
๔.๒๓.๖  นายเผด็จ  เมืองศรี  ครู วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม    กรรมการ 
๔.๒๓.๗  ว่าที่ ร.ต.อภิวัฒน์  แววศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์    กรรมการ 
๔.๒๓.๘  นายศราวุธ  ศรีวิไล  ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา    กรรมการ 
๔.๒๓.๙  นางสาวอุมาพร   บ่อพิมาย ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา    กรรมการ 
๔.๒๓.๑๐  นางสาวจันทิมา  วรรณโชต ิ ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๒๓.๑๑  นางจุฬาพรรณ์  คณารักษ์ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม    กรรมการ 
๔.๒๓.๑๒ นายวีระสิทธิ์      สาขามุละ ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ 
๔.๒๓.๑๓  นายศิโรรัตน์  ท านักสุข  คร ูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท    กรรมการ 
๔.๒๓.๑๔ นางสาวปนัดดา ภมูิ่งดาว ครู วิทยาลัยการอาชีพปราสาท    กรรมการ 
๔.๒๓.๑๕  นายเสกสรรค์  สิงทิศ  คร ูวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร    กรรมการ 
๔.๒๓.๑๖  นายสุริยา   กันภยั  คร ู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 นายประจักษ์  ขุนทอง  ครู วิทยาลัยเทคนิค.กาฬสินธุ์    กรรมการ 
๔.๒๓.๒๓นางนริศรา  น้อยมณี  ครูวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ    กรรมการและเลขานุการ 
๔.๒๓.๒๔ นายคารมย์  แก้วกันยา  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการและเลขานุการ 
๔.๒๓.๒๕  นายธนิต  ป้องค าถวย  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๒๓.๒๖ นายไชยวัฒน์  วงศส์มศรี ครูวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๒๔  กำรแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ (ระดับ ปวส.) ประกอบด้วย 
 ๔.๒๔.๑  ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ  หลั่งทรัพย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  ประธานกรรมการ 
๔.๒๔.๒  นายไพบูลย์ ฤกษ์ดี  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์         รองประธานกรรมการ 
๔.๒๔.๓  นายจักร ี ราชนิล  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย   กรรมการ 
๔.๒๔.๔  นายธิติวัฒน ์ กุลพิชัยจิราวุฒิ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ  กรรมการ 
๔.๒๔.๕  นายวิริยะ พัฒนาวิศิษฏ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์   กรรมการ 
๔.๒๔.๖  นายกัมปนาท บุญคง  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู  กรรมการ 
๔.๒๔.๗  นายธิปดิ ์ ภาสว่าง  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย  กรรมการ 
๔.๒๔.๘  นายชัยธชัคร์ พงษ์สาครสวัสดิ์ ครูช านาญการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์   กรรมการ 
๔.๒๔.๙  นายสาชาย ซื่อตรง  ครูช านาญการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา   กรรมการ 
๔.๒๔.๑๐  นางสาวอังคณา อัตถาพร ครูช านาญการพิเศษวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  กรรมการ 
๔.๒๔.๑๑  นายสุขสรรค์ พรธิอ้ัว  ครวูิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๔.๒๔.๑๒  นายอัคเดช พิสัยสวัสดิ์ ครวูิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๒๔.๑๓  นายชัยรัตน ์ ทองใบ  ครวูิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 
๔.๒๔.๑๔  นายจิรพล กัลยาเรือน ครวูิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ 
๔.๒๔.๑๕  นายจักรพงษ์ แก่นแก้ว ครวูิทยาลัยเทคนิคยโสธร     กรรมการ 
๔.๒๔.๑๖  นายพิเศษ ซ่อนกลิ่น ครวูิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์     กรรมการ 
๔.๒๔.๑๗  นายพรศักดิ์ บุญพา  ครวูิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการและเลขานุการ 
๔.๒๔.๑๘  นายชูเกียรติ  ประมุขกุล         ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

๔.๒๕  กำรแข่งขันทักษะเมคคำทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ระดับ ปวช.) ประกอบด้วย 
 ๔.๒๕.๑   ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร  คงยืน    ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์ ประธานกรรมการ 
๔.๒๕.๒   นายสุรชัย  นันจินดา  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์      รองประธานกรรมการ 
๔.๒๕.๓   นายกาญจน์  เหลอืงดอกไม้ ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๔.๒๕.๔   นาศราวุธ  ดีแสง  ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๔.๒๕.๕   นายดนัย  สีอ่อนนอก  ครูวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา    กรรมการ 
๔.๒๕.๖   นายสุทัศน์  มะอาจเลิศ  ครูวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง     กรรมการ 
๔.๒๕.๗   นายธราเทพ  สะพานหล้า ครูวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    กรรมการ 
๔.๒๕.๘  นายชัยวัฒน์  ณ ระนอง  ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี     กรรมการ 
๔.๒๕.๙  นางสาวลักษขณา  นามเหลา ครูวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ    กรรมการ 



๒๙ 

 
๔.๒๕.๑๐  นายสิทธิไชย  สิงห์มหาไชย ครูวิทยาลัยการอาชีพหนองคาย    กรรมการ 
๔.๒๕.๑๑  นายเผด็จ  เมืองศรี  ครูวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๒๕.๑๒  นายกิตติ สุวรรณหงษ  ครูวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น    กรรมการ 
๔.๒๕.๑๓  นายสุริยา  งามลม  ครูวิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์    กรรมการและเลขานุการ 
๔.๒๕.๑๔  นายปริญญา  สอนลิลา  ครูวิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๒๖  กำรแข่งขันทักษะเมคคำทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ระดับ ปวส.) ประกอบด้วย 
 ๔.๒๖.๑  ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร  คงยืน ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์ ประธานกรรมการ 
๔.๒๖.๒  นายสุรชัย  นันจินดา      รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์       รองประธานกรรมการ 
๔.๒๖.๓  นายอภิสิทธิ์  ทินาพิมพ์  ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    กรรมการ 
๔.๒๖.๔  นายอรรคพล ประเสริฐ  ครูวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ    กรรมการ 
๔.๒๖.๕  นายธนิต  นาใจดี  ครูวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์    กรรมการ 
๔.๒๖.๖  นายชาตรี  โยธาธรรม  ครูวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ     กรรมการ 
๔.๒๖.๗  นายพรรุ่ง  ดวงแก้ว  ครูวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา    กรรมการ 
๔.๒๖.๘  นายเพชร  ตันสังวรณ์  ครูวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๒๖.๙  นายสุภาษิต  จิตรไทย  ครูวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ     กรรมการ 
๔.๒๖.๑๐  นายธนเศรษฐ สุขสว่าง  ครูวิทยาลัยเทคนิคพิมาย     กรรมการ 
๔.๒๖.๑๑ นายพงษ์ฤทธิ์ สงคราม   ครูวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์     กรรมการ 
๔.๒๖.๑๒  นายอมร  ศรีหนารถ              ครูวิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์    กรรมการ 
๔.๒๖.๑๓  นายฉัตรชัย มาวรรณา            ครูวิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์     กรรมการ 
๔.๒๖.๑๔  นายอภิสิทธิ์ เรืองศิริวัฒนกุล     ครูวิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์           กรรมการและเลขาณุการ 
๔.๒๖.๑๕  นายพีรวัฒน์ สายภา  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี          กรรมการและผู้ช่วยเลขาณุการ 
๔.๒๖.๑๖  นางสาวภัสตา สรอ้ยสนธ์ ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี          กรรมการและผู้ช่วยเลขาณุการ 

๔.๒๗  กำรแข่งขันทักษะกำรเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ (ระดับ ปวช.) ประกอบด้วย 
๔.๒๗.๑  นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ         ประธานกรรมการ 

๔.๒๗.๒  นายสุวิชา  มั่นยืน        รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    รองประธากรรมการ 

๔.๒๗.๓  นายสุรเด่น   คุน ุ  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์         รองประธากรรมการ 
๔.๒๗.๔  นายฐิติวัฒน์  กุลพิชัยจิราวุฒิ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
๔.๒๗.๕  นายชนินทร์   พบลาภ    ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 

๔.๒๗.๖  นายอนุพันธ์  ด่านก ามา ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 

๔.๒๗.๗  นายธนพล  ทัดทาน  ครู  วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 

๔.๒๗.๘  นายภรต  แก้วพรหม  ครู  วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ กรรมการ 

๔.๒๗.๙  นายศักนรินทร์  ผิวเหลือง  ครูวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ กรรมการ 

๔.๒๗.๑๐  นายจักรพันธ์  สินเทศ ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 

๔.๒๗.๑๑  นายเดชา   กาญวงษา ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี กรรมการ 

๔.๒๗.๑๒  นายสุนันต์   สุขเจริญ ครู วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล กรรมการ 

๔.๒๗.๑๓  นายชัชวาลย ์ อานนท์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ กรรมการ 

๔.๒๗.๑๔  นายสุริยา   ศรีวิเศษ ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 

๔.๒๗.๑๕  นายอิทธิพล   นราชัย ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 

๔.๒๗.๑๖ นายชวินทร์  พลหาญ  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ 



๓๐ 

 
๔.๒๗.๑๗  นายปัญญวัฒน์   สุภาคาร ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รำยช่ือคณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน 
๑. นายศราวุฒิ อุทุมพร  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพปากช่อง ประธานกรรมการ 

๒. นายพรชัย   ทองอินทร์  ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม รองประธานกรรมการ 

๓. นายศักนรินทร์   ผิวเหลือง   ครู วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ กรรมการ 

๔. นายมนตรี   โนนพะยอม  ครู วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น กรรมการ 

๕. นายจักรพันธ์  สินเทศ   ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 

๖. นายชัยบูรณ์  บุญคล่อง  ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี กรรมการ 

๗. นางนิโลบล   บ่อทรัพย์  ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 

๘. นายเปรมปรีดี  อินตะนัย  ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 

๙. นางสาวธัญญธร  ผิวผ่อง  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 

๑๐. นายสุริยา   ศรีวิเศษ  ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 

๑๑. นายกฤตเมธ ประกอบแสง  ครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กรรมการ 

๑๒. คณะกรรมการจากบริษัท Innovative experiment : Inex กรรมการและเลขานุการ 

๑๓.  นายอิทธิพล   นราชัย  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๒๘  กำรแข่งขันทักษะกำรจัดกำรระบบเครือข่ำย (ระดับ ปวส.) ประกอบด้วย  
๔.๒๘.๑  นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์      ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ             ประธานกรรมการ 

๔.๒๘.๒  นางสาวสายฝน  สาระผล รองผู้อ านวยการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล       รองประธากรรมการ 

๔.๒๘.๓  นายสวัสดิ์  ธงไชย  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 

๔.๒๘.๔  นายระวี  ปรากฏรัตน์   ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 

๔.๒๘.๕ นายนิติพันธ์  บัวเก่า ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 

๔.๒๘.๖  นายสุริยา  ศรีวิเศษ ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 

๔.๒๘.๗  นายจักรพันธ์  ผิวผ่อง ครู  วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร กรรมการ 

๔.๒๘.๘  นายอุเทน  นามโคตร ครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กรรมการ 

๔.๒๘.๙  นางสาวกิตต์สิณี   นุ่นภักด ี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 

๔.๒๘.๑๑  นายสมศักดิ์  ค ามะมูล ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 

๔.๒๘.๑๒  นายชัยบูรณ์  บุญคล่อง ครูวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี กรรมการ 

๔.๒๘.๑๓  นายธนิต   นาใจดี  ครูวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 

๔.๒๘.๑๔  นายบวรศักดิ์  โสดาธาตุ ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 

๔.๒๘.๑๕  นายนที   จันทร์เทียม ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 

๔.๒๘.๑๖  นายชวินทร์  พลหาญ  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ 

๔.๒๘.๑๗  นายอิทธิพล   สุขเติม ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รำยช่ือคณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน 
๑. นายสวัสดิ์ ธงไชย  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการ 

๒. นายสมศักดิ์   ค ามะมูล ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี รองประธานกรรมการ 

๓. นายจักรวาล  ทรงวิชัย ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 

๔. นายชัยวุฒิ  สุวรรณเรือง ครูวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 

๕. นายนที   จันทร์เทียม ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 

๖. นายเนติธร   สุขด ี ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 



๓๑ 

 
๗. นายวิศรุต   การถัก ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 

๘. นางสาวธีริศรา ศรีมูลเขียว ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี กรรมการ 

๙. นายทิมานนท์  จันทสาร ครูวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ กรรมการ 

๑๐. นายสมชัย   นวนศรี ครู  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 

๑๑. นายวุฒิศักดิ์  จะโนรัตน์ ครู วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น กรรมการ 

๑๒. คณะกรรมการจากบริษัท  Hewlett Packard Enterprise : HPe      กรรมการและเลขานุการ 

๑๓. นางสาวเสาวภา   ยุติ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๒๙  กำรแข่งขันทักษะกำรพัฒนำมิลติมีเดียแบบหลำยมิติ (ระดับ ปวส.) ประกอบด้วย 
๔.๒๙.๑  นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ      ประธานกรรมการ 

๔.๒๙.๒  นายล าปาง  พันธ์เพชร  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์    รองประธานกรรมการ 

๔.๒๙.๓  นายวันชัย   ศุภธีรารักษ์  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 

๔.๒๙.๔  นางสาวภัทราภรณ์ เผือกนอก ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 

๔.๒๙.๕  นางชฎารัตน์  สุขศีล ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 

๔.๒๙.๖  นายสุวิทย์    วงษ์จ าปา ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 

๔.๒๙.๗  นายชัชวาลย์   ไชยราช ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 

๔.๒๙.๘  นายนิติ   จันทร์จ าปา ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร กรรมการ 

๔.๒๙.๙  นางสาวพัชนี  วิธิบุญ ครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กรรมการ 

๔.๒๙.๑๐  นางสาวธารทิพย์  ภาเรือง ครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กรรมการ 

๔.๒๙.๑๑  นายเชิดศักดิ์  พินิจมนตรี ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี กรรมการ 

๔.๒๙.๑๒  นายบุญเพิ่ม  มงคลทวีวัฒน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 

๔.๒๙.๑๓  นายนิตย์นิรันดร์  พิลาไชย ครู วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ กรรมการ 

๔.๒๙.๑๔  นางสาวพัชรินทร์  คูณมา ครู วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ กรรมการ 

๔.๒๙.๑๕  นายชวินทร์  พลหาญ  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการและเลขานุการ 

๔.๒๙.๑๖  นายพิทักษ์  ธิบูรณ์บุญ   ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รำยช่ือคณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน 
๑. นายวิโรจน์   ธิมา ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ประธานกรรมการ 

๒. นายคมสัน   อรรคแสง รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม รองประธานกรรมการ 

๓. ครูผู้ควบคุมทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทีมละ ๑ คน  กรรมการ 

๔. คณะกรรมการจากบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) กรรมการและเลขานุการ 

๕. นางสาวเอมอร  สิมาทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๓๐  กำรแข่งขันทักษะงำนปูน  สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง/สำขำช่ำงโยธำ  (ระดับ ปวช.) ประกอบด้วย 
๔.๓๐.๑  นายบัณฑิต  สมจิตร  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี  ประธานกรรมการ 
๔.๓๐.๒  นายมานพ  ภูทองขาว  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี      รองประธานกรรมการ 
๔.๓๐.๓  นายเรืองชัย  เขียวสด  ครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    กรรมการ 
๔.๓๐.๔  นายธานินทร์  แสงสว่าง  ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    กรรมการ 
๔.๓๐.๕  นายเอกชัย  แก่นวงศ์ค า  ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี     กรรมการ 
๔.๓๐.๖  นายชัชพันธ์  ชาดี  ครูวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ     กรรมการ 
๔.๓๐.๗  นายนิรันดร์  ค าเรืองศรี  ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น    กรรมการ 
๔.๓๐.๘  นายยรรยงค์  ประกอบเกื้อ ครูวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ 



๓๒ 

 
๔.๓๐.๙  นายสมบูรณ์  อินจันทร์  ครูวิทยาลัยเทคนิคน้ าพอง     กรรมการ 
๔.๓๐.๑๐  นายจีระศักดิ์ สิทธิพล  ครูวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา    กรรมการ 
๔.๓๐.๑๑  นายภาสกร  วงศจ์ันทร์  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๓๐.๑๒  นายธนวัติ  ปลั่งกลาง  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๓๐.๑๓  นายยศวัฒน์  บุญมาปิด ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๔.๓๐.๑๔  นายนเรศ  แตงอ่อน  ครูวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์    กรรมการ 
๔.๓๐.๑๕  นางสาวธิดารัตน์  บุญดล ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการและเลขานุการ 
๔.๓๐.๑๖  นายกนกพร  ไชยวิเศษ  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๓๐.๑๗  นายณัฐพัชร์  วรพิมรัฐ  ครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๓๑  กำรแข่งขันทักษะงำนไม้ก่อสร้ำง  (ระดับ ปวช.) ประกอบด้วย 

 ๔.๓๑.๑  นายบัณฑิต  สมจิตร  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี  ประธานกรรมการ 
๔.๓๑.๒  นายสุวิทย์ ประดุจชนม์  รองอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท       รองประธานกรรมการ 
๔.๓๑.๓  นายคงกระพันธ์  ไชยศิริ  ครูวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์    กรรมการ 
๔.๓๑.๔  นายจิระเดช ละครร า  ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    กรรมการ 
๔.๓๑.๕  นายจิรวัฒน์ ภูลายยาว  ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น    กรรมการ 
๔.๓๑.๖  นายวิชาญ ดนัยสวสัดิ์  ครูวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน    กรรมการ 
๔.๓๑.๗  นายจตุชัย   บุดนาชิน  ต าแหน่ง ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดร    กรรมการ 
๔.๓๑.๘  นายสกนธ์  หมั่นกิจ  ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๔.๓๑.๙  นางสาวพิกุล  ภูสีน้ า  ครูวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    กรรมการ 
๔.๓๑.๑๐  นายชัยวัฒน ์ วิญญายงค์ ครูวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ 
๔.๓๑.๑๑  นายเฉลิม   เพ็ชรสูงเนิน   ครูวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา    กรรมการ 
๔.๓๑.๑๒  นายพิษณุพงษ์  นันทราช ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู    กรรมการ 
๔.๓๑.๑๓  นายวัชระ เขียวกลม  ครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    กรรมการ 
๔.๓๑.๑๔  นายภาวชั  วรกฤษเรืองกุล ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการและเลขานุการ 
๔.๓๑.๑๕  นายศิริทรัพย์สุราทิพย์            ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๓๒  กำรแข่งขันทักษะงำนประมำณรำคำงำนก่อสร้ำง (ระดับ ปวส.) ประกอบด้วย 
๔.๓๒.๑  นายบัณฑิต  สมจิตร  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี  ประธานกรรมการ 
๔.๓๒.๒  นายบุญชนะ  โพธิ์ละเดา  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก       รองประธานกรรมการ 
๔.๓๒.๓  นายรชตะ   โภครักษ์  รองผู้อ านวยการ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี       รองประธานกรรมการ 
๔.๓๒.๔  นายมงคล  ดวงชาทม  ครูวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    กรรมการ 
๔.๓๒.๕  นายนันทกรณ์ภูสมยา  ครูวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ 
๔.๓๒.๖  นายสาคร  ขาวกา  ครูวิทยาลัยเทคนิคเลย     กรรมการ 
๔.๓๒.๗  นายพงศ์พันธุ์  เงางาม  ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์     กรรมการ 
๔.๓๒.๘  นายวิชิต  ค าหย่อน  ครูวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา    กรรมการ 
๔.๓๒.๙  นายชาญวุฒิ  สุขหมื่น  ครูวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง     กรรมการ 
๔.๓๒.๑๐  อ านวย น้อยประสิทธิ์   ครูวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๓๒.๑๑  นายอุดมศักดิ์  ตั้งอุดมโชคไพศาล  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๓๒.๑๒  นายวีระศักดิ์  เพ็งธรรม ครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    กรรมการ 
๔.๓๒.๑๓  นายฉลอง  ม่วงทิพย์  ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 



๓๓ 

 
๔.๓๒.๑๔  นายปริญญา  เพ็ญพิมพ์ ครูวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์    กรรมการ 
๔.๓๒.๑๕  นายอาณาจักร ทองทับ  ครู วิทยาลัยเทคนิคดุสิต     กรรมการ 
๔.๓๒.๑๖  นายณัฐพงศ์ สุหงษา  ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี  กรรมการ 
๔.๓๒.๑๗  นางสาวปวีณา พาวินันท์ ครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี     กรรมการ 
๔.๓๒.๑๘  นายไพโรจน์  ชาละวัน ครู  วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง     กรรมการ 
๔.๓๒.๑๙  นายชิตพล  พรมวัง  ครู วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง    กรรมการ 
๔.๓๒.๒๐  นายสมเก่ง  มาค า  ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น    กรรมการ 
๔.๓๒.๒๑  นายปริวัฒน์  ยืนยิ่ง  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการและเลขานุการ 
๔.๓๒.๒๒  นายกิตติศักดิ์  แนวบุตร          ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๓๓  กำรแข่งขันทักษะกำรส ำรวจเพื่อกำรก่อสร้ำง (ระดับ ปวส.) ประกอบด้วย 
๔.๓๓.๑  นายพงษ์ศักดิพล  ทาแก้ว ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประธานกรรมการ 
๔.๓๓.๒  นางสุดใจ  ภู่เทศ  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   กรรมการ 
๔.๓๓.๓  นางสาวทักษิณา  ชมจันทร์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   กรรมการ 
๔.๓๓.๔  นายพัชรพล  พานประทีป ครูวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา    กรรมการ 
๔.๓๓.๕  นายมานะ  ศรีสูงเนิน  ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น    กรรมการ 
๔.๓๓.๖  นายนราวุธ  สีหะวงษ์  ครูวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชนีมุกดาหาร    กรรมการ 
๔.๓๓.๗  นางสิริมา  ผลจันทร์  ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์     กรรมการ 
๔.๓๓.๘  นายบุญส่ง  ประสันเทียะ  ครูวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ 
๔.๓๓.๙  นายระวี  พรมเรียม  ครูวิทยาลัยเทคนิคเลย     กรรมการ 
๔.๓๓.๑๐  นายมนัส  ยอดทอง  ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น    กรรมการ 
๔.๓๓.๑๑  นายดลชัย  จันทรุทิน  ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร     กรรมการ 
๔.๓๓.๑๒  นายนันทวิทย์  สคี าแหง ครูวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    กรรมการ 
๔.๓๓.๑๓  นายอุทัย  ไชยวิเศษ  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการและเลขานุการ 
๔.๓๓.๑๔  นายดุลยวัต  รักพงศ์  ครูวิทยาลัยการเทคนิคอุบลราชธานี       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๔.๓๓.๑๕  นายเรืองชัย  เขียวสด            ครูวิทยาลัยการเทคนิคเดชอุดม     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๓๔  กำรแข่งขันทักษะกำรเขียนแบบก่อสร้ำง (ระดับ ปวช.) ประกอบด้วย 

 ๔.๓๔.๑ นายวิวัฒน์  บุญพิค า   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์            ประธานกรรมการ 
๔.๓๔.๒ นายยงค์  ราศรีเฟ่ือง  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์           รองประธานกรรมการ 
๔.๓๔.๓ นายปิยะฉัตร  ไตรแสง  ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                         กรรมการ 
๔.๓๔.๔ นายวิฑูร  เอียการนา  ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์                กรรมการ 
๔.๓๔.๕ นางศรีวิไล  อุปถัมภ์เกื้อกูล ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา                กรรมการ 
๔.๓๔.๖ นายกร  วนะรมย์  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี                กรรมการ 
๔.๓๔.๗ นายสุวัฒน์  อุตมะพันธุ์  ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ                    กรรมการ 
๔.๓๔.๘ นายบัญญัติ  พงษ์พิริยะเดชะ ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น                กรรมการ 
๔.๓๔.๙ นายค ารณ  วรามิตร  ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด                กรรมการ 
๔.๓๔.๑๐ นายกฤตวิทย์  รุ่งเรือง  ครู วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ               กรรมการ 
๔.๓๔.๑๑ นางสาวกษิรา  มหาศาลภิญโญ ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย                 กรรมการ 
๔.๓๔.๑๒ นายเกรียงศักดิ์  ค าหงษา ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ                กรรมการ 
๔.๓๔.๑๓ นายภาวัช  วรกฤษเรืองกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี               กรรมการและเลขานุการ 



๓๔ 

 
๔.๓๔.๑๔ นางสาวพรรัตน์  เรืองเสรี        ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๓๔.๑๕ นายวีรศักดิ์  ทองขาว             ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๓๕  กำรแข่งขันทักษะกำรเขียนแบบก่อสร้ำงด้วยคอมพิวเตอร์ (ระดับ ปวส.) ประกอบด้วย 
๔.๓๕.๑  นายวิวัฒน์  บุญพิค า  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์     ประธานกรรมการ 
๔.๓๕.๒  นายกฤษนเดช  ราษีทอง  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์           รองประธานกรรมการ 
๔.๓๕.๓  นายอภิชาติ  ชุมวงศ์  ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร        กรรมการ 
๔.๓๕.๔  นายไพฑูรย์  พรหมสถิตย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์      กรรมการ 
๔.๓๕.๕  นายภาสกร  จวนสาง  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี       กรรมการ 
๔.๓๕.๖ นางสาววิรุฬพรรณ  บุญรมย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี      กรรมการ 
๔.๓๕.๗  นายชนินทร์  สุขประชา  ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด       กรรมการ 
๔.๓๕.๘ นายกรกฎ  บุญศิริโชควัฒนา ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี       กรรมการ 
๔.๓๕.๙ นายคมกฤษณ์  ส่งคุณธรรม ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ      กรรมการ 
๔.๓๕.๑๐ นายชยางกูร  ไชยกิตติ  ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ        กรรมการ 
๔.๓๕.๑๑ นางสาววรัญญา  พงษ์หนองโน คร ูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี                กรรมการ 
๔.๓๕.๑๒  นางจิฤมล  สร้อยจิตต์  คร ูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์                   กรรมการ 
๔.๓๕.๑๓ นางสาวธิดารัตน์  บุญดล ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี               กรรมการและเลขานุการ 
๔.๓๕.๑๔ นางสาววิรัลรัตน์  ปางชาติ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๓๕.๑๕ นายพงศ์พันธุ์  เงางาม             ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๓๖ กำรแข่งขันทักษะงำนคอนกรีต (ระดับ ปวส.) ประกอบด้วย 
๔.๓๖.๑  นายเดชวิชัย  พิมพ์โคตร  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี           ประธานกรรมการ 
๔.๓๖.๒  นายช านาญ อยู่แพ  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี          รองประธานกรรมการ 
๔.๓๖.๓  นายสุรพงษ์ หงส์แพง  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวอุดรธานี     กรรมการ 
๔.๓๖.๔ นายอดิศักดิ์ ศรีแสงรัตน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย        กรรมการ 
๔.๓๖.๕  นายพงศ์พิพัฒน์  จิตจง  ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู       กรรมการ 
๔.๓๖.๖ นายกษิดิศ การิชุม  ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร       กรรมการ 
๔.๓๖.๗  นายศักรินทร์  กุดวิสัย  ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์       กรรมการ 
๔.๓๖.๘  นายศักดิ์ชัย  ทราบรัมย์  ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์       กรรมการ 
๔.๓๖.๙  นายสงบ  ฉ้งทับ   ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี       กรรมการ 
๔.๓๖.๑๐ นายวิศวชิต  จันทรเกษ  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี       กรรมการ 
๔.๓๖.๑๑  นายธนเศรษฐ์  ชมก้อน  ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น       กรรมการ 
๔.๓๖.๑๒ นายคมสิงห์  มาตย์วังแสง ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี       กรรมการ 
๔.๓๖.๑๓  นายฉัตชัย  นางวงษ์  คร ูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ       กรรมการ 
๔.๓๖.๑๔ นายอดิศักดิ์  เจริญพงษ์  คร ูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี      กรรมการ 
๔.๓๔.๑๕ นายภาคภูมิ  ประทุมวัน  ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี            กรรมการ 
๔.๓๔.๑๖ นางสาวพัชรี  ศรีนอ้ย  ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ        กรรมการ 
๔.๓๔.๑๗ นายทศธชัย  บุญเลิศ  ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี    กรรมการและเลขานุการ 
๔.๓๔.๑๘ นายทวี  ห้วยทราย                 ครู  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 



๓๕ 

 
๔.๓๗  กำรแข่งขันทักษะกำรแข่งขันทักษะงำนฝึกฝีมือ (ระดับ ปวช.) ประกอบด้วย 

๔.๓๗.๑  นายธนภัทร   แสงจันทร์   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  ประธานกรรมการ 
๔.๓๗.๒  นายจิรายุทธ  พฤฒิสาร   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี         รองประธานกรรมการ 
๔.๓๗.๓  นายไพรัตน์  ถิรบุตร  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล  กรรมการ 
๔.๓๗.๔  นายเกียรติศักดิ์  ชัยภิบาล   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา    กรรมการ 
๔.๓๗.๕  นายวิโรจน ์ ทองเรือง   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง     กรรมการ 
๔.๓๗.๖  นายสมนึก  นิลพันธุ์   ข้าราชการบ านาญ       กรรมการ 
๔.๓๗.๗  นายสุชาติ   รอดสุวรรณ  ครูวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่      กรรมการ 
๔.๓๗.๘  นายถวิล   บุปผาทาโน   ครูวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม      กรรมการ 
๔.๓๗.๙  นายธนนท์   ธิศาเวช   ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น      กรรมการ 
๔.๓๗.๑๐  นายมานะ   คงกระโทก   ครูวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษณ์      กรรมการ 
๔.๓๗.๑๑ นายพงษศักดิ์   สว่างสุข  ครูวิทยาลัยการอาชีพนิคมค าสร้อย     กรรมการ 
๔.๓๗.๑๒  นายปรีชา   ปานกลาง   ครูวิทยาลัยเทคนิคพิมาย       กรรมการ 
๔.๓๗.๑๓  นางสาวสาคร  นอ้มระวี   ครูวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด      กรรมการ 
๔.๓๗.๑๔  นายอุทัย   พลเขตต์   ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี      กรรมการ 
๔.๓๗.๑๕  นายนภดล   สุทธิแย้ม   ครูวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี     กรรมการ 
๔.๓๗.๑๖  นายประทีป   โรจนลิขิตกุล   ครูวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี      กรรมการ 
๔.๓๗.๑๗  นายอนุสรณ ์ หาญอาสา   ครูวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก      กรรมการ 
๔.๓๗.๑๘  นายจาตุรงค์   พ่ึงจักคลี่   ครูวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด      กรรมการ 
๔.๓๗.๑๙  นายประกิต   บับพาน   ครูวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว      กรรมการ  
๔.๓๗.๒๐  นายสมปอง   ชูวงษ์  ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์     กรรมการ 
๔.๓๗.๒๑  นายณรงคช์ัย  สุนทรา  ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร     กรรมการ 
๔.๓๗.๒๒  นายฐิติพัฌฐ์  พิมพ์ชาย  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๓๗.๒๑  นายศุภชัย  แสงบวัท้าว  ครูวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่    กรรมการ 
๔.๓๗.๒๒  นายศิริวัฒน์  พุฒธรรม  ครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 
๔.๓๗.๒๑  นายเอกชัย  จันทร์จ่าย  ครูวิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ    กรรมการ 
๔.๓๗.๒๒  นายพงษ์พันธ์  ตะภา  ครูวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย    กรรมการ   
๔.๓๗.๒๓  นายสุวชิา   มั่นยืน    รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี      กรรมการและเลขานุการ 
๔.๓๗.๒๔   นายสุพัฒน์   แนวจ าปา         ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๓๘  กำรแข่งขันทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ในงำนบัญชี (ระดับ ปวช.) ประกอบด้วย 
๔.๓๘.๑  นายสง่า  แต่เชื้อสาย  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์            ประธานกรรมการ 
๔.๓๘.๒  นายธีรชัย  ภูทอง  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์       รองประธานกรรมการ 
๔.๓๘.๓  ว่าที่ร้อยโท จิรายุศ  จินาวัลย์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี     กรรมการ 
๔.๓๘.๔  นางสาวกรรณิการ์  โมลาขาว รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง   กรรมการ 
๔.๓๘.๕  นางปภาภัทร  แสงแก้ว  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย    กรรมการ 
๔.๓๘.๖  นางสาวปิยธิดา  สายสุทธิ์ ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร     กรรมการ 
๔.๓๘.๗   นางสาวอัปศร  อุ่นสมัย  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๓๘.๘  นางรัตรนากรศรีวรมย์  ครูวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร  กรรมการ 
๔.๓๘.๙  นางสาวศิริลักษณ์  แซ่อุ่น ครูวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง    กรรมการ 



๓๖ 

 
๔.๓๘.๑๐  นางสาววิมลรัตน์  สุขเสริม ครูวิทยาลัยอาฃีวศึกษาเลย    กรรมการ 
๔.๓๘.๑๑  นางสาวบุษบัน  ภมูิโคกรักษ์ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา   กรรมการ 
๔.๓๘.๑๒  นางสาวศรินยา เบญจรักษ์ ครูวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๓๘.๑๓  นางนนทลี  ชัยเสนา  ครูวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์    กรรมการ 
๔.๓๘.๑๔  นางบังอร  พันธ์โสภา    ครูวิทยาลัยอาชีวอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๓๘.๑๕  นางดวงนภา  ไหมพรม  ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์      กรรมการและเลขานุการ 
๔.๓๘.๑๖  นายเทพพงษ์  แผ้วพลสง ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๓๘.๑๗  นางประภาวัลย์  ไชยโคตร ครูวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๓๘.๑๘  นางนงลักษณ์  พลศรี    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๓๘.๑๙  นางสาวจริญญา  พันธ์เป็น       ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๓๘.๒๐  นางสาวกัลยา  สารคุณ           ครูวิทยาลัยอาชวีศึกษาหนองคาย          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๓๘.๒๑  นางเสาวนีย์  แสนทวีสุข          ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๓๘.๒๒  นางสุมาลี  แก้วโวหาร            ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๓๙  กำรแข่งขันทักษะกำรกำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปเพื่องำนบัญชี (ระดับ ปวส.) ประกอบด้วย 
๔.๓๙.๑  นายสง่า  แต่เชื้อสาย  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  ประธานกรรมการ 
๔.๓๙.๒  นายธีรชัย  ภูทอง  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์       รองประธานกรรมการ 
๔.๓๙.๓  ว่าที่ร้อยโท จิรายุศ  จินาวัลย์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี  กรรมการ 
๔.๓๙.๔  นางราณี  ศรีสุรนารี  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๓๙.๕  นายมานิตย์  ประจันตะเสน ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น    กรรมการ 
๔.๓๙.๖  นางสาววันชญาณ์  จันธิภากัญจน์ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย    กรรมการ 
๔.๓๙.๗  นางสาวสุกัญญา  ธรรมรส ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์    กรรมการ 
๔.๓๙.๘  นางสาวประครอง  สุวะนิช ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู    กรรมการ 
๔.๓๙.๙  นางสาวปัญจรัตน์  ค าทองสุข ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๓๙.๑๐  นางสุวรรณา  พรมทอง  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๓๙.๑๑  นางสาวพิชชาพิมพ์  ศรีเสมอ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ     กรรมการ 
๔.๓๙.๑๒  ว่าที่ร้อยตรีหญิงชฎาภรณ์  มุทุกันต์ ครูวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ   กรรมการ 
๔.๓๙.๑๓  นายวฒันา  พงษช์นะ  ครวูิทยาลัยการอาชีพสตึก     กรรมการ 
๔.๓๙.๑๔  นางสังวาลย์  นาครินทร์ ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์      กรรมการและเลขานุการ 
๔.๓๙.๑๕  นางสาวสุภาพร  ศิลากุล ครวูิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๓๙.๑๖  นางอมราพร  ปวะบุตร  ครูวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๓๙.๑๗  นางนิชกานต ์ ไอครรัมย์ ครูวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๓๙.๑๘  นางสาวปลิตา  นามสีอุ่น         ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๔๐  กำรแข่งขันทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ (ระดับ ปวช.) ประกอบด้วย 
๔.๔๐.๑  นายมงคล แก้วรอด  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย            ประธานกรรมการ 
๔.๔๐.๒  นายวิสิทธิ์ตพงศ์ แสงงาม  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย       รองประธานกรรมการ 
๔.๔๐.๓  นางสาวธนิดา วรรณแก้ว รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  กรรมการ 
๔.๔๐.๔  นายสุดชาย บุตรแสนลี รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน  กรรมการ 
๔.๔๐.๕  นางรจนา อินสะอาด ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๔๐.๖  นางปรารถนา แสงมุกดา ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู    กรรมการ 



๓๗ 

 
๔.๔๐.๗  นางกฤษณา จันทร์เทศ ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 
๔.๔๐.๘  นางณัฐฐยา งามชื่น  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๔๐.๙  นางสาวพิมพ์มณี  ภักดีด ารงเกียรติ์  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์    กรรมการ 
๔.๔๐.๑๐ นางสาวกมลทิพย์  บวรโมท ครู วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์    กรรมการ 
๔.๔๐.๑๑  นางอรุณ ี แสงงาม  ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    กรรมการ 
๔.๔๐.๑๒  นางสาวจีราภา  บญุจิราพชัร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๔๐.๑๓  นางวณิชชา ยืนยง  ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร  กรรมการ 
๔.๔๐.๑๔  นางเวธณี นาคอก  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น    กรรมการ 
๔.๔๐.๑๕  นางปรมาภรณ์  นามเทียร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๔๐.๑๖  นางบุญสิญา ยอดมงคล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา   กรรมการ 
๔.๔๐.๑๗  นางกมลรัตน์ เหล่าหว้าน ครู วิทยาลัยเทคนิคเขาวง     กรรมการ 
๔.๔๐.๑๘ นางสาวลลิดา เตนากุล  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย      กรรมการและเลขานุการ 
๔.๔๐.๑๙ นางกัญปพิมพ์ กนิษฐพยาฆร์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๔๐.๒๐ นางสาวอลิณพ์ริศา สุธัมนาถพงษ์     ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๔๑  กำรแข่งขันทักษะกำรพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ (ระดับ ปวช.) ประกอบด้วย 
๔.๔๑.๑  นายมงคล แก้วรอด  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  ประธานกรรมการ 
๔.๔๑.๒  นายวิสิทธิ์ตพงศ ์ แสงงาม รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย รองประธานกรรมการ 
๔.๔๑.๓  นางสาวธนิดา วรรณแก้ว รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  กรรมการ 
๔.๔๑.๔  นายธิติวัฒน ์ กุลพิชัยจิราวุฒิ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ  กรรมการ 
๔.๔๑.๕  นายสุดชาย บุตรแสนลี รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน  กรรมการ 
๔.๔๑.๖  นางรัศม ี โชติไธสง ครู วิทยาลัยเทคนิค บุรีรัมย์    กรรมการ 
๔.๔๑.๗  นางวันเพ็ญ เที่ยงศิริ  ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร     กรรมการ 
๔.๔๑.๘  นางแสงวัน ยศเฮือง  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย    กรรมการ 
๔.๔๑.๙  นางสาวจันเพ็ญ  ไชยหา  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๔๑.๑๐  นางสาววรรณา  สมสืบ  ครู วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน    กรรมการ 
๔.๔๑.๑๑  นางสาวต้องรัก  บุษราคัม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๔๑.๑๒  นางสาววภิญญพัฒน์  ค าหงษา ครู วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ    กรรมการ 
๔.๔๑.๑๓  นางสาวสุรภ ี  ทองเสริม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๔๑.๑๔  นางสาวกิตติยากร  เปลี่ยนไทย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น    กรรมการ 
๔.๔๑.๑๕  นางหฤทัย โฮมชัย  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย    กรรมการ 
๔.๔๑.๑๖  นางสาวเจติยา   จันทร์สม ครู วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ    กรรมการ 
๔.๔๑.๑๗  นางสาวชนิสรา  มั่นคง  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย     กรรมการและเลขานุการ 
๔.๔๑.๑๘  นางกญัปพิมพ์   กนิษฐพยาฆร์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานนี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๔๑.๒๐ นางสาวอลิณพ์ริศา สุธัมนาถพงษ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๔๒  กำรแข่งขันทักษะกำรใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือรำชกำรภำยนอก (ระดับ ปวส.) ประกอบด้วย 
๔.๔๒.๑  นายมงคล แก้วรอด  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  ประธานกรรมการ 
๔.๔๒.๒  นายพงษ์ไพร แสนสุภา รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย   รองประธานกรรมการ 
๔.๔๒.๓  นางสาวธนิดา วรรณแก้ว รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  กรรมการ 
๔.๔๒.๔  นางศิริธร พิมพ์ฝด  รองผู้อ านวยการวทอ.หนองคาย    กรรมการ 



๓๘ 

 
๔.๔๒.๕  นางอุบลรัตน์   จันทร์เมือง  รอง ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง  กรรมการ 
๔.๔๒.๖ นางนพมาตร์ วาดเมือง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๔๒.๗  นางนิทรา สร้อยนาก ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์    กรรมการ 
๔.๔๒.๘  นางสาวอลิณพ์ริศา  สุธัมนาถพงษ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๔๒.๙  นางสุมาลี วานิชยากร ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์    กรรมการ 
๔.๔๒.๑๐  นางสุภัชชา นาคสระเกษ ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๔.๔๒.๑๑  นางสุภาพร ภูสุจริต  ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์    กรรมการ 
๔.๔๒.๑๒  นางสาวอุทัยวรรณ จ าเริญสรรพ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๔๒.๑๓  นางเกศิณี ซื่อสัตย์  ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ 
๔.๔๒.๑๔  นางสาวอุไลพร  คฤหัส  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น    กรรมกา ร 
๔.๔๒.๑๕  นางสาวเทียมจันทร์  สวนเข้ม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๔๒.๑๖  นางหฤทัย  โฮมชัย  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย    กรรมการ 
๔.๔๒.๑๗  นางสาวมะลิวัล  ศิริหล้า ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย    กรรมการ 
๔.๔๒.๑๘  นางแสงอรุณ สิงห์มหาไชย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย               กรรมการและเลขานุการ 
๔.๔๒.๑๙  นางกัญปพิมพ์  กนิษฐพยาฆร ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๔๒.๒๐. นางจตุพร  ชาติบัวหลวง          ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๔๓  กำรแข่งขันทักษะกำรกำรน ำเสนอขำยสินค้ำ  The  Marketing  Challenge (ระดับ ปวช.) ประกอบด้วย 
 ๔.๔๓.๑  นางสาวกรรณิการ์  ยอดสง่า ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  ประธานกรรมการ 
 ๔.๔๓.๒  นายสาวยุพวดี  ศิรปิีริด์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย       รองประธานกรรมการ 
 ๔.๔๓.๓  นางลฏาภา แสวงทรัพย์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ  กรรมการ 
 ๔.๔๓.๔  นางสาวมณฑาวดี  พลูเกิด ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร     กรรมการ 
 ๔.๔๓.๕  นางรุ่งทิวา  สลากัน  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์    กรรมการ 
 ๔.๔๓.๖  นางธัญญลักษณ์  ตุมอญ  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด    กรรมการ 
 ๔.๔๓.๗  นางอรัญญา  แสงโชติ  ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์     กรรมการ 
 ๔.๔๓.๘  นางปทุมวัน  คันยุโร  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ 
 ๔.๔๓.๙  นางสาววลีรัตน์  ทองอินทร์ ครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 
 ๔.๔๓.๑๐  นางสาวดวงดาว  จันทร ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
 ๔.๔๓.๑๑  นางสาวชลธิดา  โพธิสา ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย    กรรมการ 
 ๔.๔๓.๑๒  นางสาวยุพิน  ป้องศิริ  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย    กรรมการ 
 ๔.๔๓.๑๓  นางสาวแคชรียา  ศรีวงษา ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย    กรรมการ 
 ๔.๔๓.๑๔  นายชัยวัฒน ์ พักตร์ผ่องศรี ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย     กรรมการและเลขานุการ 
๔.๔๓.๑๕  นางศริษา  สาระวัล               ครูวิทยาลัยการอาชะวารินช าราบ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๔๔  กำรแข่งขันทักษะกลยุทธ์กำรตลำดเชิงสร้ำงสรรค์ Creative  Marketing Plan  (ระดับ ปวส.) ประกอบด้วย 
๔.๔๔.๑  นางสาวกรรณิการ์  ยอดสง่า ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  ประธานกรรมการ 
๔.๔๔.๒  นายสาวยุพวดี  ศิรปิีริด์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย       รองประธานกรรมการ 
๔.๔๔.๓  นางลฏาภา  แสวงทรัพย์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ  กรรมการ 
๔.๔๔.๔  นางสาวมณฑาวดี  พลูเกิด ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร     กรรมการ 
๔.๔๔.๕  นางสาวประภัสสร  ค าเจริญ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๔๒.๖  นางธัญญลักษณ์  ตุมอญ  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อย    กรรมการ 



๓๙ 

 
๔.๔๔.๗  นางสาวกมลพัฒน์  ทองธิราช ครูวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ 
๔.๔๔.๘  นางชลกมล  ดิลกลาภ  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย    กรรมการ 
๔.๔๔.๙  นางสาววลีรัตน์  ทองอินทร์ ครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 
๔.๔๔.๑๐  นางสาวดวงเดือน  ค าอ่อน ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย    กรรมการ 
๔.๔๔.๑๑  นางสางศศิวิมล  โลขันสา ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย    กรรมการ 
๔.๔๔.๑๒  นางสาวจิราวรรณ  วงศ์กองแก้ว  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย    กรรมการ 
๔.๔๔.๑๓  นางสาวยุพิน  ป้องศิริ  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย     กรรมการและเลขานุการ 
๔.๔๔.๑๔  นางสาวนิสาชล  สืบสิมมา       ครูวิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๔๕  กำรแข่งขันทักษะกำรเขียนแผนธุรกิจ (ระดับ ปวส.) ประกอบด้วย 
 ๔.๔๕.๑  นางสาวกรรณิการ์  ยอดสง่า ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  ประธานกรรมการ 
 ๔.๔๕.๒ นายสาวยุพวดี  ศิริปีริด์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย       รองประธานกรรมการ 
 ๔.๔๕.๓  นางลฏาภา  แสวงทรัพย์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ  กรรมการ 
 ๔.๔๕.๔  นางสาวมณฑาวดี  พลูเกิด ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร     กรรมการ 
 ๔.๔๕.๕  นางสาวสกลรัตน์  อุทธา ค ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
 ๔.๔๕.๖  นางรุ่งทิวา  ศลากัน  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์    กรรมการ 
 ๔.๔๕.๗  นางสาวกมลพัฒน์  ทองธิราช ครูวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ 
 ๔.๔๕.๘  นางสาวอรัญญา  แสงโชต ิ ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์     กรรมการ 
 ๔.๔๕.๙  นางสาวอารีรัตน์  จันทร์วิเศษ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย    กรรมการ 
 ๔.๔๕.๑๐  นางสาววิไลพร  ธรีรัตน์ชูโชติ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด    กรรมการ 
 ๔.๔๕.๑๑  นางสาวแคชรียา  ศรีวงษา ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย    กรรมการ 
 ๔.๔๕.๑๒  นางสาวศศิวิมล  โลขันสา ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย    กรรมการ 
 ๔.๔๕.๑๓  นางสาวจิราวรรณ  วงค์กองแก้ว  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย    กรรมการ 
 ๔.๔๕.๑๔  นางสวดวงเดือน  ค าอ่อน ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย     กรรมการและเลขานุการ 
๔.๔๕.๑๕  นางสาวมานิตา  บุตรบุราณ     ครูวิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๔๖  กำรแข่งขันทักษะจัดแสดงสินค้ำและกำรบริกำรลูกค้ำ (ระดับ ปวช.) ประกอบด้วย 
๔.๔๖.๑  นางทิพย์วรรณ  อู่ทรัพย์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ประธานกรรมการ 
๔.๔๖.๒  นายอนิรุทธ์     จันทมลู  รองผู้อ านวยการอาชีวศึกษามหาสารคาม       รองประธานกรรมการ 

๔.๔๖.๓  นางสันติมา โหตระไวศยะ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด     กรรมการ 
๔.๔๖.๔  นางตมิสา  ยอดบุตร ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ    กรรมการ 
๔.๔๖.๕  นางสาวปวรรณวรีย ์ ไชยรัตน์ ครูวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ     กรรมการ 
๔.๔๖.๖  นายจ านงศ ์ วงศ์สุทัศน์ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๔๖.๗  นางสาวเพ็ญนภา  ยุบไธสง ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ  
๔.๔๖.๘  นางปทิตตา    ค าภูมี  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น     กรรมการ 
๔.๔๖.๙  นางสาวปวิตรา   มงัพรมมา   ครู วิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ     กรรมการ 
๔.๔๖.๑๐  นางสาวพิมพ์พรรณ ทิพชัย ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย กรรมการ 
๔.๔๖.๑๑  นางสาวภณิดา   ไชยวรรณ ครูวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ     กรรมการ 
๔.๔๖.๑๒  นางสาวพราวเดือน แผ้วพลสง  ครูวิทยาลัยเทคนิคนางรอง     กรรมการ 
๔.๔๖.๑๓  นางสุพรรณี  สัตนาโค  ครูวิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ             กรรมการ 



๔๐ 

 
4.46.14  นางสาวพัณณิดา    บุญสนอง  ครูวิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ            กรรมการ  
๔.๔๖.๑5  นายพิษณุ     ศิลาอาสน์         ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม        กรรมการและเลขานุการ 
๔.๔๖.๑6  นางสาวรัตนา  สาระค า          ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๔๗  กำรแข่งขันทักษะพัฒนำระบบพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ E-commerce  (ระดับ ปวช.) ประกอบด้วย 
๔.๔๗.๑  นางทิพวรรณ  อู่ทรัพย์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ประธานกรรมการ 
๔.๔๗.๒  นายบรรจง  พลขันธ์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม    รองประธานกรรมการ 
๔.๔๗.๓  นายบัญชา  โคตรแก้ว  รองผ้ านวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี      รองประธานกรรมการ 
๔.๔๗.๔  นางศกลรัตน์  ยุทธ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๔๗.๕  นายมงคล  แสงอรุณ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๔๗.๖  นายกฤษณะกั้วสิทธิ์  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๔๗.๗  นายสมัย  สีลาดเลา  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๔๗.๘  นางสาวณัฐฏิญาภรณ์บุฐวิจิตร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๔๗.๙  นางมณีวรรณ  แสงงาม  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๔๗.๑๐  นายศุภชัย  โพธิ์ศรี  ครู วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง    กรรมการ 
๔.๔๗.๑๑  นางสุพัตรา  ทรัพย์ศิริ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๔๗.๑๒  นายกฤษณ์  กนิษฐพยาฆร์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๔๗.๑๓  นายกฤษณะ  เสาะสาย  ครู วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ    กรรมการ 
๔.๔๗.๑๔  นายรัตนศักดิ์  ผาสุก  ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๔๗.๑๕  นางกนกกาญจน์  แสนสุวรรณ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๔๗.๑๖  นางสาวร าไพ  อมรเจริญกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๔.๔๗.๑๗  นายไกรสร  ประกิจ  ครู วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่    กรรมการ 
๔.๔๗.๑๘  นางสุนันทา  กสิพันธ์  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๔๗.๑๙  นางพิทยาภรณ์  เลิศกระโทก ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๔๗.๒๐  นางวราภรณ์  สารวัน  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๔๗.๒๑  นายรัตนพันธ์  เจริญพงษ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๔๗.๒๒  นางสุดฤดี  ประทุมชาติ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๔๗.๒๓  นางเพชรัตน์  บัวทุม  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๔๗.๒๔  นายสง่า  ค าอุ่น  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๔๗.๒๕  นางสาวจันทร์จุฬา  อินทวงค์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๔๗.๒๖  นางสาวสุพัตตา  คุ้มสุวรรณ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม     กรรมการและเลขานุการ 
๔.๔๗.๒๗  นางสาวจันทร์จุฬา  อินทวงค์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๔๗.๒๘  นางสาวล าแพน  นามจ าปา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๔๗.๒๙  นางสาวศิริพร  สวุรรณกูฏ จนท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๔๗.๓๐  นางสาวนิติยา  สตัยากุล จนท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๔๘  กำรแข่งขันทักษะกำรจัดกำรโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน (ระดับ ปวส.) ประกอบด้วย 
๔.๔๘.๑  นายปริญญา    สมมิตร ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ประธานกรรมการ 
๔.๔๘.๒  นายเฉลิมศักดิพงษ์ กงอินทร์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม รองประธานกรรมการ 
๔.๔๘.๓  นางสาวธนิดา วรรณแก้ว รอง ผู้อ านวยการอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รองประธานกรรมการ 



๔๑ 

 
๔.๔๘.๔  นายอนุสิษฐ์ ประเสริฐดี รอง ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก รองประธานกรรมการ 

๔.๔๘.๕  นายทวีศักดิ์ คงคาม ี ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร  กรรมการ 
๔.๔๘.๖  นายวีระศักดิ ์ พรหมโสภา ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์    กรรมการ 
๔.๔๘.๗  นางพิศมัย บุดดา ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๔๘.๘  นายพรชัย แย้มบาน ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    กรรมการ 
๔.๔๘. ๙  นางสาวอารีรัตน์ จันทร์วิเศษ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย   กรรมการ 
๔.๔๘.๑๐  นางสาวเบญญาภา  ศรีอ่อน ครูวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ    กรรมการ 
๔.๔๘.๑๒  นางรัตนา แสงเพชร ครูวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์    กรรมการ 
๔.๔๘.๑๓  นางสาวปิยนันท์ ประครอง ครูวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    กรรมการ 
๔.๔๘.๑๔  นางณภัทร อ่ิมวิทยา ครูวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม     กรรมการและเลขานุการ 
๔.๔๘.๑๕  นางสาวเพ็ญประภา  แสงสุขวาว ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๔๘.๑๖  นางสาวประภาพร  นัยจิตร ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๔๘.๑๗  นางสาวพิมพ์พา  เบ้างาม ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
๔.๔๘.๑๘  นางสาวกิลิตา  พรมลักษณ์ ครวูิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

๔.๔๙  กำรแข่งขันทักษะกำรประกอบอำหำรไทยเชิงธุรกิจ (ระดับ ปวช.) ประกอบด้วย 
 ๔.๔๙.๑  นางอนงค์ลักษณ์  พูลสุวรรณ ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ประธานกรรมการ 
๔.๔๙.๒  นางสาวนัยนา  เจรญิพล  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รองประธานกรรมการ 
๔.๔๙.๓  นางสาวเพ็ญใจ  ชัยวงศ์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รองประธานกรรมการ 
๔.๔๙.๔  นางสาวชัญญณัท  จ าปาราช ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น    กรรมการ 
๔.๔๙.๕  นางเบญจพร  ช่วยเกิด  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๔๙.๖  นางนุชนาฎ  แก้วเบ้า  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๔๙.๗ นางนภาพร  ก้อนมณี  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น    กรรมการ 
๔.๔๙.๘  นายทิวัตถ์  วงศ์อุทุม  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๔๙.๙  นางสมปอง  คงทอง  ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศมุกดาหาร  กรรมการ 
๔.๔๙.๑๐  นางสาวสุกัญญา  ยิ้มทองหลาง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา   กรรมการ 
๔.๔๙.๑๑  นางอัธยา  พามนตรี  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๔๙.๑๒  นางทิพย์สุคนธ์  พลวิบูลย์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น        กรรมการและเลขานุการ 
๔.๔๙.๑๓  นางฉันทนา  หอมพิกุล  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๔๙.๑๔  นางสาวมินทร์ธิดา  กุแก้ว ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๔๙.๑๕  นายกฤศรัณย์  สีสัน  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๔๙.๑๖  นายนที  ผาสุก  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๔๙.๑๗  นางสาวรัตนาภรณ์  หาระสาย จนท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๔๙.๑๘  นางสาวสุกัญญา  พลูทวี จนท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๕๐  กำรแข่งขันทักษะกำรออกแบบและประกอบอำหำรไทยสู่มำตรฐำนสำกล (ระดับ ปวส.) ประกอบด้วย 
๔.๕๐.๑   นางอนงค์ลักษณ์  พูลสุวรรณ ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ประธานกรรมการ 
๔.๕๐.๒   นางสาวนัยนา  เจริญพล รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รองประธานกรรมการ 
๔.๕๐.๓  นางสาวเพ็ญใจ  ชัยวงศ์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รองประธานกรรมการ 
๔.๕๐.๔  นางนภาพร  ก้อนมณี  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น    กรรมการ 
๔.๕๐.๕  นายทิจิตต์  วงศ์อุทัย  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น    กรรมการ 



๔๒ 

 
๔.๕๐.๖  นางอัธยา  พามนตรี  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๕๐.๗  นางสมปอง  คงทอง  ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศมุกดาหาร  กรรมการ 
๔.๕๐.๘  นางสาวชัญญณัท  จ าปาราช ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น    กรรมการ 
๔.๕๐.๙  นางฉันทนา  หอมพิกุล  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๕๐.๑๐  นางบันดาร  เชยชะนันท์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๕๐.๑๑  นายโกวิท  จันทะปาละ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย    กรรมการ 
๔.๕๐.๑๒  นางชมนาค  รักสมุทร  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์    กรรมการ 
๔.๕๐.๑๓  นายอ าพล  แสนหาญ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย    กรรมการ 
๔.๕๐.๑๔  นางสาวจตุรพร  กาสี  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น    กรรมการ 
๔.๕๐.๑๕  นางทิพย์สุคนธ์  พลวิบูลย์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น      กรรมการและเลขานุการ 
๔.๕๐.๑๖  นางสาวอรุณี  ตั้งตระกูล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๕๐.๑๗  นางสาวจารึก  สุรนิทร  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๕๐.๑๘  นางสาวณิชาภัทร  สุวรรณกูฏ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๕๐.๑๙  นายอภิชัย  สาระสิทธิ์  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๕๐.๒๐  นางสาวรัตนาภรณ์  หาระสาย จนท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธาน ี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๕๐.๒๑  นางสาวสุกัญญา  พลูทวี จนท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธาน ี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๕๑  กำรแข่งขันทักษะกำรประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย (ระดับ ปวช.) ประกอบด้วย 
 ๔.๕๑.๑  นายรุ่งโรจน์  ไชยชาติ  ผู้อ านวยการอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด   ประธานกรรมการ 
 ๔.๕๑.๒  นางเนาวรัตน์  อันทรบุตร รองผู้อ านวยการอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด  รองประธานกรรมการ 
 ๔.๕๑.๓  นางสาวเพ็ญใจ  ชัยวงศ์  รองผู้อ านวยการอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  รองประธานกรรมการ 
 ๔.๕๑.๔  นายอาคม  ยะหัตะ  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม    กรรมการ 
 ๔.๕๑.๕  นายจตุรงค์  เอี่ยมสะอาด วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา    กรรมการ 
 ๔.๕๑.๖  นางสาวพรฤดี  ดงใหญ่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น    กรรมการ 
๔.๕๑.๗  นายสมศักดิ์  นาหนอ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี    กรรมการ 
 ๔.๕๑.๘  นางจินตนา  จรัสศรี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย     กรรมการ 
 ๔.๕๑.๙   นางพรวิไล  สุวรรณโชติ   วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี    กรรมการ 
 ๔.๕๑.๑๐  นางมยุรี  ศรีจันทร์เวียง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์    กรรมการ 
๔.๕๑.๑๑  นางสาวชญาภรณ ์ โยลัย วิทยาลัยเทคนิคนครพนม     กรรมการ 
๔.๕๑.๑๒  นางอาภรณ์  ปัตะเวสัง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด    กรรมการ 
 ๔.๕๑.๑๓  นายวิทวัส  กาศไทยสง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๕๑.๑๔  นางสาวสุรวด ี เอ็มรัตน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด    กรรมการ 

 ๔.๕๑.๑๕   นายศักรินทร์  หงส์รัตนาวรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  วิทยาเขตโชติเวช   กรรมการตัดสิน 
 ๔.๕๑.๑๖ นายอนุสรณ์  ใจทน  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  วิทยาเขตโชติเวช   กรรมการตัดสิน 
 ๔.๕๑.๑๗  นายจักรพันธ์  รูปงาม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ               กรรมการตัดสิน 
 ๔.๕๑.๑๘  นางสุดสงวน  สุนาคราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด      กรรมการและเลขานุการ 

๔.๕๑.๑๙  นายอนุชิต  วันโท  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๔.๕๑.๒๐  นางสาวสุทธิดา  ตรุวรรณ จนท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๔.๕๑.๒๑  นางสาวพิชญา  หวังเก้ือกูล จนท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๕๒ กำรแข่งขันทักษะกำรประยุกต์ดอกไม้สดเชิงธุรกิจสู่มำตรฐำนสำกล (ระดับ ปวส.) ประกอบด้วย 



๔๓ 

 
๔.๕๒.๑  นายรุ่งโรจน์  ไชยชาติ  ผู้อ านวยการอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด   ประธานกรรมการ 
๔.๕๒.๒  นางเนาวรัตน์  อันทรบุตร รองผู้อ านวยการอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด       รองประธานกรรมการ 
๔.๕๑.๓  นางสาวเพ็ญใจ  ชัยวงศ์  รองผู้อ านวยการอาชีวศึกษาอุบลราชธานี       รองประธานกรรมการ 
๔.๕๒.๔ นายอาคม  ยะหัตะ  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม    กรรมการ 
๔.๕๒.๕ นางสาวณัฐภัสสร  ทิพย์ธีรสุนทร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา    กรรมการ 
๔.๕๒.๖  นางสมปอง  นันดี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย     กรรมการ 
๔.๕๒.๗  นายสมศักดิ์  นาหนอ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๕๒.๘  นายณัฐวุฒิ  จ าเริญขรสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย     กรรมการ 
๔.๕๒.๙  นางสุวรรณี  ชัยศร ี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔.๕๒.๑๐  นายวิทวัส  กาศไทยสง  วิยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๕๒.๑๑  นายรัตน์ชตะ  อินทรวิศิษฏ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์    กรรมการ 
๔.๕๒.๑๒  นางสาวสุดสงวน  สุนาคราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด    กรรมการ 

 ๔.๕๒.๑๓ นายศักรินทร์  หงส์รัตนาวรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วิทยาเขตโชติเวช กรรมการ 
 ๔.๕๒.๑๔  นายอนุสรณ์  ใจทน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วิทยาเขตโชติเวช กรรมการ 
 ๔.๕๒.๑๕  นายจักรพันธ์  รูปงาม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   กรรมการ 

๔.๕๒.๑๖  นางอาภรณ์  ปัตะเวสัง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด     กรรมการและเลขานุการ 
๔.๕๒.๑๗  นางสาวสุรวด ี เอ็มรัตน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๕๒.๑๘ นายชลธ ี บุตรอ าคา              วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๔.๕๒.๑๙  นางสาวสุทธิดา  ตรุวรรณ จนท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๔.๕๒.๑๒๐  นางสาวพิชญา  หวังเก้ือกูล จนท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๕๓  กำรแข่งขันทักษะกำรออกแบบและกำรตัดเย็บเครื่องแต่งกำย  (ระดับ ปวช.) ประกอบด้วย 

๔.๕๓.๑   ว่าที่ร้อยโท บุญชุบ  หลั่งทรัพย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์       ประธานกรรมการ 
๔.๕๓.๒  นางสาวไพจันทร์  ปากดีสี  รองผู้อ านวยการ รก.ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  รองประธานกรรมการ 
๔.๕๓.๓  นางสาวยณิลรัศมี  ตระกูลพนธ์นันท์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินท์       รองประธานกรรมการ 
๔.๕๓.๔  นางสาวเพ็ญใจ  ชัยวงศ์   รองผู้อ านวยการอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   รองประธานกรรมการ 
๔.๕๓.๕  นางสาวพัชร ี กลักโพธิ์   ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา   กรรมการ 
๔.๕๓.๖  นางวรรณนุช   จันทร์เสละ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด   กรรมการ 
๔.๕๓.๗  นางนารีรัตน์  โชติบตุร   ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๕๓.๘  นางสาวสุวล ี บุญญามณี  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์   กรรมการ 
๔.๕๓.๙  นางชมภูศรี  บุรีมาตย์  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี   กรรมการ 
๔.๕๓.๑๐  นางสาวศศิน์ธา  ถันทอง  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น   กรรมการ 
๔.๕๓.๑๑  นางภัสณญา เนตรแสงศรี  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย   กรรมการ 
๔.๕๓.๑๒ นางเฉลิมพร นาคพันธ์  ครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ            กรรมการ
๔.๕๓.๑๓  นายณัฏฐพันธ ์หิริญเรือง  ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์   กรรมการ 
๔.๕๓.๑๔  นายสมบูรณ ์ แสงงาม   ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๕๓.๑๕  นางสาวนิตยา  สทุธิมูล  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์   กรรมการ 
๔.๕๓.๑๖ นางสาวผดุงรัตน์ มีสังเกต  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์   กรรมการ 
๔.๕๓.๑๗  นางสาวจินตนา ผาบสิมมา  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์                กรรมการและเลขานุการ 
๔.๕๓.๑๘  นางสาวณัฐณิชา  ศรีดางาม  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๔๔ 

 
๔.๕๓.๑๙    นายสิรภพ  อินทอร ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๕๓.๒๐  นางสาวนงลักษณ์  คูณสว่าง จนท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธาน ี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๕๔  กำรแข่งขันทักษะกำรประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกำยสู่สำกล (ระดับ ปวส.)  ประกอบด้วย 
๔.๕๔.๑   ว่าที่ร้อยโท บุญชุบ  หลั่งทรัพย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์        ประธานกรรมการ 
๔.๕๔.๒  นางสาวไพจันทร์  ปากดีสี  รอง  ผอ.รก.ผู้อ านวยการวิทยาลยัอาชีวศึกษาสุรินทร์ รองประธานกรรมการ 
๔.๕๔.๓  นางสาวยณิลรัศมี ตระกูลพนธ์นันท์    รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินท์   รองประธานกรรมการ 
๔.๕๔.๔  นางสาวเพ็ญใจ  ชัยวงศ์   รองผู้อ านวยการอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   รองประธานกรรมการ 
๔.๕๔.๕  นายเอนกพงศ์   ทองศรี   ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา   กรรมการ 
๔.๕๔.๖  นางสาวพัชรี  กลักโพธิ์   ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา   กรรมการ 
๔.๕๔.๗  นางเบญจวรรณ   บุ้งทอง  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี   กรรมการ 
๔.๕๔.๘  นางคนึงกาญจน์  นึกชอบ  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น   กรรมการ 
๔.๕๔.๙  นางสุดาทิพย์ เดชมะเริง  ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์   กรรมการ 
๔.๕๔.๑๐  นางวาสนา เทอดเกียรติกุล  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ
๔.๕๔.๑๑  นางสาวสุวลี   บุญญามณี  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์   กรรมการ 
๔.๕๔.๑๒  นางสาวผดุงรัตน์  มีสังเกต  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์   กรรมการ 
๔.๕๔.๑๓  นางสาวนิตยา  สทุธิมูล  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์   กรรมการ 
๔.๕๔.๑๔   นางสาวจินตนา ผาบสิมมา  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์                   กรรมการและเลขานุการ 
๔.๕๔.๑๕  นางอรสา   แถบเกิด   ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

        ๔.๕๔.๑๖  นายสริภพ  อินทอร     ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
        ๔.๕๔.๑๗  นางสาวนงลักษณ์  คูณสว่าง    จนท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๕๕  กำรแข่งขันทักษะกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์  (ระดับ ปวช. ) ประกอบด้วย 

๔.๕๕.๑  นางจิตโสมนัส  ชัยวงษ์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา     ประธานกรรมการ 
๔.๕๕.๒ นายสุชาติ  จ าปาโพธิ์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา  รองประธานกรรมการ   
๔.๕๕.๓  นางสุวนิจ  สุริยพันตรี  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  รองประธานกรรมการ  
๔.๕๕.๔  นางนวลผ่อง  ยิ่งพันธ์   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ         รองประธานกรรมการ 
๔.๕๕.๕  นายสายัณห์  ประโกตัง  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง         รองประธานกรรมการ 
๔.๕๕.๖  นางศุภานัน  สุวรากรกุล  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม         รองประธานกรรมการ 
๔.๕๕.๗ นายศราวุธ  อุทุมพร  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด      กรรมการ 
๔.๕๕.๘  นางสาวจิราวรรณ  ภูขาว  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น      กรรมการ 
๔.๕๕.๙ นางสาวนิกษ์นิภา  หาญบาง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์      กรรมการ 
๔.๕๕.๑๐  นายอภิชาต  เดชะภิญโญ  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา     กรรมการ 
๔.๕๕.๑๑  นางสาวเมวิกา  รคิะรมย์  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา     กรรมการ 
๔.๕๕.๑๒  นายสุริยา  จันทรส์่อง  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี           กรรมการ 
๔.๕๕.๑๓  นางสาวกรกนก  แก้วเกิด  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์      กรรมการ 
๔.๕๕.๑๔  นายชัยรัตน์  ชัยปทัมานนท์  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา       กรรมการและเลขานุการ 
๔.๕๕.๑๕  นายอัครวิชญ์  บญุใส  ครวูิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

        ๔.๕๕.๑๖  นางสาววิจติรา  พิมพ์พัฒน์ จนท.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
        ๔.๕๕.๑๑๗  นางสาวรตันภรณ์  หูตาชัย จนท.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๕๖  กำรแข่งขันทักษะออกแบบมัลติมิเดียอำร์ตเพื่อกำรศึกษำ  (ระดับ ปวส. ) ประกอบด้วย 



๔๕ 

 
๔.๕๖.๑  นางจิตโสมนัส  ชัยวงษ์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา      ประธานกรรมการ 
๔.๕๖.๒  นายสุชาติ  จ าปาโพธิ์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา รองประธานกรรมการ   

๔.๕๖.๓  นางสุวนิจ  สุริยพันตรี  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี    รองประธานกรรมการ  

๔.๕๖.๔  นางนวลผ่อง  ยิ่งพันธ์   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ              กรรมการ 
๔.๕๖.๕  นางสาวศริญญา  วรจันทร์     ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม      กรรมการ 
๔.๕๖.๖  นายปิยชาติ  ด่านซ้าย      ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น      กรรมการ 
๔.๕๖.๗  นางจิราภรณ์  สารบรรณ   ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด      กรรมการ 
๔.๕๖.๘  นายภูธิต  แสงจันทร์  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี      กรรมการ 
๔.๕๖.๙  นายหัสดายุ  เหล่าวงษา  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา     กรรมการ 
๔.๕๖.๑๐ นายน่านน้ า  รักษาวาที    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา     กรรมการ 
๔.๕๖.๑๑ นายณัฐพงษ์  อาจศรี  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา     กรรมการ 
๔.๕๖.๑๒  นางรติภัทร  จันทร์ส่อง  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี     กรรมการ 
๔.๕๖.๑๓  นางสาวกรกนก  แก้วเกิด  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์      กรรมการ 
๔.๕๖.๑๔  นายชัยรัตน์  ชัยปทัมานนท์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา      กรรมการและเลขานุการ 
๔.๕๖.๑๕  นายชิตณรงค์  อักษรศรี  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๕๖.๑๖  นางสาววิจิตรา  พมิพ์พัฒน์ จนท.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๕๖.๑๗  นางสาวรัตนภรณ ์ หูตาชัย จนท.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๕๗  กำรแข่งขันทักษะจิตรกรรมไทย (ระดับ ปวช.) ประกอบด้วย 
๔.๕๗.๑  นายนิรุตต์  บุตรแสนลี  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  ประธานกรรมการ 
๔.๕๗.๒  นางอัชฌพร  อังกินันทน ์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รองประธานกรรมการ 
๔.๕๗.๓  นายธานี  กิ่งศิกดิ์   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รองประธานกรรมการ 
๔.๕๗.๔  นายธานินทร์  ทองเผ้า  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รองประธานกรรมการ 
๔.๕๗.๕  นางสุวนิจ  สุริยพันตรี  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รองประธานกรรมการ 
๔.๕๗.๖  นายสุระชาติ  พละศักดิ์  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๕๗.๗  นายกฤษณา  โมคศิริ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๕๗.๘  นายปริญญา  ถิระโคตร  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๕๗.๙  นางสาวนิติยา  ศรีวหิยัด  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๕๗.๑๐  นางสาวนิภาพร  รอดเจริญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น    กรรมการ 
๔.๕๗.๑๑  นางสาวนันทิยา  สวัสดิผล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๕๗.๑๒  นายพยุงศักดิ์  วันอุดม  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๕๗.๑๓ นายเอนก  สินทร  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๕๗.๑๔  นายพสิษฐ์  เอี่ยมพณิชกุล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๕๗.๑๕   นายศุภกฤษ  ทิพย์โอสถ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๕๗.๑๖  นายฉัตรมงคล  ไชยเดือน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๕๗.๑๗  นายชัชวนันท์  จนัทรขุน  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น    กรรมการ 
๔.๕๗.๑๘  นายภูชิต  แสงจันทร์  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี         กรรมการและเลขานุการ 
๔.๕๗.๑๙  นายธวชัชัย  หอมทอง  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๕๗.๒๐  นางสาวอัมพร  ฉิมมณี  จนท.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๕๗.๒๑  นางสาววมินตา  ศุภดล      จนท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๔๖ 

 
๔.๕๘  กำรแข่งขันทักษะกำรวำดภำพ Drawing (ระดับ ปวช.) ประกอบด้วย 

๔.๕๘.๑  นายนิรุตต์  บุตรแสนลี  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ประธานกรรมการ 
๔.๕๘.๒  นางอัชฌพร  อังกินันทน์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รองประธานกรรมการ 
๔.๕๘.๓  นายธานี  กิ่งศิกดิ์   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รองประธานกรรมการ 
๔.๕๘.๔  นายธานินทร์  ทองเผ้า  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รองประธานกรรมการ 
๔.๕๘.๕  นางสุวนิจ  สุริยพันตรี  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รองประธานกรรมการ 
๔.๕๘.๖  นางสาวอุไรรัตนา  โพธิ์แก้ว ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๕๘.๗  นายสุระชาติ  พละศักดิ์  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๕๘.๘   นายกฤษณาโมคศิริ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๕๘.๙  นางสาวนิภาพร  รอดเจริญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น    กรรมการ 
๔.๕๘.๑๐  นางสาวนิติยา  ศรีวิหยัด  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๕๘.๑๑  นายพีรศักดิ์  ศรีสร้างคอม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๕๘.๑๒  นายพสิษฐ์  เอี่ยมพณิชกุล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๕๘.๑๓  นางสาวพาฝัน  กล่อมสาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๕๘.๑๔  นางสาววรออง  วนัระหา  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๕๘.๑๕  นายภูชิต  แสงจันทร์  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๕๘.๑๖  นายชัชวนันท์จันทรขุน  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น    กรรมการ 
๔.๕๘.๑๗  นางสาวกรกนก  แก้วเกิด  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์    กรรมการ 
๔.๕๘.๑๘  นางจรรยาพร  ฉิมนอก  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี         กรรมการและเลขานุการ 
๔.๕๘.๑๙  นายธวชัชัย  หอมทอง  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๕๘.๒๐  นางสาวอัมพร  ฉิมมณี  จนท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๕๘.๒๑  นางสาววมินตา  ศุภดล      จนท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๕๙  กำรแข่งขันทักษะกำรออกแบบเขียนแบบตกแต่ง  หัวข้อ “ห้องนอนผู้สูงอำยุ (Elderly bedroom)”  
         (ระดับ ปวช.) ประกอบด้วย 

๔.๕๙.๑  นายพงศักดิพล  ทาแก้ว  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประธานกรรมการ 
๔.๕๙.๒  นางสาวเพ็ญใจ  ชัยวงศ์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รองประธานกรรมการ 
๔.๕๙.๓  นางสุวนิจ  สุริยพันตรี  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รองประธานกรรมการ 
๔.๕๙.๔  นางสาวธนิดา  วรรณแก้ว  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รองประธานกรรมการ 
๔.๕๙.๕  นางกันยกร   เนตรไธสง  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น    กรรมการ 
๔.๕๙.๖  นางสาวนิตยา  ศรีวหิยัด  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๕๙.๗  นางกรกนก  แก้วเกิด  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์    กรรมการ 
๔.๕๙.๘  นายอภิชาต  เดชภญิโญ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา   กรรมการ 
๔.๕๙.๙  นายฉัตรมงคล  ไชยเดือน  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๕๙.๑๐  นายพยุงศักดิ์  วันอุดม  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๕๙.๑๑  นางสาวรุ่งจิต  สาระสิทธิ์  ผจก.บริษัทออกแบบตกแต่ง เอพลัส01      กรรมการตัดสิน 
๔.๕๙.๑๒  นายจตุพิเชฐพล  วงศ์ค า  กรรมการผู้จัดการ บ.สถาปนิก22จ ากัด      กรรมการตัดสิน 
๔.๕๙.๑๓  อาจารย์เทพิญแก้ววรสูตร อาจารย์ ม.อุบลราชธานี         กรรมการตัดสิน 
๔.๕๙.๑๔  นายพิศิษฐ์อู่ศิริกุลพาณิชย์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี       กรรมการและเลขานุการ 
๔.๕๙.๑๕  นายเสกสัณห์  สิงห์แก้ว  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๔๗ 

 
๔.๕๙.๑๖  นายธีระพล  สีด า  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๕๙.๑๗  นายภูมิกมล  พลอ านวย  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๕๙.๑๘  นางสาววภิาดา  แสงจันทร์ จนท.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธาน ี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๕๙.๑๙  นางสาวอาทิตยา  สาลีงาม   จนท.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธาน ี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๖๐  กำรแข่งขันทักษะกำรออกแบบนิเทศศิลป์  หัวข้อ“ออกแบบเมนูอำหำรไทยตั้งโต๊ะ” (ระดับ ปวช.) ประกอบด้วย 
๔.๖๐.๑  นายพงษ์ศักดิพล  ทาแก้ว   ผู้อ านวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  ประธานกรรมการ 
๔.๖๐.๒  นางสาวเพ็ญใจชัยวงศ์   รองผู้อ านวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รองประธานกรรมการ  
๔.๖๐.๓  นางสุวนิจ สุริยพันตรี   รองผู้อ านวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รองประธานกรรมการ  
๔.๖๐.๔ นางสาวธนิดา  วรรณแก้ว     รองผู้อ านวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รองประธานกรรมการ 
๔.๖๐.๕  นางสาวถนอมจิต  ภูมิพระบุ    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น     กรรมการ 
๔.๖๐.๖  นางสาวนิตยา ศรีวหิยัด           ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด     กรรมการ 
๔.๖๐.๗  นางกรกนก แก้วเกิด     ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์     กรรมการ 
๔.๖๐.๘  นายอภิชาต เดชภญิโญ          ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา     กรรมการ 
๔.๖๐.๙  นายฉัตรมงคล ไชยเดือน        ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม     กรรมการ 
๔.๖๐.๑๐  นายภูชิต  แสงจันทร์     ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี     กรรมการ 
๔.๖๐.๑๑  นายธีระพล ลครร า     ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธาน ี     กรรมการ 
๔.๖๐.๑๒  นางสาวรุ่งจิต  สาระสิทธิ์        ผจก.บริษัทออกแบบตกแต่ง เอพลัส 01    กรรมการ 
๔.๖๐.๑๓  นายจตุพิเชฐพล วงศ์ค า          กรรมการผู้จัดการ บริษัทสถาปนิก22จ ากัด    กรรมการ 
๔.๖๐.๑๔  อาจารย์เทพิญ  แก้ววรสูตร     อาจารย์คณะศิลปะประยุกต์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ กรรมการ 
๔.๖๐.๑๕  นายพิศิษฐ์ อู่ศิริกุลพาณิชย์      ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี     กรรมการและเลขานุการ 
๔.๖๐.๑๖  นายเสกสัณห์ สิงห์แก้ว           ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๖๐.๑๗  นายภูมิกมล  พลอ านวย         ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๔.๖๐.๑๘  นางสาววภิาดา  แสงจันทร์      จนท.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๖๐.๑๙  นางสาวอาทิตยา  สาลีงาม       จนท.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๖๑ กำรแข่งขันทักษะผสมเครื่องดื่ม  ประเภท  Classic  Bartender (ระดับ ปวช.) ประกอบด้วย 
๔.๖๑.๑  นายวิเชียร  ประเสริฐสกุล ผู้อ านวยการ วบท.นครราชสีมา       ประธานกรรมการ 
๔.๖๑.๒  นางอารีย์   มูลดามาตย์ รองผู้อ านวยการวบท.นครราชสีมา         รองประธานกรรมการ 
๔.๖๑.๓  นางสุวนิจ   สุริยพันตรี รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รองประธานกรรมการ 
๔.๖๑.๔  นายจักรี  อุไรวงศ์  รอง ผู้อ านวยการ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม  รองประธานกรรมการ 
๔.๖๑.๕  นางสาวอรอุมา  พะวังค์  ครู วบท.นครราชสีมา     กรรมการ 
๔.๖๑.๖  นายธณภณ   สุภาโชติอังคณา ครู วบท.นครราชสีมา     กรรมการ 
๔.๖๑.๗  นางสาวศิริญญ์  น้ าโมง  ครู วบท.นครราชสีมา     กรรมการ 
๔.๖๑.๘  นายสมศักดิ์   สุขจิต  ครู วบท.นครราชสีมา     กรรมการ 
๔.๖๑.๙  นางสาวอนุรัตน์  ผลนา  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา   กรรมการ 
๔.๖๑.๑๐  นายนฤเบศ   เชาว์พานิช ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๖๑.๑๑  นายวิทยา   บุญแสน  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๖๑.๑๒  นายกันตพิชญ์  เหลาแตว ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์    กรรมการ 
๔.๖๑.๑๓  นางสาวปิยาภรณ ์พุทธวรรณ ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร     กรรมการ 
๔.๖๑.๑๔  นายอนิวัฒน์  ชมเชย  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย    กรรมการ 



๔๘ 

 
๔.๖๑.๑๕  นางสาวอังศุธา  สุทธิประภา   ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 
๔.๖๑.๑๖  นางสาวนะภาพร ทาระอาธร  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย    กรรมการ 
๔.๖๑.๑๗  นางสาววชิศินี   ศรีวิชา      ครู วบท.อุดรธานี      กรรมการ 
๔.๖๑.๑๘  นางเจมณ ี ทะริยะ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๖๑.๑๙  นางสาวยุภาวดี  สุทธิคุณ ครู วบท.นครราชสีมา   กรรมการและเลขานุการ 
๔.๖๑.๒๐  นางสาวอวิกา  สทีาน้อย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๖๑.๒๑  นางรักคณา โสมเกษตรินทร์ จนท.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธาน ี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๖๑.๒๒  นางสาวศิริรัตน์  ยืนยิ่ง จนท.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธาน ี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๖๒  กำรแข่งขันทักษะผสมเครื่องดื่ม  ประเภท  Flair  Bartender (ระดับ ปวช.) ประกอบด้วย 
๔.๖๒.๑  นายวิเชียร  ประเสริฐสกุล ผู้อ านวยการ วบท.นครราชสีมา        ประธานกรรมการ 
๔.๖๒.๒  นางวรัญญา  ตั้งเจริญวรคุณ รองผู้อ านวยการวบท.นครราชสีมา   รองประธานกรรมการ 
๔.๖๒.๓  นางจารุวรรณ   กะวิเศษ  รองผู้อ านวยการวบท.นครราชสีมา   รองประธานกรรมการ 
๔.๖๒.๔  นางสุวนิจ   สุริยพันตร ี รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธาน ี รองประธานกรรมการ 
๔.๖๒.๕  นายจักรี  อุไรวงศ์  รอง ผู้อ านวยการ วท นครพนม   รองประธานกรรมการ 
๔.๖๒.๖  นางสาวศิริญญ์  น้ าโมง  ครู วบท.นครราชสีมา     กรรมการ 
๔.๖๒.๗  นายกิติกร  แสงเมืองเก่า ครู วบท.นครราชสีมา     กรรมการ 
๔.๖๒.๘  นายสมศักดิ์   สุขจิต  ครู วบท.นครราชสีมา     กรรมการ 
๔.๖๒.๙  นางสาวเมธาวี   สาระ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์    กรรมการ 
๔.๖๒.๑๐  นางสาวสาวิตรี  ศรีสกุลเตียว ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา   กรรมการ 
๔.๖๒.๑๑  นายณัฐพงศ์  โหรากุล  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๖๒.๑๒  นางปิยรัตน์   พิมพ์วงศ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๖๒.๑๓  นายอาทิตย์   สมประสงค์ ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร     กรรมการ 
๔.๖๒.๑๔  นายชินวัฒน ์  ศรีวิชา  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย    กรรมการ 
๔.๖๒.๑๕  นางสาวอนัญญา  วิชัยผิน     ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์    กรรมการ 
๔.๖๒.๑๖  นายกรณ์   ก้านเพชร ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 
๔.๖๒.๑๗  นางสาวรุ่งอรุณ อารีเอื้อ       ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด     กรรมการ 
๔.๖๒.๑๘  นางสาวอุรัสยา  ไชยดี  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๖๒.๑๙  นางสาวพัชรนันท์  ทองแดง   ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ
 ๔.๖๒.๒๐  นางสาวยุภาวดี  สุทธิคุณ ครู วบท.นครราชสีมา   กรรมการและเลขานุการ 
๔.๖๒.๒๑  นางสาวอวิกา    สีทาน้อย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๖๒.๒๒  นางรักคณา    โสมเกษตรินทร์ จนท.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธาน ี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๖๒.๒๓  นางสาวศิริรัตน์  ยืนยิ่ง    จนท.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธาน ี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๖๓  กำรแข่งขันทักษะกำรบริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม (ระดับ ปวช.) ประกอบด้วย 
๔.๖๓.๑  นายวิเชียร  ประเสริฐสกุล ผู้อ านวยการ วบท.นครราชสีมา                 ประธานกรรมการ 
๔.๖๓.๒  นางจารุวรรณ  กะวิเศษ  รองผู้อ านวยการวบท.นครราชสีมา   รองประธานกรรมการ 
๔.๖๓.๓  นางสุวนิจ  สุริยพันตรี  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รองประธานกรรมการ 
๔.๖๓.๔  นางสาวยุภาวดี สุทธิคุณ  ครู วบท.นครราชสีมา     กรรมการ 
๔.๖๓.๕  นายกิติกร  แสงเมืองเก่า  ครู วบท.นครราชสีมา     กรรมการ 
๔.๖๓.๖  นายธณภณ สุภาโชติอังคณา  ครู วบท.นครราชสีมา     กรรมการ 



๔๙ 

 
๔.๖๓.๗  นายพรชภัทร  สาส ี  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ 
๔.๖๓.๘  นางสมผล  แขวงเมือง  ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร     กรรมการ 
๔.๖๓.๙  นางสาวอรดี สีแดง  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา   กรรมการ 
๔.๖๓.๑๐  นางกมลรัตน์  จันทรชิต ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย    กรรมการ 
๔.๖๓.๑๑  นางสาววรรณิสา แก้วหาวงศ์  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น    กรรมการ 
๔.๖๓.๑๒  นางสาวกนกนาถ นาหิรัญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย    กรรมการ 
๔.๖๓.๑๓  นางสาวอภิณพร  ช านาญเท   ครู วบท.อุดรธานี      กรรมการ 
๔.๖๓.๑๔  นางสาวภคพร  รตันภักดี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๖๓.๑๕  นายณัฐพล  นวะมะรัตน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์    กรรมการ 
๔.๖๓.๑๖  นางสาวนัดดาศิริ  ไพรศรี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย    กรรมการ 
๔.๖๓.๑๗  นายพรพิชิต  โพธิวัฒน์  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์    กรรมการ 
๔.๖๓.๑๘  นางสาวงามศิริ  สุวรรณดี ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 
๔.๖๓.๑๙  นายสุวิจักขณ์ จันทร์ส าราญ   ครู วิทยาลัยการอาชีพสตึก    กรรมการ  
๔.๖๓.๒๐  นางเจมณี  ทะริยะ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๖๓.๒๑  นางสาวพัชรนันท์  ทองแดง   ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ
 ๔.๖๓.๒๒  นางสาวอรอุมา  พะวังค์ ครู วบท.นครราชสีมา       กรรมการและเลขานุการ 
๔.๖๓.๒๓  นางสาวอุรัสยา  ไชยดี  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๖๓.๒๔  นางรักคณา  โสมเกษตรินทร์ จนท.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธาน ี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๖๓.๒๕  นางสาวศิริรัตน์  ยืนยิ่ง    จนท.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธาน ี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๖๔  กำรแข่งขันทักษะกำรน ำเสนอรำยกำรน ำเที่ยวในฐำนะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น(ระดับ ปวช.) ประกอบด้วย 
๔.๖๔.๑  นายผ่องชัย  ไทยหอม  รองผู้อ านวยการ รก.ผู้อ านวยการ วบท.อุดรธานี ประธานกรรมการ 
๔.๖๔.๒  นายสุรพงษ์หงษ์แพง  รองผู้อ านวยการ วบท.อุดรธานี   รองประธานกรรมการ 
๔.๖๔.๓  นางสุวนิจ  สุริยพันตรี  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รองประธานกรรมการ 
๔.๖๔.๔  นางธนภร  พูลเพิ่ม  ผู้อ านวยการททท. สนง.อุบลราชธานี     กรรมการตัดสิน 
๔.๖๔.๕  ดร.กุลวดี  ละม้ายจีน  ประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว มรภ.อุบลราชธานี    กรรมการตัดสิน 
๔.๖๔.๖  ดร.เสริม  ผลเพ่ิม  ผู้จัดการ บ.เสริมทรัพย์การท่องเที่ยว จ ากัด     กรรมการตัดสิน 
๔.๖๔.๗  นายวิวัฒน์  วงศ์พุทธะ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๖๔.๘  นางสาวพัชรินทร์  สิงห์เรือง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย    กรรมการ 
๔.๖๔.๙  นายอัษฎาวุธ  โภคาพาณิช ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๖๔.๑๐  นางสาวรัติยา  แสนประสิทธิ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย    กรรมการ 
๔.๖๔.๑๑  นายวชิรพงษ์  สืบมา  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น    กรรมการ 
๔.๖๔.๑๒  นางแพรวา  รัตนะ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์    กรรมการ 
๔.๖๔.๑๓  นายอภิชัย  เมืองจันทร์  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๖๔.๑๔  นางสาววชัรี  เศวตวงศ์  ครู วบท.นครราชสีมา     กรรมการ 
๔.๖๔.๑๕  นายจิรายุส  ชนะสะแบง ครู วบท.อุดรธานี      กรรมการ 
๔.๖๔.๑๖  นางสาวจุฑาภา  เที่ยงจิตต์ ครู วบท.นครราชสีมา     กรรมการ 
๔.๖๔.๑๗  นายเทพอมร  วรขันธ์  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย    กรรมการ 
๔.๖๔.๑๘  นางสุนทรี  สีหมนตรี  คร ูวบท.อุดรธานี      กรรมการ 



๕๐ 

 
๔.๖๔.๑๙  นางสาวสุธานี  ปานทอง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น    กรรมการ
๔.๖๔.๒๐  นายศุภกิจ  ศรีวิชา  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์    กรรมการ 
๔.๖๔.๒๑  นางสาวดวงรัตน์  แตงทอง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย    กรรมการ 
๔.๖๔.๒๒  นางสาวธารารัตน ์ บุญทวิโรจน ์ครู วบท.อุดรธานี           กรรมการและเลขานุการ 
๔.๖๔.๒๓  นางสาวนิชาภา  ปรารมภ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๖๔.๒๔  นางสาวทิพวรรณ  กงล้อม จนท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๖๔.๒๕  นางสาวสุภาพร  สุขพรม จนท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๖๕  กำรแข่งขันทักษะกำรจัดท ำรำยกำรน ำเที่ยว  (ระดับ ปวส.) ประกอบด้วย 
๔.๖๕.๑  นายอาทิตย์  จิรวัฒนผล    ผู้อ านวยการ วบท.อุดรธานี   ประธานกรรมการ 
๔.๖๕.๒  นายผ่องชัย  ไทยหอม  รองผู้อ านวยการ วบท.อุดรธานี   รองประธานกรรมการ 
๔.๖๕.๓  นายสุรพงษ์หงษ์แพง  รองผู้อ านวยการวบท.อุดรธานี           รองประธานกรรมการ 
๔.๖๕.๔  นางสุวนิจ  สุริยพันตรี  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  รองประธานกรรมการ 
๔.๖๕.๕  นางธนภร  พูลเพ่ิม  ผู้อ านวยการททท. สนง.อุบลราชธานี       กรรมการตัดสิน 
๔.๖๕.๖  ดร.กุลวดี  ละม้ายจีน  ประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มรภ.อุบลราชธานี  กรรมการตัดสิน 
๔.๖๕.๗  ดร.เสริม  ผลเพ่ิม  ผู้จัดการ บ.เสริมทรัพย์การท่องเที่ยว จ ากัด        กรรมการตัดสิน 
๔.๖๕.๘  นางสาวนิชาภา  ปรารมภ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔.๖๕.๙  นางสาวพัชรินทร์  สิงห์เรือง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย    กรรมการ 
๔.๖๕.๑๐  นายอัษฎาวุธ  โภคาพาณิช ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๖๕.๑๑  นางสาวรัติยา  แสนประสิทธิ์ คร ูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย    กรรมการ 
๔.๖๕.๑๒  นายวชิรพงษ์  สืบมา  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น    กรรมการ 
๔.๖๕.๑๓  นางแพรวา  รัตนะ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์    กรรมการ 
๔.๖๕.๑๔  นายอภิชัย  เมืองจันทร์  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด    กรรมการ 
๔.๖๕.๑๕  นางสาววชัรี  เศวตวงศ์  ครู วบท.นครราชสีมา     กรรมการ 
๔.๖๕.๑๖  นางสาวธารารัตน ์ บุญทวิโรจน์ ครู วบท.อุดรธานี      กรรมการ 
๔.๖๕.๑๗  นายจิรายุส  ชนะสะแบง ครู วบท.อุดรธานี      กรรมการ 
๔.๖๕.๑๘  นางสาวจุฑาภา  เที่ยงจิตต์ ครู วบท.นครราชสีมา     กรรมการ 
๔.๖๕.๑๙  นายเทพอมร  วรขันธ์  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย    กรรมการ 
๔.๖๕.๒๐  นางสุนทรี  สีหมนตรี  ครู วบท.อุดรธานี      กรรมการ 
๔.๖๕.๒๑  นางสาวสุธานี  ปานทอง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น    กรรมการ 
๔.๖๕.๒๒  นายศุภกิจ  ศรีวิชา  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์    กรรมการ 
๔.๖๕.๒๓  นางสาวดวงรัตน์  แตงทอง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย    กรรมการ 
๔.๖๕.๒๔  นายตระกูลชัย  ศิริผล  ครู วบท.นครราชสีมา                กรรมการและเลขานุการ 
๔.๖๕.๒๕  นายวิวัฒน ์ วงศ์พุทธะ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๖๕.๒๖  นางสาวทิพวรรณ  กงล้อม เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๖๕.๒๗  นางสาวสุภาพร  สุขพรม เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๖๖  กำรแข่งขันทักษะกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  (ระดับ ปวช.) ประกอบด้วย 
๔.๖๖.๑  นายวิโรจน ์  ธิมา    ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร   ประธานกรรมการ 

๔.๖๖.๒  นายธงรบ  เวฬุบับ   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร  รองประธานกรรมการ 

๔.๖๖.๓  นายสุธี   เกินกลาง   ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด      กรรมการ 



๕๑ 

 
๔.๖๖.๔  นายสุรพล   ใจขาน    ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย      กรรมการ 

๔.๖๖.๕  นายสุริยันต์   เงาะเศษ   ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น      กรรมการ 

๔.๖๖.๖  นางสาวกฤษณา แนววิเศษ   ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ      กรรมการ 

๔.๖๖.๗  นายกัณหา   อุทธิเสน   ครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ      กรรมการ 

๔.๖๖.๘  นายเผด็จ   อ่านเพียง   ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น      กรรมการ 

๔.๖๖.๙  นายหัสดายุ   เหลาวงษา   ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา     กรรมการ 

๔.๖๖.๑๐ นายชาตรี   มูลชาติ   ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร      กรรมการ 

๔.๖๖.๑๑  นาชูศักดิ์   ศรีบุตรชิน   ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร      กรรมการ 

๔.๖๖.๑๒  นางสาวยุพิยน  รสภา    ครูวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ      กรรมการ 

๔.๖๖.๑๓  นายด ารงพล   นวลชื่น   ครูวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ      กรรมการ 

๔.๖๖.๑๔  นายจรูญ   โสภี    ครูวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ      กรรมการ 

๔.๖๖.๑๕  นางสาวสิริกร  ธรรมวงศ์   ครูวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ      กรรมการ 

๔.๖๖.๑๖  นางสาวจารุวรรณ  ดานุวงษ์   ครูวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ      กรรมการ 

๔.๖๖.๑๗  นางสาวพัชราภรณ์  พิมพ์ทอง   ครูวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ      กรรมการ 

๔.๖๖.๑๘  นายนิสิต   ตันติวัฒนไพศาล  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี      กรรมการ 

๔.๖๖.๑๙  นายณภัทร   พรกิตติกมล   ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี      กรรมการ 

๔.๖๖.๒๐  นายพีระพงษ์  สายสีนวล   ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี      กรรมการ 

๔.๖๖.๒๑  นางสุภาพร   ไชยชนะ   ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี      กรรมการ 

๔.๖๖.๒๒  นางพิทยาภรณ์  เลิศกระโทก   ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี     กรรมการ 

๔.๖๖.๒๓  นายคมกริช   จุกหอม   ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี     กรรมการ 

๔.๖๖.๒๔  นายอนรรฆ   บุบผา    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี     กรรมการ 

๔.๖๖.๒๕  นายก าพล   ถาวิกุล    ครูวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี      กรรมการ 

๔.๖๖.๒๖  นายตฤณกร   จันทร์นวม   ครูวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร      กรรมการ 

๔.๖๖.๒๗  นางสาวปิยะรัตน์  ยุทธศักดิ์วงศ์ ครูวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร      กรรมการ 

๔.๖๖.๒๘  นางสาวเกล็ดดาว  ธรรมจักร   เจ้าหน้าที่ธุรการวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ    กรรมการ 

๔.๖๖.๒๙  นายศุภวิทย์   โกพล    รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร  กรรมการและเลขานุการ 
๔.๖๖.๓๐ นางสาวพรปวีณ์  ด้วงเงิน          ครูวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๖๗  กำรแข่งขันทักษะเทคโนโลยีเครือข่ำย  (ระดับ ปวส.) ประกอบด้วย 
๔.๖๗.๑   นายสิริชัย  แท่นแก้ว    ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา             ประธานกรรมการ 
๔.๖๗.๒  นายศักดิ์สิทธิ์  กุชโร    รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา    รองประธานกรรมการ 
๔.๖๗.๓  นางสาวพรทิพย์  ภักดีนอก   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย            กรรมการ 
๔.๖๗.๔  นายวัฒนา  ศรีสุข  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ  กรรมการ 
๔.๖๗.๕  นายสาธิต  พิมพ์พันธ  รองผุ้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม กรรมการ 
๔.๖๗.๖  นายพงษ์นที  พวงศรี  ครูวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ    กรรมการ 
๔.๖๗.๗  นายอลงกรณ์  ภูคงคา  ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๔.๖๗.๘  นายวิชัย  แก้วอุดร  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี    กรรมการ 
๔.๖๗.๙  นายอดุล  ศรีภักดี  ครูวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร  กรรมการ 
๔.๖๗.๑๐  นางณิชยา  แดงอาจ  ครูวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา    กรรมการ 
๔.๖๗.๑๑  นายชัยวุฒ ิ สุวรรณเรือง ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์             กรรมการ 



๕๒ 

 
๔.๖๗.๑๒   นายกิตต์กาญจน์  ปฏิพันธ์   ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น                                กรรมการ 
๔.๖๗.๑๓  นายสุขสันต์  สุทธเิสน    ครู วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ                                         กรรมการ 
๔.๖๗.๑๔  นายสรายุทธ์  วงศ์สุวรรณ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี            กรรมการ 
๔.๖๗.๑๕  นายชูศักดิ์  ศรีบุตรชิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร                                          กรรมการ 
๔.๖๗.๑๖  นายจรูญ  โสภ ี  ครู วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ                                  กรรมการ 
๔.๖๗.๑๘  นายประจิตร์  เลขตะระโก ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย                                             กรรมการ 
๔.๖๗.๑๙  นายอุดร  เศษโถ    ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ                                      กรรมการ 
๔.๖๗.๒๐ นางสาวเกล็ดดาว  ธรรมจักร ครู วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ                                  กรรมการ 
๔.๖๗.๒๑  นายเทพลิขิต  ศิริวงศ์  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี                   กรรมการ 
๔.๖๗.๒๒  นางเสาร์วันดี  ผ่านเมือง ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี                   กรรมการ 
๔.๖๗.๒๓  นางสาวภัทรวริน  บุญทา ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี                   กรรมการ 
๔.๖๗.๒๔  นางสาวปรัชญาวดี ปทุมราษฎร์  ครูพิเศษสอน วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา                     กรรมการ
๔.๖๗.๒๕ นางสาวนิรมล  แสนอ้วน เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา                   กรรมการ 
๔.๖๗.๒๖  นายธนวัฒน ์ ถึงถาวร   เจ้าหน้าที่บริษัท  แกรนด์  เอที  จ ากัด   กรรมการ 
๔.๖๗.๒๗  นายนิธิรุฒน์  ยิ้มประเสริฐ   เจ้าหน้าที่บริษัท  แกรนด์  เอที  จ ากัด   กรรมการ 
๔.๖๗.๒๘  นายชานนท์  ไทยประยูร   เจ้าหน้าที่บริษัท  แกรนด์  เอที  จ ากัด   กรรมการ 
๔.๖๗.๒๙  นายณัฐวุฒิ  อาทร    เจ้าหน้าที่บริษัท  แกรนด์  เอที  จ ากัด   กรรมการ 
๔.๖๗.๓๐  นายภาสกร  ภูมาศ    เจ้าหน้าที่บริษัท  แกรนด์  เอที  จ ากัด   กรรมการ 
๔.๖๗.๓๑  นายปิยวัฒน์  ตาแก้ว    เจ้าหน้าที่บริษัท  แกรนด์  เอที  จ ากัด   กรรมการ 
๔.๖๗.๓๒  นายชนวีรย ์ เบกากู่    เจ้าหน้าที่บริษัท  แกรนด์  เอที  จ ากัด   กรรมการ 
๔.๖๗.๓๓  นายนเรศ  บุญมี    เจ้าหน้าที่บริษัท  แกรนด์  เอที  จ ากัด   กรรมการ 
๔.๖๗.๓๔  นายพงษ์นที  พวงศรี  ครู วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ    กรรมการ 
๔.๖๗.๓๕  นายวชิรพงษ์  บัวค า  ครู วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา               กรรมการและเลขานุการ 
๔.๖๗.๓๖  นายพลิขิต  ศิริวงศ์  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๖๗.๓๖  นายปรัชญา  ญาณเพ่ิม           ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๖๘  กำรแข่งขันทักษะกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อินเตอร์เฟส(ระดับ ปวส.) ประกอบด้วย 
๔.๖๘.๑  นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ           ประธานกรรมการ 

๔.๖๘.๒  นายเอกวิทย์  ธาตุไชย รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี    รองประธานกรรมการ 

๔.๖๘.๓  นางสาวรัชฎาเนตร    สุร าไพ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 

๔.๖๘.๔  นายมนตรี   โนนพะยอม ครู วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น กรรมการ 

๔.๖๘.๕  นายอิทธิ์ธนันท์   สุวรรณโพธิ์รุ่ง ครู  วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 

๔.๖๘.๖  นายราเชน   ชิ้นสวัสดิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 

๔.๖๘.๗  นายณัฐธัญ   สุวรรณทา ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 

๔.๖๘.๘  นายเดชา  กาญวงษา ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี กรรมการ 

๔.๖๘.๙  นายบวรศักดิ์   โสดาธาตุ ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 

๔.๖๘.๑๐  นายมนตรี   เปล่งปลั่งศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 

๔.๖๘.๑๑  นายภาณุวัฒน์   ศิลาคะจิ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 

๔.๖๘.๑๒  นายธนิต    นาใจดี ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 

๔.๖๘.๑๓  นายเริงนิมิตร พุ่มแก้ว ครู วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ กรรมการ 



๕๓ 

 
๔.๖๘.๑๔  นายชวินทร์   พลหาญ  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี         กรรมการและเลขานุการ 

๔.๖๘.๑๕  นายธนวัฒน์    พร้อมสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รำยช่ือคณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน 
๑. นายธงรบ เวฬุบับ    รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ประธานกรรมการ 

๒. นายฤทธิ์เดช  บุญตา    ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร  รองประธานกรรมการ 

๓. ครูผู้ควบคุมทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทีมละ ๑ คน  กรรมการ 

๔. ว่าที่ ร.ต.วิทยา   เจริญทัศน์   ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ 

๔.๖๙  กำรแข่งขันทักษะกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์(ระดับ ปวส.) ประกอบด้วย 
๔.๖๙.๑  นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ           ประธานกรรมการ 

๔.๖๙.๒  นายธิติวัฒน์  กุลพิชัยจิราวุฒิ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ  รองประธานกรรมการ 

๔.๖๙.๓  นายทรงวุฒิ     วิมลพัชร ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 

๔.๖๙.๔  นางสาวปิยรัตน์   แก้วกัลยา ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 

๔.๖๙.๕  นางจริญยา   พุทธสอน ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 

๔.๖๙.๖  นายธนพล   ทัดทาน ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 

๔.๖๙.๗  นายไพรบูรณ์   โพธิไสย ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 

๔.๖๙.๘  นายศราวุธ   ไหลหาโคตร ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 

๔.๖๙.๙  นางสาววันนิษา   แสนทวีสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กรรมการ 

๔.๖๙.๑๐  นางจินดารัตน์  ธีรพัฒนพงศ ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 

๔.๖๙.๑๑  นายปรัชญาพล  เจริญรักษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 

๔.๖๙.๑๒  นายนพรัตน์ เบ้าหล่อ ครู วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ กรรมการ 

๔.๖๙.๑๓  นางสาวพัชรินทร์   วงมณี ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 

๔.๖๙.๑๔  นางสาวเรวดี   อะมินรัมย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 

๔.๖๙.๑๕  นายชวินทร์   พลหาญ  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี      กรรมการและเลขานุการ 

๔.๖๙.๑๖  นายสุภภณ    สวาสดิพันธ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รำยช่ือคณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน 
๑. นางสาวสายฝน สาระผล  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ประธานกรรมการ 

๒. นายวรวัฒน์   บุญดี  ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร        รองประธานกรรมการ 

๓. ครูผู้ควบคุมทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทีมละ ๑ คน  กรรมการ 

๔.   นางสาวคุณากร  ปั้นปรีชา ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ 
๔.๗๐  กำรแข่งขันทักษะกำรประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์(ระดับ ปวส.) ประกอบด้วย 

๔.๗๐.๑  นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประธานกรรมการ 

๔.๗๐.๒  นายสมาน สมจริง  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษรองประธานกรรมการ 

๔.๗๐.๓  นางสาวหนึ่งฤทัย   ศรีวงเพชร   ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 

๔.๗๐.๔  นายสรวิศ   พุ่มม่วง ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 

๔.๗๐.๕  นายภักดิ์ภูมิ   เอ้ือราษฎร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 

๔.๗๐.๖  นางสาวนนทรี   ศิริบุญม ี ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 

๔.๗๐.๗  นายประวิทย์   ราชภักด ี ครู  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 

๔.๗๐.๘  นายพีระพงษ์   มาตรา ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี กรรมการ 

๔.๗๐.๙  นางสาววรัญญา  แก้วมาลา ครู วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น กรรมการ 



๕๔ 

 
๔.๗๐.๑๐  นายชัชวาล   อานนท์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ กรรมการ 

๔.๗๐.๑๑  นายกฤษณะ   สุภเกษ ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ กรรมการ 

๔.๗๐.๑๒  นายจักรกฤษ   รอดสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 

๔.๗๐.๑๓  นายตฤณกร   จันทร์นวม ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร กรรมการ 

๔.๗๐.๑๔  นายนพพร   เปล่งปลั่งศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 

๔.๗๐.๑๕  นายนคเรศ    ระรวยรื่น ครู วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น กรรมการ 

๔.๗๐.๑๖  นายสุนันต์ สุขเจริญ ครู วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล กรรมการ 

๔.๗๐.๑๗  นายชวินทร์   พลหาญ  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการและเลขานุการ 

๔.๗๐.๑๘  นายปัญญวัฒน์ สุภาคาร ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รำยช่ือคณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน 
๑. นายธิติวัฒน์  กุลพิชัยจิราวุฒิ  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ  ประธานกรรมการ 

๒. นายทวีทรัพย์    จันทร์รัตน์   ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ              รองประธานกรรมการ 

๓. ครูผู้ควบคุมทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทีมละ ๑ คน   กรรมการ 

๔.   นายภัทรพงศ์      สารักษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที๑่. ด าเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพที่ได้รับมอบหมาย 

๒. ประสานงานในการจัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขันร่วมกับเจ้าภาพสถานที่และคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
 ๓. รับลงทะเบียนในการเข้าร่วมการแข่งขันของนักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุม 

๔. ด าเนินการตัดสินการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม 
๕. ประสานงานในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการตัดสิน หรือร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน 

 ๖. จัดพิมพ์เกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง ผู้ชนะการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันและครูผู้ควบคุมนักเรียน 
 นักศึกษา 
 ๗. ประสานงานและแจ้งให้ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน เข้ารับโล่รางวัล 
 ๘. รายงานผลการแข่งขันให้คณะกรรมการรวบรวมและสรุปผลการแข่งขัน เพ่ืออนุมัติผล และประกาศผลการแข่งขัน
 อย่างเป็นทางการ 
๕.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรแข่งขันทักษะหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 
 ๕.๑  กำรแข่งขันทักษะตัดแต่งทรงผมสุภำพสตรี(ระดับ ระยะสั้น)  ประกอบด้วย 

๕.๑.๑  นายอภิชาติ กุลธานี  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ประธานกรรมการ 

๕.๑.๒ นางสาวอนงค ์ แสงพรมมา รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร ์ รองประธานกรรมการ 
๕.๑.๓ นางสาววาสนา ยานารมย์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกนัทรารมย์ รองประธานกรรมการ 
๕.๑.๔ นางสาวสุวรรณา ถนอมสุข วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี กรรมการ 
๕.๑.๕ นางธิดา ทรัพย์สิน วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กรรมการ 
๕.๑.๖ นางสาวชัชชล มณีโมรา วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา กรรมการ 
๕.๑.๗ นางปิยนุช โตมร วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ กรรมการ 
๕.๑.๘ นางสาวปุณยนุช สัจจวีระกุล วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ กรรมการ 
๕.๑.๙ นางสาววิชชุตา อนันตะ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี กรรมการ 
๕.๑.๑๐ นางทิพธัญญา 
5.1.11 นางเสาวณีย์ 
5.1.12 นายณัฐธยาน์ 

โชติชัยศิริกร 
แก้วบุดดา 
ทัศคร 

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ 
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม 
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

๕.๑.๑3 นางรุ่งศร ี ขิมทอง วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการ 



๕๕ 

 
๕.๑.๑4  นางมะลิวัลย์ มะเครือสี ครู ผู้ทรงคณุค่าวิทยาลัยเทคนิคกนัทรลักษ์ กรรมการ 

๕.๑.๑5  นางสมจิตร บุรุษพัฒน์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ 
๕.๑.๑6 นางสาวอริสรา ดลเสมอ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๕.๑.๑7 นางบัวตอง กระจายศรี วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๕.๑.18 นางสาวจิราภรณ ์ พินนาขิเลย์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๕.๑.19 นางสาวอัญชลี ทาทอง วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๕.๒  กำรแข่งขันทักษะตัดผมสุภำพบุรุษ  (ระดับ ระยะสั้น) ประกอบด้วย 
๕.๒.๑  นายอภิชาติ  กุลธานี  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ประธานกรรมการ 
๕.๒.๒  นางสาวอนงค ์ แสงพรมมา รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ รองประธานกรรมการ 
๕.๒.๓  นางสุพินดา จันเทพา รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ รองประธานกรรมการ 
๕.๒.๔  นายพงษ์ศักดิ์ สิงห์ดง วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี กรรมการ 
๕.๒.๕  นางศิริวรรณ สุวรรณกาญจน์ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กรรมการ 

๕.๒.๖  นางธิชา ต้นโพธิ์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา กรรมการ 

๕.๒.๗  นายนิรุทธ ชาติวงศ ์ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ กรรมการ 

๕.๒.๘  นายประยงค ์ อินทร์หมื่นไวย์ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ กรรมการ 

๕.๒.๙  นายพงษ์ศักดิ์ ชาญณรงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี กรรมการ 

๕.๒.๑๐  นายศิวพร 
5.2.11 นางนิรชา 
5.2.12 นายอภิชาติ 

วรวิทย์ 
ประทุมสินธุ์ 
ผาด่านแก้ว 

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ 
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม 
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 
๕.๒.๑3 นางวิจิตรา 
๕.๑.๑4  นางมะลิวัลย์ 

เขียวสะอาด 
มะเครือสี 

วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 
ครู ผู้ทรงคณุค่าวิทยาลัยเทคนิคกนัทรลักษ์ 

กรรมการ 

กรรมการ 

๕.๒.๑5ว่าที่ร้อยโทจิรายุศ จินาวัลย์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ 
๕.๒.๑6 นางสาวอริสรา ดลเสมอ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕.๒.๑7 นางบัวตอง กระจายศรี วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕.๒.๑8 นางแสงรัศม ี ปั้นทอง วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕.๒.19 นางสาวพิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๕.๓  กำรแข่งขันทักษะกำรแต่งหน้ำและเกล้ำผมเจ้ำสำว (ระดับ ระยะสั้น)  ประกอบด้วย 
๕.๓.๑  นายอภิชาติ กุลธานี  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ประธานกรรมการ 
๕.๓.๒ นางสาวอนงค ์ แสงพรมมา รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ รองประธานกรรมการ 
๕.๓.๓ นางสาวยณิลรัศมี ตระกูลพันธนันท์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รองประธานกรรมการ 
๕.๓.๔ นางพรจันทร์ โขมะพัฒน์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี กรรมการ 
๕.๓.๕ นางดวงดาว บุพชาติ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กรรมการ 

๕.๓.๖ นางพิชญ์พิมล เลิศสุริยะกุล วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา กรรมการ 

๕.๓.๗ นางปิยนุช โตมร วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ กรรมการ 

๕.๓.๘ นางสาวปุณยนุช สัจจวีระกุล วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ กรรมการ 

๕.๓.๙ นางสาววิชชุตา อนันตะ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี กรรมการ 

๕.๓.๑๐ นางทิพธัญญา โชติชัยศิริกร วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ กรรมการ 

๕.๓.๑๑ นางรุ่งศร ี ขิมทอง วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการ 
๕.๑.๑๒  นางมะลิวัลย์ มะเครือสี ครู ผู้ทรงคณุค่าวิทยาลัยเทคนิคกนัทรลักษ์ กรรมการ 



๕๖ 

 
 5.1.13 นายณัฐธยาน์ ทัศคร วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร กรรมการ 

๕.๓.๑4  นายลือชัย ทาทอง รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ 
๕.๓.๑5  นางสาวอริสรา ดลเสมอ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๕.๓.๑6  นางบัวตอง กระจายศรี วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๕.๓.๑7  นายมนัส โกยกิจเจริญ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๕.๓.8  นายวุฒิไกร ขยันการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๕.๔  กำรแข่งขันทักษะกำรประกอบอำหำรจำนเดียว (ระดับ ระยะสั้น)  ประกอบด้วย 
๕.๔.๑  นายนิรันดร์  สมมุติ   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี   ประธานกรรมการ 
๕.๔.๒  นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร รองประธานกรรมการ 
๕.๔.๓  นางวริทธิ์นันท์ จันทรมนตรี  รอง ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร กรรมการ 
๕.๔.๔  นางสาวกรรณิการ์ แดนสีแก้ว  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี กรรมการ 
๕.๔.๕  นายวิชิต  ธรรมฤทธิ์  รอง ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี กรรมการ 
๕.๔.๖  นายสุขสันต์ วงชมพ ู   รอง ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา กรรมการ 
๕.๔.๗  นางชลาลัย บุญพิค า   ครู  วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   กรรมการ 
๕.๔.๘  นางสาวนัฐพร สรรพอาษา  ครู วิทยาลัยสารพัดช่าง.อุดรธานี   กรรมการ 
๕.๔.๙  นางอรุณพร ชาญสุข   ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี   กรรมการ 
๕.๔.๑๐  นางสาวอัญชลา เวียนสันเทียะ  ครู วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา  กรรมการ 
๕.๔.๑๑  นางสุธาวัลย ์ พูลสวัสดิ์  ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี  กรรมการ 
๕.๔.๑๒  นางมยุรี พรรณนา  ผู้เชี่ยวชาญ     กรรมการ 
๕.๔.๑๓  นางภริน ี วงษ์นิล   ผู้เชี่ยวชาญ     กรรมการ 
๕.๔.๑๔  นายเชาวลิต เหมลา   ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี  กรรมการ 
๕.๔.๑๕  นายลือชัย ทาทอง   รอง ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพดัอุบลราชธาน ี กรรมการและเลขานุการ 

๕.๔.๑๖  นางสาววิไลวรรณ  บุญธรรม  ครู วิทยาลัยสารพัดชา่งอุบลราชธานี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕.๔.๑๗  นางสาวอรนภา   วสิาพรหม       ครู วิทยาลัยสารพัดชา่งอุบลราชธานี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๕.๕  กำรแข่งขันทักษะลีลำศ (ระดับ ระยะสั้น)  ประกอบด้วย 
๕.๕.๑  นายนิรันดร์   สมมุติ   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี    ประธานกรรมการ 
๕.๕.๒  นางสมจิตร บุรุษพัฒน์  รอง ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพดัช่างอุบลราชธานี รองประธานกรรมการ 
๕.๕.๓  ว่าที่ ร.ท.จิรายุศ จินาวัลย์   รอง ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี กรรมการ 
๕.๕.๔  นายลือชัย ทาทอง   รอง ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี กรรมการ 
๕.๕.๕  นายณรงค์ จันทรา   รอง ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี กรรมการ 
๕.๕.๖  นายณรงค์ศักดิ์ ชะเอม   รอง ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร กรรมการ 
๕.๕.๗  นางธัญพร อารุณ   ผู้เชี่ยวชาญ     กรรมการ 
๕.๕.๘   นายชณรรษ ฤทธิ์เลิศ   ผู้เชี่ยวชาญ     กรรมการ 
๕.๕.๙  นางภัทริดา ครุฑสินธุ์  ผู้เชี่ยวชาญ     กรรมการ 
๕.๕.๑๐  นายเทพสุริยา พูลสวัสดิ์  ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี  กรรมการ 



๕๗ 

 
๕.๕.๑๑  นายเชิดศักดิ์ พินิจมนตรี  ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี  กรรมการ 
๕.๕.๑๒  นางอนงค์พรรณ ส าเภาทอง  ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี  กรรมการ 
๕.๕.๑๓  นายทนงศักดิ์ วรรณพฤกษ์  ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี  กรรมการ 
๕.๕.๑๔  นางสาวกรรณิการ์  แดนสีแก้ว  รอง วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี  กรรมการและเลขานุการ 
๕.๕.๑๕  นางประภาวัลย์ ไชยโคตร ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕.๕.๑๖  นายสุนทร   วรรณประเก           ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที๑่. ด าเนินการจัดการแข่งขันทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับมอบหมาย 
๒. ประสานงานในการจัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขันร่วมกับเจ้าภาพสถานที่และคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 

 ๓. รับลงทะเบียนในการเข้าร่วมการแข่งขันของนักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุม 
๔. ด าเนินการตัดสินการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม 
๕. ประสานงานในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการตัดสิน หรือร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน 

 ๖. จัดพิมพ์เกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง ผู้ชนะการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันและครูผู้ควบคุม 
 นักเรียน นักศึกษา 
 ๗. ประสานงานและแจ้งให้ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน เข้ารับโล่รางวัล 
 ๘. รายงานผลการแข่งขันให้คณะกรรมการรวบรวมและสรุปผลการแข่งขันเพ่ืออนุมัติและประกาศผลการแข่งขันอย่าง
 เป็นทางการ 
๖.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรแข่งขันทักษะพื้นฐำน 
๖.๑  กำรประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ชำย – หญิง (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) ประกอบด้วย 

๖.๑.๑  นายโสภา   มะเครือสี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ประธานกรรมการ 
๖.๑.๒  นายคณิน    สารบูรณ์   ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ     รองประธานกรรมการ 
๖.๑.๓  นายอรัญ  ปสุธรรม   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น กรรมการ 
๖.๑.๔  นายพยนต์  สืบเสน   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์  กรรมการ 
๖.๑.๕  นางศุภลักคณา  บุปผาสังข์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์  กรรมการ 
๖.๑.๖  นายพงษ์ศักดิ์  ศรีชา   รองผู้อ านวยการวษท.ขอนแก่น   กรรมการ 
๖.๑.๗  นายนิรุตติ์  ค าพิชิต   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย  กรรมการ 
๖.๑.๘  นายเอกภพ  มิรัตนไพร   ครู วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา   กรรมการ 
๖.๑.๙  นายธีระพล  ลครร า   ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  กรรมการ 
๖.๑.๑๐  นางสาวจุฬาทิพย์  ทิพย์นาม  ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร กรรมการ 
๖.๑.๑๑  นางสาวสรัลชนา  ศรีลาศักดิ์    ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร กรรมการ 
๖.๑.๑๒  นายชัชวาลย์ชิณวงค์   ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร   กรรมการ   
๖.๑.๑๓  นายทศพล  ทองผุด   ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร   กรรมการ   
๖.๑.๑๔  นายจักรพันธ์  ผิวผ่อง   ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร   กรรมการ   
๖.๑.๑๕  นางอรอน  นวลอินทร์   ครู วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน   กรรมการ   
๖.๑.๑๖  นางสาวณัตติยา  หล่อวินิจนันท์  ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ ์   กรรมการ 
๖.๑.๑๗  นางสาวสาวิตรี  บญุงอก   ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์   กรรมการ 
๖.๑.๑๘  นางเพ็ชรา  โหม่งมาตร์   ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์   กรรมการ 
๖.๑.๑๙  นางสาวภัคสุรัย์รัช  ศีลให้อยู่สุข  ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์   กรรมการ   
๖.๑.๒๐  นายอนุรักษณ์  วิศรีสิทธิ์   ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์   กรรมการ 



๕๘ 

 
๖.๑.๒๑  นายศักรินทร์  วงศ์ภูธร   ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์   กรรมการ   
๖.๑.๒๒  นายปัญญา   ศิลากูล   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกนัทรลักษ์   กรรมการและเลขานุการ 
๖.๑.๒๓  นายสุระภี  ผกาพันธ์                           รองผู้อ านวยการวิทยาลยัสารพัดช่างศรสีะเกษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖.๑.๒๔  นางสุภัดสา  ศิริชนะ   ครู ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธาน ี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๖.๒  กำรประกวดร้องเพลงไทยสำกล  (สตริง)  ชำย – หญิง (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) ประกอบด้วย 
๖.๒.๑  นายโสภา   มะเครือสี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ประธานกรรมการ 
๖.๒.๒  นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์  รองประธานกรรมการ 
๖.๒.๓  นายวิชญคฌาณภ์กสาเลศ   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์  กรรมการ 
๖.๒.๔  นายกิตติภาส  นั่งสูงเนิน   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง  กรรมการ 
๖.๒.๕  นายอุดมการณ์  เสนาะศัพย์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ กรรมการ 
๖.๒.๖  นายประวิทย์  ไชยรักษ์   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา กรรมการ 
๖.๒.๗  นายวัชรพล  โคมทอง   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน  กรรมการ 
๖.๒.๘  นายวัชระ  ลานเจริญ   ครู วิทยาลัยเทคนิคขุนหาญ   กรรมการ 
๖.๒.๙  นายพันธกานต์  สายเสียง   ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  กรรมการ 
๖.๒.๑๐  นายฐิติพันธ์  พิมชาย   ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๖.๒.๑๑  นางสาวทัศติยาพร  แสนดี  ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี  กรรมการ   
๖.๒.๑๒  นายศิวพันธ์  สารโท   ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร   กรรมการ   
๖.๒.๑๓  นายวีระพงษ์ตังควัฒนา   ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร   กรรมการ   
๖.๒.๑๔  นางสาวเพ็ญธิดา  แก้วค า  ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์   กรรมการ   
๖.๒.๑๕ นายชินาธิป  พรมชา   ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์   กรรมการ   
๖.๒.๑๖ นายสวัสดิ์  ลารังสิทธิ์   ครู วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณฯ   กรรมการ   

 ๖.๒.๑๗ นายประดิษฐ  ใจทรง   ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์   กรรมการ    
 ๖.๒.๑๘ นายณัฐพล  สุขชาติ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์   กรรมการ   
 ๖.๒.๑๙ นางสาววันเฉลิม  จันทะไพร  ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์   กรรมการ   
 ๖.๒.๒๐ นางสาวพิมพ์ภัทรา  เลิศเรืองศิริ  ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์   กรรมการ 
 ๖.๒.๒๑ นายณฐกร สุขพิสิษฐ  ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์   กรรมการ   
 ๖.๒.๒๒ นายปัญญา   ศิลากูล  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์        กรรมการและเลขานุการ 
 ๖.๒.๒๓ นายบุญแต่ง  ป้อมหิน   ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๖.๒.๒๔ นางสาวณชิตา  จิราณัฐกุล   ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖.๓  กำรประกวดร้องเพลงสำกล ชำย – หญิง  (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) ประกอบด้วย 

๖.๓.๑  นายโสภา   มะเครือสี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ประธานกรรมการ 
๖.๓.๒  นายศักดิ์ชาญ  สมสอางค์   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ รองประธานกรรมการ 
๖.๓.๓  นายสมศักดิ์  จันทานิตย์   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์  กรรมการ 
๖.๓.๔  นายอาทร  ศรีมะณี   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ  กรรมการ 
๖.๓.๕  นายสมภาร  มีอุเทน   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม  กรรมการ 
๖.๓.๖  นางพรธนนันท์  รักษาศีล   ครู วิทยาลัยอาชีวสึกษาอุบลราชธานี  กรรมการ 
๖.๓.๗  นายกิตติกร  ปะวารณะ   ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม   กรรมการ   
๖.๓.๘  นางจิรดา  ผาผล    ครู วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ   กรรมการ   
๖.๓.๙  ว่าที่ร้อยโทชัยสิทธิ์  ต่อต้น   ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร   กรรมการ   



๕๙ 

 
๖.๓.๑๐  นายบริวัตร  พิบูลมัยกิจ   ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร   กรรมการ   
๖.๓.๑๑  นายวุฒินันท์  เอกสั้น   ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร   กรรมการ   
๖.๓.๑๒  นางสาวฐิติมา  ภูมิล าเนา   ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร   กรรมการ   
๖.๓.๑๓  นางรุจิพร  สินธุวงสานนท์  ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร กรรมการ 
๖.๓.๑๔  นางสาวศิริพร  จันทบูชา   ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร กรรมการ 
๖.๓.๑๕  นางสาวพรชนก  หอมสมบัติ  ครู วิทยาลัยการอาชีพนิคมค าสร้อย  กรรมการ 
๖.๓.๑๖  นางสาววรีรัตน์  ทองอินทร์  ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ   กรรมการ 
๖.๓.๑๗  นางสาวจิรัชฑ์  ตัวกระโทก  ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ   กรรมการ 
๖.๓.๑๘  นายสุขสันต์  สิทธิมวล   ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์   กรรมการ 
๖.๓.๑๙  นายคัคเนศวร์  โกมลศรี   ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์   กรรมการ 
๖.๓.๒๐  นางสาวจรินทรทองพิระ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์   กรรมการ 
๖.๓.๒๑  นางกิ่งดาว  บุญประสิทธิ์   ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์   กรรมการ 
๖.๓.๒๒  นางคนองรักษ์  ป้อมหิน   ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์   กรรมการ 
๖.๓.๒๓  นายสมาน  ค าขาว   ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์   กรรมการ 
๖.๓.๒๔  นายปัญญา   ศิลากูล  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์     กรรมการและเลขานุการ 
๖.๓.๒๕  นายปรีดา  วงศ์จันทา    รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖.๓.๒๖  นายวัฒนา  ทองเทพ   ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๖.๔  กำรประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)  ประกอบด้วย 
๖.๔.๑  นายศิริพงษ์   คุณากรพันธุ์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา  ประธานกรรมการ 
๖.๔.๒ นายไพฑูรย์    ธนพงศ์ภากรณ ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา     รองประธานกรรมการ 
๖.๔.๓ นายสนธิต   ดาโรจน์   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  รองประธานกรรมการ 
๖.๔.๔ นายเกียรติศักดิ์   ชัยภิบาล รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา     รองประธานกรรมการ 
๖.๔.๕ นายวิจัย    ปรัสพันธ์   ครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    กรรมการ 
๖.๔.๖ นายณรงค์ฤทธิ์   ภูใบบัง   ครูวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม    กรรมการ 
๖.๔.๗  นายณัฎฐ์ฐากรณ์  ขุมทรัพย์แดงโต  ครูวิทยาลัยการอาชีพปากช่อง     กรรมการ 
๖.๔.๘ นายอุทัย   เหล็กกล้า   ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู     กรรมการ 
๖.๔.๙  นายกฤษฎา   เสนาเจริญ   ครูวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี     กรรมการ 
๖.๔.๑๐ นายศิโรรัตน์   ท านักสุข   ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท     กรรมการ 
๖.๔.๑๑ นายณัฐนันท์   สิงห์สุวรรณ   ครูวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม     กรรมการ 
๖.๔.๑๒ นายพิสุทธิ์   สีพรมทอง   ครูวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์     กรรมการ 
๖.๔.๑๓ นายสุรกานต์   มั่นคง    ครูวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง     กรรมการ 
๖.๔.๑๔  นายอภิสิทธิ์   กะซิมรัมย์   ครูวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น     กรรมการ 
๖.๔.๑๕  นายสุชาติ   สิมมี    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี     กรรมการ 
๖.๔.๑๖  นายสุปัน   แพงบุปผา   ครูวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี     กรรมการ 
๖.๔.๑๗  นายเจริญ ธรรมชาติ ครูวิทยาลัยการอาชีพไกลกังวล   กรรมการ 
๖.๔.๑๘  นายสุชาติ   มณีวรรณ   ครูวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ     กรรมการ 
๖.๔.๑๙  นายเกษม   วิเศษบุปผา   ครูวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์     กรรมการ 
๖.๔.๒๐ นายเรืองวุฒิ   กลินทะ   ครูวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา    กรรมการ 
๖.๔.๒๑  นายสมนึก   อุ่นแก้ว   ครูวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี     กรรมการ 



๖๐ 

 
๖.๔.๒๒  นายปรีชา   โสภา    ครูวิทยาลัยการอาชีพศรีขรภูมิ     กรรมการ 
๖.๔.๒๓  นายชมพูศกัดิ์   พนากอบกิจ   ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ     กรรมการ 
๖.๔.๒๔  นายปรีชา   อารีวงษ์   ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๖.๔.๒๕  นายภาณุ   โยธาไพร   ครูวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร     กรรมการ 
๖.๔.๒๖  นายสุรพล   นามเสนา   ครูวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา          กรรมการและเลขานุการ 
๖.๔.๒๗  นายจักรกฤษณ์  แซ่ตั้ง    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖.๔.๒๘  นางสาวพัชรา   สภุาวงษ์  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖.๔.๒๙  นางสาวพิชชาภา  นาชัยภูมิ ครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖.๔.๓๐  นางสาวนุชนาถ   อนุกูล  จนท.วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๖.๔.๓๑  นางสาวสุกัญญา  เสทสีสุข จนท.วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๖.๕  กำรประกวดวงดนตรีสำกลคนพันธุ์ R (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)  ประกอบด้วย 

๖.๕.๑  นายศิริพงษ์   คุณากรพันธุ์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา  ประธานกรรมการ 
๖.๕.๒  นายไพฑูรย์    ธนพงศ์ภากรณ์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา     รองประธานกรรมการ 
๖.๕.๓  นายสนธิต   ดาโรจน์   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม          รองประธานกรรมการ 
๖.๕.๔  นายสุนันท์  อินทร์งาม    ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี      กรรมการ 
๖.๕. ๕ นายอนรรฆ  บุบผาวัลย์    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี     กรรมการ 
๖.๕.๖  นายเฉลิมพล  พันธราช    ครูวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา      กรรมการ 
๖.๕.๗  นายพิชิต   สพลาภ   ครูวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร      กรรมการ 
๖.๕.๘  นายพิทักษ์  สงวนรัตน์    ครูวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย      กรรมการ 
๖.๕.๙  นายสิทธิรัตน์  มีอาจ    ครูวิทยาลัยเทคนิคพิมาย       กรรมการ 
๖.๕.๑๐  จ.ส.อ.ชาติชาย  ฝอยทอง   ครูวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษณ์      กรรมการ 
๖.๕.๑๑ ว่าที่ ร.ท.สุรพันธ์  พวงใต้   ครูวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด      กรรมการ 
๖.๕.๑๒  นายกิตติพงษ์  แสงพันธุ์   ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร      กรรมการ 
๖.๕.๑๓ นายชิงชัย  เหล่าหวา้น    ครูวิทยาลัยเทคนิคเลย       กรรมการ 
๖.๕.๑๔ นายสุชาติ  สิมมี    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี      กรรมการ 
๖.๕.๑๕ นายสุปั่น  แพงบุปผา    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี      กรรมการ 
๖.๕.๑๖ นายเจริญ ธรรมชาติ ครูวิทยาลัยการอาชีพไกลกังวล    กรรมการ 
๖.๕.๑๗ นายสุชาติ  มณีวรรณ    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ      กรรมการ 
๖.๕.๑๘ นายเกษม  วิเศษบุปผา    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์      กรรมการ 
๖.๕.๑๙ นายจักรกฤษณ์  แซ่ตั้ง    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา     กรรมการ 
๖.๕.๒๐ นายสมนึก  อุ่นแก้ว    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี      กรรมการ 
๖.๕.๒๑  นายภูมิวัฒน์  บุญรกัษา   ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี      กรรมการ 
๖.๕.๒๒  ดร.ตวงทรัพย์  จงใจภักดี   ครูวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์      กรรมการ 
๖.๕.๒๓  นางวิลาวัณย์  ราชแสนเมือง   ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์      กรรมการ 
๖.๕.๒๔  นายเวคิน  กิติราช    ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น      กรรมการ 
๖.๕.๒๕  นายศุภวัฒน์  อินทรชัยศรี   ครูวิทยาลัยอาชัวศึกษาขอนแก่น      กรรมการ 
๖.๕.๒๖  นายสุรพล  นามเสนา    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา      กรรมการและเลขานุการ 
๖.๕.๒๗  นายเรืองวุฒิ  กลินทะ    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖.๕.๒๘  นางสาวอัมพิดาพรรณ  ณิกุลแก้วละมุล ครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๖๑ 

 
๖.๕.๒๙  นายพิสิทธิ์  ทัดภูธร  ครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖.๕.๓๐  นางสาวรัชฎาเนตร  สุร าไพ ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖.๕.๓๑  นางศริญญา  ผาแก้ว  ครูวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖.๕.๓๒  นางสาวอนงค์นาถ  ทาสมบูรณ์  เจ้าหน้าท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสมีา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

๖.๖  กำรประกวดพูดในที่สำธำรณะเป็นภำษำอังกฤษ (English Public Speaking Contest) (ระดับ ปวช. และ ปวส.)  
ประกอบด้วย 

๖.๖.๑  นายนิรุตต์   บุตรแสนลี ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ประธานกรรมการ 
๖.๖.๒  นางสถิรดา  ทาขุลี รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รองประธานกรรมการ 

๖.๖.๓  นายเอกวิทย์  ธาตุไชย รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี       รองประธานกรรมการ 

๖.๖.๔  นายสุดชาย  บุตรแสนลี             รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน  กรรมการ 
๖.๖.๕  นางเตือนใจ   ไพค านาม  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ   กรรมการ 
๖.๖.๖  นางทองสุข  ลีลาด    ครูช านาญการพิเศษ  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  กรรมการ 
๖.๖.๗  นางสาวชนิศา  ประสิทธิกุล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๖.๖.๘  นางสาวเกศินี  หิมะคุณ  ครู วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ    กรรมการ 
๖.๖.๙ นางสาวทิพย์สุดา  สมตัว  ครู วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ    กรรมการ 
๖.๖.๑๐ นางปานจันทร์  ปัญญาสิม ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย     กรรมการ 
๖.๖.๑๑  นางจิตมนัส  ทอแก้ว   ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู    กรรมการ 
๖.๖.๑๒  นางรุ่งเรือง  อินทนพ  ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น    กรรมการ 
๖.๖.๑๓  นางนิติดา  นิมิตบรรณสาร ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๖.๖.๑๔ นางสาวพิชญานิน  รองเมือง ครู วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ    กรรมการ 
๖.๖.๑๕ นางสาวกศมา  ตุงคะสมิต  ครู วิทยาลัยการอาชีพภุมภวาปี    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 วิทยาลัยการอาชีพนิคมค าสร้อย   กรรมการ 
๖.๖.๒๑ นางทิพย์สุดา สมตัว  ครู วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ    กรรมการ 
๖.๖.๒๒ นางสาวเกศินี หิมะคุณ  ครู วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ    กรรมการ 
๖.๖.๒๓ นางแสงจันทร์  แหล่งหล้า   ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๖.๖.๒๔ นางสาววลัคคนา  หล้าทุม   ครูวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี  กรรมการ 
๖.๖.๒๕ นางสาวเยาวรินทร์  ศรีอุทมาลย์   ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี      กรรมการ 
๖.๖.๒๖ นางสาวณิชารัศม์  ค ามูลนา   ครูวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี  กรรมการ 
๖.๖.๒๗ นางปุณณภา อันทะผาลา   ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น      กรรมการ 
๖.๖.๒๘ นางสุธิดา  อินต๊ะวัย  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี        กรรมการและเลขานุการ 
๖.๖.๒๙ นางสาวพัชรีวรรณา  กอสมานชัยกิจ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธาน ี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖.๖.๓๐ นางสาวแสงจันทร์  แหล่งหล้า ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๖.๗  กำรประกวดสุนทรพจน์ภำษำจีนกลำง (ระดับ ปวช. และ ปวส.)  ประกอบด้วย 
๖.๗.๑  .ว่าที่ ร.ต. จรรยา  พาบุ  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  ประธานกรรมการ 
 ๖.๗.๒  นายธีรภัทร์  ไชยสัตย์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี       รองประธานกรรมการ 



๖๒ 

 
๖.๗.๓  นางสุวนิจ  สุริยพันตรี    รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   รองประธานกรรมการ 
 ๖.๗.๔  นางเตือนใจ ไพค านาม  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราช       รองประธานกรรมการ 
๖.๗.๕  นายอานนท์  แสงเพชร  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร       รองประธานกรรมการ 
๖.๗.๖  นางกรรณิการ์  แดนสีแก้ว  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    รองประธานกรรมการ 
 ๖.๗.๗  นายศราวุธ  จันดีวันทา  นักวิชาการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กรรมการ 
๖.๗.๘  นางภิมลวรรณ  สุพรรณ  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ 
 ๖.๗.๙  นายพรพิชิต  โพธิวัฒน์  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์    กรรมการ 
 ๖.๗.๑๐  นางสาวมณฑาวดี  พูลเกิด ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร     กรรมการ 
๖.๗.๑๑  นางสาวสุวรรณา โกศลวัฒน์ ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๖.๗.๑๒  นางสาวลักขณา แสนสีดา ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
 ๖.๗.๑๓  นางสาวพัทธมน  ขันเพ็ชร ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ  
 ๖.๗.๑๔  นางสาวนิศารัตน์  ไปตามหา ครูวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น         กรรมการ 
๖.๗.๑๕  นางสาวมนัสนันท์  ทรงอาจ ครูวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่         กรรมการ 
๖.๗.๑๖  นางสาวนรินรัตน์  กุลสุวรรณ ครูวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่           กรรมการ 
๖.๗.๑๗  นางสาวทิพยดา  สาระชาติ ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
 ๖.๗.๑๘  นางสาวเกศินี หิมคุณ  ครูวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ     กรรมการ 
 ๖.๗.๑๙  นางสาวอรอนงค์  นาเมืองรักษ์   ครูวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ                                  กรรมการ 
 ๖.๗.๒๐  นางสาวชนิศา  ประสิทธิกุล     ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี         กรรมการ 
 ๖.๗.๒๑  นายโกศล  เลิศล้ า  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่     กรรมการและเลขานุการ 
๖.๗.๒๒  นางประภาวัลย์   ไชยโคตร ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖.๗.๒๓  นายทะนงศักดิ์  วรรณพฤกษ์      ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๖.๘  กำรประกวดสุนทรพจน์ภำษำไทย  (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)  ประกอบด้วย 
๖.๘.๑  นายอุดมภูเบศวร์  สมบูรณ์เรศ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  ประธานกรรมการ 
๖.๘.๒  นายเดชวิชัย        พิมพ์โคตร ผู้อ านวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี   รองประธานกรรมการ 
๖.๘.๓  นายชัชวาล         ปณุขันธุ์      รองผู้อ านวยการ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   รองประธานกรรมการ 
๖.๘.๔  นายสุวิชา  มั่นยืน       รองผู้อ านวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รองประธานกรรมการ 
๖.๘.๕  นางนิภาพรรณ     พิศอ่อน      ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี    กรรมการ 
๖.๘.๖  นางอุราภรณ์       เพียซ้าย  ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย    กรรมการ 
๖.๘.๗ นางสาวยภุา        ติหะปัญโย ครู วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ    กรรมการ 
๖.๘.๘  นางสายพิณ        ธนพงศ์ภากรณ์      ครู  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา   กรรมการ 
๖.๘.๙  นางสาวศิษฎานุช อุทธา                ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง    กรรมการ 
๖.๘.๑๐  นางสาวจิรายุ   บรรพตพิทักษ์          ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์    กรรมการ 
๖.๘.๑๑  นายวัชระ       ลานเจริญ      ครู วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ    กรรมการ 
๖.๘.๑๒  นางสาวสุภาพร นาสินส่ง                ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๖.๘.๑๓  นางสาวศุทธ์หทัย  หารไชย      ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี    กรรมการ 
๖.๘.๑๔  นางสาวพัฒนา สุมาลี       ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย     กรรมการและเลขานุการ 
๖.๘.๑๕  นางขนิษฐา ดาโรจน์       ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖.๘.๑๖  นางสาวณชิตา   จิราณัฏฐกุล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 



๖๓ 

 
๖.๙  กำรประกวดรักกำรอ่ำนภำษำไทย (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)  ประกอบด้วย 

๖.๙.๑  นายอุดมภูเบศวร์ สมบูรณ์เรศ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ประธานกรรมการ 
๖.๙.๒  นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อ านวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี   รองประธานกรรมการ 
๖.๙.๓  นายชัชวาล ปุณขันธุ์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    รองประธานกรรมการ 
๖.๙.๔  นายสุวิชา มั่นยืน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี      รองประธานกรรมการ 
๖.๙.๕  นางมยุรา โพธิญาณ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี   กรรมการ 
๖.๙.๖  นางญาดา สัยงาม  ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น   กรรมการ 
๖.๙.๗ นางสาวพิสมัย เครือแดง ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม   กรรมการ 
๖.๙.๘  นางสาวทฤษฎี  เสมา  ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด   กรรมการ 
๖.๙.๙  นางเบญมาศ ปะจิโน  ครู วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ   กรรมการ 
๖.๙.๑๐  นายสุรชาต ิ นันทะเสน ครู วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม   กรรมการ 
๖.๙.๑๑  นายอานนท์ ลีสีค า  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี   กรรมการ 
๖.๙.๑๒  นางสาวสิริขวัญ  สิงห์อ่อน ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๖.๙.๑๓  นางสาวธัญญรัตน์  เดชเสน ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร   กรรมการ 
๖.๙.๑๔  นายสะอาด รอดคง  ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย     กรรมการและเลขานุการ 
๖.๙.๑๕  นายณราวิตญ์  มีด ี           ครวูิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธาน ี     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖.๙.๑๖  นางสาวรุ่งทิพย์  วุชรธิต์พรม       ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๖.๑๐ กำรประกวดพูดสำธิตเป็นภำษำอังกฤษ  (Demonstration Contest) (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)  ประกอบด้วย 
๖.๑๐.๑  นายวิศวชาติ  สวุรรณราช  ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์   ประธานกรรมการ 
๖.๑๐.๒  นายประดิษฐ์  ญาณประเสริฐ  ผู้อ านวยการวทิยาลัยการอาชีพกระนวน       รองประธานกรรมการ 
๖.๑๐.๓  นายคมชาญ คมพชิญบ์ าเพ็ญ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ  กรรมการ 
๖.๑๐.๔  นางสาวนภาพร สารทอง  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ  กรรมการ 
๖.๑๐.๕  นางเตือนใจ  ไพค านาม  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิเขมราฐ  กรรมการ 
๖.๑๐.๖  นางจิราภรณ์  พนัทว ี  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม   กรรมการ 
๖.๑๐.๗  นางอภิรดี  สิงหเสนาม  ครูวิทยาลัยเทคนิคกาฬสนิธุ ์   กรรมการ  
๖.๑๐.๘ นางจิตรานนท์  อินทร์แสง  ครูวิทยาลัยเทคนิคกาฬสนิธุ ์   กรรมการ 
๖.๑๐.๙ นางจีราวัจน์  ไรท ์  ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   กรรมการ 
๖.๑๐.๑๐ นางสาวอภิญญา  บวัค าโคตร    ครูวิทยาลัยสารพัดชา่งอุดรธานี   กรรมการ 
๖.๑๐.๑๑ นางปานจันทร์  ปญัญาสิม ครูวิทยาลัยเทคนิคเลย    กรรมการ 
๖.๑๐.๑๒ นางจิตมนัส  ท่อแก้ว  ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภ ู   กรรมการ 
๖.๑๐.๑๓ นางสาวพชัรีวรรณา  กอสมานชัย ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๖.๑๐.๑๔ นางสิตา  โนราช   ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย    กรรมการ 
๖.๑๐.๑๕  นางสาวทิวารัตน์  บักค าวงษา ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด   กรรมการ 
๖.๑๐.๑๖  นางสาวเยาวรนิทร ์  ศรีอุทมาลย์  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธาน ี   กรรมการ 
๖.๑๐.๑๗  นางสาวพชัราภรณ ์  เกษมสุข  ครูวิทยาลัยการอาชีพกระนวน   กรรมการ 
๖.๑๐.๑๘  นางสาวแสงจันทร์   แหล่งหล้า  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธาน ี   กรรมการ 
๖.๑๐.๑๙ นางอภิรดี  สิงหเสนาม  ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์   กรรมการ 
๖.๑๐.๒๐ นางปานจันทร์  ปญัญาสิม ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย    กรรมการ 
๖.๑๐.๒๑  นางสาววรนิทร กันยะวงษา ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น   กรรมการ 



๖๔ 

 
๖.๑๐.๒๒  นายสุระเดน่  คุน ุ  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิกาฬสินธุ์               กรรมการและเลขานุการ 
๖.๑๐.๒๓ นางสาวชนิศา  ประสิทธิกุล   ครวูิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖.๑๐.๒๔  นายนิรุติ  สีลาจันทร์              ครวูิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์            กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

๖.๑๑  กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำหน้ำที่พลเมือง และประวัติศำสตร์ชำติไทย (ระดับ ปวช.) ประกอบด้วย 
๖.๑๑.๑ นายอุดมภูเบศวร์ สมบูรณ์เรศ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ประธานกรรมการ 
๖.๑๑.๒  นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี   รองประธานกรรมการ 
๖.๑๑.๓  นายสมรักษ์ พระสลัก รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย       รองประธานกรรมการ 
๖.๑๑.๔  นายสุวิชา มั่นยืน  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     รองประธานกรรมการ 
๖.๑๑.๕  นางดาราวรรณ รอดสิน  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๖.๑๑.๖  นายสกล หุ่นงาม  ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ   กรรมการ 
๖.๑๑.๗  นางสาวบังอร จันโทวงษ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  กรรมการ 
๖.๑๑.๘  นางสาวจรีพร วงศ์ชัยเพ็ง ครู วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ   กรรมการ 
๖.๑๑.๙  นายวีระพล ประสงค์ศิลป์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกาอุดรธานี   กรรมการ 
๖.๑๑.๑๐  นายปรีชา อารีย์วงษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ    กรรมการ 
๖.๑๑.๑๑  นายจรีะศักดิ์ สีหมุ่ย  ครู วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา  กรรมการ 
๖.๑๑.๑๒  นางสาวชนิศากาญจน์  ธรรมวัติ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๖.๑๑.๑๓  นางสาวนฤมล ดวงชาทม ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๖.๑๑.๑๔  นางสาวกฤตยา  วิสิลา  ครู วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว  กรรมการ 
๖.๑๑.๑๕  นายสุชาต ิ คงเจริญ  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี   กรรมการ 
๖.๑๑.๑๖  นางสาวกานต์ศินี  อัคติ   ครู  วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด   กรรมการ 
๖.๑๑.๑๗  นายพิชิตชัย  มักขุนทด   ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น   กรรมการ 
๖.๑๑.๑๘  นางสาวศิริวรรณ  ประดิษฐ์ด้วง ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  กรรมการและเลขานุการ 
๖.๑๑.๑๗ นายณัฐวัฒน ์ ฤทธิมนตรี ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖.๑๑.๑๘ นางสาวสุธาสินี  หาญชนะ       ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๖.๑๒  กำรประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว จะเข้, ซอด้วง, ซออู้, ขิมสำย (ขิม 7 หย่ำง), ขลุ่ยเพียงออ, และระนำดเอก 
(ไม้แข็ง) (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)  ประกอบด้วย 

๖.๑๒.๑ ว่าที่ร้อยโท สันติสุข  โมฬา ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ประธานกรรมการ 
๖.๑๒.๒  นายทวีศักดิ์  บุตรจันทร์ รองอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  รองประธานกรรมการ 

 ๖.๑๒.๓  นายเอกชัย  สวัสดิรกัษา รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง    รองประธานกรรมการ 
 ๖.๑๒.๔  ว่าที่ร้อยเอก อเนก แสนมหาชัยภา   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง     รองประธานกรรมการ 
 ๖.๑๒.๕  นางชมพูนุท  น าภา รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง    รองประธานกรรมการ 
 ๖.๑๒.๖  นายวิชัย  สังฆะมะณี รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด     รองประธานกรรมการ 

๖.๑๒.๗   นายทวิกานต์  ผดุงสันต์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง     รองประธานกรรมการ 
๖.๑๒.๘  นายทวีศักดิ์  บุตรจันทร์   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง     รองประธานกรรมการ   
๖.๑๒.๙  นายวิชัย สังฆะมะณี รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด     รองประธานกรรมการ 
๖.๑๒.๑๐  นางขนิษฐา  วิเชียรเขต รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง      รองประธานกรรมการ 
๖.๑๒.๑๑  นางสาวศิษฎานุช  อุทธา คร ูวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง   กรรมการ 
๖.๑๒.๑๒  นางธนิดา  สิงส ี คร ูวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง   กรรมการ 
๖.๑๒.๑๓  นายนัฐวุฒ ิ ภาช ู ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง   กรรมการ 



๖๕ 

 
๖.๑๒.๑๔  นางลมโชย  โหมกหอม  คร ูวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง   กรรมการ 
๖.๑๒.๑๕  นางสาวมยุรี  ค าโสภา คร ูวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง   กรรมการ 
๖.๑๒.๑๖  นางสาววภิาวดี  รตันวงศ์ คร ูวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง   กรรมการ 
๖.๑๒.๑๗  ว่าที่ รต. ทนงศักดิ์ สืบชมภู  คร ูวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง   กรรมการ 
๖.๑๒.๑๘  นางสาวนฤดี  โชติศรี คร ูวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง   กรรมการ 

 ๖.๑๒.๑๙  นายสุนนท์  ทองสุข ครู วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด   กรรมการ 
๖.๑๒.๒๐  นายชัยวัฒน ์ โยธายุทธ ครู วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด   กรรมการ 

 ๖.๑๒.๒๑  นางสาวกรพินธุ์  วิไลลักษณ์ คร ูวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง   กรรมการ 
๖.๑๒.๒๒  นายศรัณย์พจน์  คันยุไร ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง   กรรมการ 
๖.๑๒.๒๓  นายสุนนท์  ทองสุข ครู  วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด   กรรมการ 
๖.๑๒.๒๔  นายชัยวัฒน ์ โยธายุทธ ครู  วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด   กรรมการ 
๖.๑๒.๒๕  นายบุญฤทธิ์  ดอกบัว ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง   กรรมการ 
๖.๑๒.๒๖  นายภรตพงษ์  นามนนวล ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง   กรรมการ 
๖.๑๒.๒๗  นางสาวชนิดา  อัศวภูมิ ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง   กรรมการ 
๖.๑๒.๒๘ นายโสวัตร  ประพันธมิตร ครู วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด   กรรมการ 
๖.๑๒.๒๙  นายสมศักดิ์  ทุมสิทธิ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด   กรรมการ 
๖.๑๒.๓๐ นางสาวสุพรรณี  บุบผาเฮ้า ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง   กรรมการ 
๖.๑๒.๓๑  นางสาวกนกวรรณ  แวงวรรณ ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง   กรรมการ 
๖.๑๒.๓๒  นายสายันห์  ประโกสันตัง รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง  กรรมการและเลขานุการ 
๖.๑๒.๓๓  นายคมกริช  โพนศิริ      ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง      กรรมการและช่วยเลขานุการ 
๖.๑๒.๓๔ นางสาวรัชฎาเนตร  สุร าไพ ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖.๑๒.๓๕  นางสาวพัชรา  สภุาวงษ์ ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๖.๑๓  กำรประกวดดนตรีพื้นบ้ำน ประเภทเดี่ยว พิณ, แคน, โหวด (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)  ประกอบด้วย 
๖.๑๒.๑ ว่าทีร่้อยโท สันติสุข  โมฬา ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ประธานกรรมการ 
๖.๑๒.๒  นายทวีศักดิ์  บุตรจันทร์ รองอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  รองประธานกรรมการ 

 ๖.๑๒.๓  นายเอกชัย  สวัสดิรกัษา รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง    รองประธานกรรมการ 
 ๖.๑๒.๔  ว่าที่ร้อยเอก อเนก แสนมหาชัยภา   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง     รองประธานกรรมการ 
 ๖.๑๒.๕  นางชมพูนุท  น าภา รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง    รองประธานกรรมการ 
 ๖.๑๒.๖  นายวิชัย  สังฆะมะณี รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด     รองประธานกรรมการ 

๖.๑๒.๗   นายทวิกานต์  ผดุงสันต์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง     รองประธานกรรมการ 
๖.๑๒.๘  นายทวีศักดิ์  บุตรจันทร์   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง     รองประธานกรรมการ   
๖.๑๒.๙  นางขนิษฐา  วิเชียรเขต รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง      รองประธานกรรมการ 
๖.๑๒.๑๐  นางสาวศิษฎานุช  อุทธา คร ูวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง    กรรมการ 
๖.๑๒.๑๑  นางธนิดา  สิงส ี ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง    กรรมการ 
๖.๑๒.๑๒  นายนัฐวุฒ ิ ภาช ู ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง    กรรมการ 
๖.๑๒.๑๓  นางลมโชย  โหมกหอม  ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง    กรรมการ 
๖.๑๒.๑๔  นางสาวมยุรี  ค าโสภา ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง    กรรมการ 
๖.๑๒.๑๕  นางสาววภิาวดี  รตันวงศ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง    กรรมการ 
๖.๑๒.๑๖  ว่าที่ รต. ทนงศักดิ์ สืบชมภู  คร ูวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง    กรรมการ 



๖๖ 

 
๖.๑๒.๑๗  นางสาวนฤดี  โชติศรี ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง    กรรมการ 
๖.๑๒.๑๘  นายสุนนท์  ทองสุข ครู วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด    กรรมการ 

 ๖.๑๒.๑๙  นายชัยวัฒน ์ โยธายุทธ ครู วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด    กรรมการ 
๖.๑๒.๒๐  นางสาวกรพินธุ์  วิไลลักษณ์ คร ูวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง    กรรมการ 

 ๖.๑๒.๒๑  นายศรัณย์พจน์  คันยุไร ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง    กรรมการ 
๖.๑๒.๒๒  นายสุนนท์  ทองสุข ครู  วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด    กรรมการ 
๖.๑๒.๒๓  นายชัยวัฒน ์ โยธายุทธ ครู  วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด    กรรมการ 
๖.๑๒.๒๔  นายบุญฤทธิ์  ดอกบัว ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง    กรรมการ 
๖.๑๒.๒๕  นายภรตพงษ์  นามนนวล ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง    กรรมการ 
๖.๑๒.๒๖  นางสาวชนิดา  อัศวภูมิ ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง    กรรมการ 
๖.๑๒.๒๗  นายโสวัตร  ประพันธมิตร ครู วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด    กรรมการ 
๖.๑๒.๒๘  นายสมศักดิ์  ทุมสิทธิ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด    กรรมการ 
๖.๑๒.๒๙  นางสาวสุพรรณี  บุบผาเฮ้า ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง    กรรมการ 
๖.๑๒.๓๐  นางสาวกนกวรรณ  แวงวรรณ ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง    กรรมการ 
๖.๑๒.๓๑  นายสายันห์  ประโกสันตัง รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง  กรรมการและเลขานุการ 
๖.๑๒.๓๒  นายคมกริช  โพนศิริ      ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง      กรรมการและช่วยเลขานุการ 
๖.๑๒.๓๓  นางสาวรัชฎาเนตร  สุร าไพ ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖.๑๒.๓๔  นางสาวพัชรา  สภุาวงษ์ ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๖.๑๔  กำรประกวดมำรยำทไทย (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)  ประกอบด้วย 
๖.๑๔.๑  นายอดุล พิมพ์ทอง ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  ประธานกรรมการ 
๖.๑๔.๒  นายอรัญ ปุสธรรม  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น     รองประธานกรรมการ 
๖.๑๔.๓  นางธนาภา   นาชัยลาน ครวูิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง    กรรมการ 
๖.๑๔.๔  นางสาวจรรยา  แพงนอก ครวูิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์    กรรมการ 
๖.๑๔.๕  นางณิชนันย์   ชูวงเลิศ  ครวูิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด    กรรมการ 
๖.๑๔.๖  นางสาวพานทอง  เริงนิรันดร์  ครวูิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ    กรรมการ 
๖.๑๔.๗  นางสุภาวดี   ศิริขันธ์  ครวูิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ 
๖.๑๔.๘  นางดารุวรรณ   สารีรักษ์  ครวูิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ     กรรมการ 
๖.๑๔.๙  นางสนิรชา   ช านาญ  ครวูิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    กรรมการ 
๖.๑๔.๑๐  นางพูนพิศ  ศรีเกษ  ครวูิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น    กรรมการ 
๖.๑๔.๑๑  นางวัฒนา   หงส์ภา  ครวูิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น    กรรมการ 
๖.๑๔.๑๒  นางสาวพัชรินทร์  ศรีแสงจันทร์  ครวูิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น    กรรมการ 
๖.๑๔.๑๓  นางสาวหทัยกร  วงษ์กล้า    ครวูิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น    กรรมการ 
๖.๑๔.๑๔  นายสาณิต   หิรัญรัตน์ ครวูิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    กรรมการ 
๖.๑๔.๑๕  นางชมพูนุช   มานาดี  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น    กรรมการ 
๖.๑๔.๑๖  นายไพวัล   เขียวแป้  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น     กรรมการและเลขานุการ 
๖.๑๔.๑๗  นางอาทิตยา  ปุสธรรม           วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๖.๑๕  กำรประกวดเล่ำนิทำนพื้นบ้ำน (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) ประกอบด้วย 
๖.๑๕.๑  นายอดุล พิมพ์ทอง ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น            ประธานกรรมการ 
๖.๑๕.๒  นายอรัญ ปุสธรรม  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น     รองประธานกรรมการ 



๖๗ 

 
๖.๑๕.๓  นางจันทร์ทิรา  อินทร์ปรางค์   วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์    กรรมการ 
๖.๑๕.๔  นางวรณี ศรีวิลัย  วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง     กรรมการ 
๖.๑๕.๕  นางศศิวิมล  ศรีสนธ์  วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด     กรรมการ 
๖.๑๕.๖  นางสาวอทิตยา  จุจันทร์  วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ    กรรมการ 
๖.๑๕.๗  นางสาวนิศา   การุญ  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร     กรรมการ 
๖.๑๕.๘  นางญาดา   สัยงาม  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น     กรรมการ 
๖.๑๕.๙  นายอัครพล  ทวีสิทธิ์   วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น    กรรมการ 
๖.๑๕.๑๐  นางสาวปราณี  ท้าวยา  วิทยาลัยการอาชีพพล     กรรมการ 
๖.๑๕.๑๑  นางพิศมัย   เครือแดง วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    กรรมการ 
๖.๑๕.๑๒  นางสาวศิริญา  กะการัมย์   วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์     กรรมการ 
๖.๑๕.๑๓  นางสาวจิราภรณ์  ชารีบุตร   วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น    กรรมการ 
๖.๑๕.๑๔  นางรัศมี   รวีนิภาพงศ์ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น    กรรมการ 
๖.๑๕.๑๕  นางสาวอรทัย  เลศิขุนทด   วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น       กรรมการและเลขานุการ 
๖.๑๕.๑๖  นางสาวสาวิตรี  ไชยธงรัตน์ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖.๑๕.๑๗    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๖.๑๖  กำรแข่งขันแก้ปัญหำโดยใช้กระบวนกำร STEM (ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส.) ประกอบด้วย 
๖.๑๖.๑  นายบัณฑิต ยิ้มน้อย  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ  ประธานกรรมการ 
๖.๑๖.๒  นายธาตร ี พิบูลมณฑา ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล       รองประธานกรรมการ 
๖.๑๖.๓  นายชาญชัย ภัทรพฤกษา รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด     กรรมการ 
๖.๑๖.๔  นายพงษ์ศาสตร์   อภิธรรมพงศ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี   กรรมการ 
๖.๑๖.๕  นางสาวสุขภิรมย์  กุณรักษ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง   กรรมการ 
๖.๑๖.๖  นายรังสรรค์ ทองสินธุ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย   กรรมการ 
๖.๑๖.๗  นายมานัด ภูศรีฐาน  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง                      กรรมการ 
๖.๑๖.๘  นายนันทวุธ วงศ์อินพ่อ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง                      กรรมการ 
๖.๑๖.๙  นายสุพิน ปานะสุนทร ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๖.๑๖.๑๐  นายพรเทพ วงศ์ชัยเพ็ง ครู วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ    กรรมการ 
๖.๑๖.๑๑  นายยุทธศาสตร์  น้อยศรี ครู วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ    กรรมการ 
๖.๑๖.๑๒  นายปรีชา ทวยภา  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี     กรรมการ 
๖.๑๖.๑๓  นายอภิสิทธิ ์ พรมดอน ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๖.๑๖.๑๔  นายธานินทร ์ สันตะวงษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๖.๑๖.๑๕  นางทิพวรรณ สายพิณ  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๖.๑๖.๑๖  นางมนัสนันท์  ไทยแท้  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๖.๑๖.๑๗  นางอรทัย ซาเสน  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๖.๑๖.๑๘  นายสมชาย ซื่อตรง  ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา    กรรมการ 
๖.๑๖.๑๙  นางสาวนิรมล อันทะสีดา ครู วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง    กรรมการ 
๖.๑๖.๒๐  นางสาวนิภาพร  สุทธิธรรมมา ครู วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง    กรรมการ 
๖.๑๖.๒๑  นางเทียมจันทร์   สว่างวัน ครู วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ       กรรมการ 
๖.๑๖.๒๒ นางสาวสายสุณี   ศรีวิเชียร ครู วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย    กรรมการ 
๖.๑๖.๒๓   นางสาวอรุณศิริ  โสประดิษฐ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย    กรรมการ 



๖๘ 

 
๖.๑๖.๒๔   นายอรุณ วังนวล  ครู วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย    กรรมการ 
๖.๑๖.๒๕  นางสาวพนิดา  ครุนันท ์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย   กรรมการ 
๖.๑๖.๒๖   นางสาวนันทิยา  เทาศิริ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ   กรรมการ 
๖.๑๖.๒๗  นางสาวอัญชล ี  มิ่งขวัญ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ   กรรมการ 
๖.๑๖.๒๘  นายเสน่ห ์ สอนเวียง รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ   กรรมการและเลขานุการ  
๖.๑๖.๒๙  นายอทิธิวัฒน์   ไทยแท้ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖.๑๖.๓๐ นางสาวสายใจ  สง่าจิตร ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
รำยช่ือคณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน กำรประกวดผลงำนสะเต็มศึกษำ (STEM Education) ระดับ ปวช. 
๑. นายธนภัทร  แสงจันทร์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  ประธานกรรมการ 
๒. นายบรรจง  พลขันธ์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสารคาม     รองประธานกรรมการ 
๓. นายประจักษ์  เลขตะระโก รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย   กรรมการ 
๔. ดร.องอาจ  เทียบเกาะ อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                       กรรมการ 
๕. นางกรรณิกา   สายสิญจน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    กรรมการ 
๖. นายกฤษดา  จักรแสน ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ 
๗. นางสาวสุธารัตน์ ศรีทอง  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี                              กรรมการ 
๘. นายดนัย  สีอ่อนนอก ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา                  กรรมการและเลขานุการ 
๙. นางสาวสุกัญญา         ขุนประเสริฐ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
รำยช่ือคณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน กำรประกวดผลงำนสะเต็มศึกษำ (STEM Education) ระดับ ปวส. 
๑. ว่าที่ร้อยตรี ชนะคมศร  คงยืน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์ ประธานกรรมการ 
๒. นายจิรายุทธ  แก้วอาสา รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย       รองประธานกรรมการ 
๓.  ผศ.ดร.วัชรินกร เมฆลา  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔. นางสาววรุณ ี  พิณรัตน์  ครู วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ    กรรมการ 
๕. นายด ารงศักดิ์  วงษ์สระน้อย ครู วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย    กรรมการ 
๖. นางจารุวรรณ  เชี่ยวชาญ ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีษะเกษ    กรรมการ 
๗. นางอรดี  ภีระค า  ครู วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ    กรรมการ 
๘. นายอาคม  ปาสีโล  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี              กรรมการและเลขานุการ 
๙. นางสาวภัทรนิษฐ์       กอบโชคกุลวัฒน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที๑่. ด าเนินการจัดการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๒. ประสานงานในการจัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขันร่วมกับเจ้าภาพสถานที่ 
๓. รับลงทะเบียนในการเข้าร่วมการแข่งขันของนักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุม 
๔. ด าเนินการตัดสินการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม 
๕. ประสานงานในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการตัดสิน หรือร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน 
๖. จัดพิมพ์เกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง ผู้ชนะการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันและครูผู้ควบคุมนักเรียน 
นักศึกษา 
๗. ประสานงานและแจ้งให้ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน เข้ารับโล่รางวัล 
๘. รายงานผลการแข่งขันให้คณะกรรมการรวบรวมและสรุปผลการแข่งขัน เพ่ืออนุมัติและประกาศผลการแข่งขันอย่าง
เป็นทางการ 

๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมสถำนที่ 
๗.๑ นายมนตรี  สุริยพันตรี รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการ 



๖๙ 

 
๗.๒ นายสุพัฒน์  นามเหลา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๗.๓ นายบรรเจิด  กัญญาพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๗.๔ นายบุญมา  สัตย์ธรรม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๗.๕ นายปรีชา ศรีสมุทร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๗.๖ นายอนันต์  ละบาป  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๗.๗ นายคามิน  นนทการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๗.๘ นายสุนทร นามวงศ์  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๗.๙ นายอุทร นะที  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๗.๑๐ นายชูศักดิ์  อูปแก้ว  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๗.๑๑ นายสมคิด  แผ่นทอง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ  
๗.๑๒ นายพนมพร มิ่งบุญ  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๗.๑๓ นายภูมิกมล  พลอ านวย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี    กรรมการ 
๗.๑๔ นายวรวัชร  วงศ์สุธา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี    กรรมการ 
๗.๑๕ นายธวัชชัย สุขเกษม วิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ    กรรมการ 
๗.๑๖ นายศิวะลักษณ์  ค าพุ วิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ    กรรมการ 
๗.๑๗ นายศศิพงษ์   เงินบ ารุง  วิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ    กรรมการ 
๗.๑๘ นายเอกชัย  จันทร์จ่าย วิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ    กรรมการ 
๗.๑๙ นายธีระ สีมาบุตร  วิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ    กรรมการ 
๗.๒๐ นายรักเล่ย์  เรืองอ่อน วิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ    กรรมการ 
๗.๒๑ นายสุนทร วรรณปะเก วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราธานี    กรรมการ 
๗.๒๒ นายภานุวัฒน ์ เพชรชมพู วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราธานี    กรรมการ 
๗.๒๓ นายสุนันท์ อินทร์งาม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการและเลขานุการ 
๗.๒๔ นายละพล  ด าพะธิก วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ๑. จัดเตรียมพ้ืนที่ที่ใช้ในการจัดงานแข่งขันทักษะวิชาชีพ ฯ 
 ๒. ควบคุมดูแลอ านวยความสะดวกในการใช้สถานที่ตลอดการจัดงาน 
 ๓. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยแสง สี เสียง 

๘.๑ นายไวพจน์  ศรีธัญ  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการ 
๘.๒ นายอนุรักษ์  กลางแก้ว วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๘.๓ นายคารมย์  แก้วกันยา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ  
๘.๔ นายอดิศักดิ์  แหวนวงษ์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๘.๕ นายธนิต ป้องค ากวย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๘.๖ นายอนุสรณ์  จารุกมูล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๘.๗ นายสุรพงษ์  สามแก้ว วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๘.๘ นางสาวแสงเดือน  เพชรผดุง  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๘.๙ นายยศสรัล  แสงสาย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๘.๑๐ นายสุกร ี พรมนิกร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๘.๑๑ นายสุนทร  ดอนชัย  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๘.๑๒ นายประสิทธิ์ ทุมนัน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 



๗๐ 

 
๘.๑๓ นายอัครวิชญ์  บุญใส วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี    กรรมการ 
๘.๑๔ นายสง่า ค าอุ่น  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี    กรรมการ 
๘.๑๕ นายสันติภาคะ  วิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ    กรรมการ 
๘.๑๖ นายสุริยา  พิจารณ์  วิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ    กรรมการ 
๘.๑๗ ว่าที่ร.ต.ณรงค์  กันยาสาย วิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ    กรรมการ 
๘.๑๘ นายรักพงษ์   ค าพีระ วิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ    กรรมการ 
๘.๑๙ นายมนัสโกยกิจเจริญ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราธานี    กรรมการ 
๘.๒๐ นายวุฒิไกร  ขยันการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราธานี    กรรมการ 
๘.๒๑ นายเกียรติศักดิ์  ชินาภาษ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการและเลขานุการ 
๘.๒๒ นายสุกาย  เกื้อทาน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ ๑. จัดเตรียมความพร้อมในการใช้เครื่องเสียงในบริเวณสถานที่จัดงานแข่งขันทักษะวิชาชีพ ฯ 
  ๒. ควบคุม ดูแล อ านวยความสะดวกในการใช้เครื่องเสียงต่างๆตลอดงาน 
  ๓. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆที่เก่ียวข้อง 
๙. คณะกรรมกำรจัดท ำเกียรติบัตรและโล่รำงวัล 

๙.๑ นายวิโรจน ์ ธิมา  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร      ประธานกรรมการ 
๙.๒ นายธงรบ  เวฬุบับ  รองผู้อ านวยการวิทยาเทคนิคพิบูลมังสาหาร รองประธานกรรมการ 
๙.๓ นายศุภวิทย์ โกพล  รองผู้อ านวยการวิทยาเทคนิคพิบูลมังสาหาร รองประธานกรรมการ 
๙.๔ นางปัญญานี กันยะกาญจน์ วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา    กรรมการ 
๙.๕ นางมาลาศรี  ชนะวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา    กรรมการ 
๙.๖ นางจันเพ็ญ   ป้อมหิน วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา    กรรมการ 
๙.๗ นางสาวพัชราภรณ์  ทองโกฎิ์ วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา    กรรมการ 
๙.๘ นางสาวจุลักษณ์  เศิกสิริ วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา    กรรมการ 
๙.๙ นายธนพนธ์  เครือสวัสดิ ์ วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา    กรรมการ 
๙.๑๐ นางสาวพรสุดา หางนาค วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร    กรรมการ 
๙.๑๑ นางสาวทักษพร  จรลอง วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร    กรรมการ 
๙.๑๒ นางสาวกรรณิการ์ ครองยุติ วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร    กรรมการ 
๙.๑๓ นางสาวอรอนงค์  อ ามะ วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร    กรรมการ 
๙.๑๔ นางสาวฐิติมา    ภูมิล าเนา วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร    กรรมการ 
๙.๑๕ นายวีระพล   ราชาธรรมกูล วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร    กรรมการ 
๙.๑๖ นายดุษฎี  ปฏโิชต ิ  วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร    กรรมการ 
๙.๑๗ นายธีรวัตร อภิบาล  วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร    กรรมการ 
๙.๑๘ นายณัฐพล  ทองทับ วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร    กรรมการ 
๙.๑๙ นายภคิน  บุญประสม วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร    กรรมการ 
๙.๒๐ นายประดิษฐ์ เทศาลราช วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๙.๒๑ นายปรีดา  วงศ์จันทา รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร กรรมการและเลขานุการ 
๙.๒๒ นายณัฐพล เทพมา  ครูวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
๙.๒๓ นายจักรพันธ์ ผิวผ่อง ครูวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
๙.๒๔ นางสาวจุฬาลักษณ์ สะตะ ครูวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
๙.๒๕ นางสาวปริม  อุปถัมภ์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 



๗๑ 

 
  มีหน้ำที่    ๑.  จัดเตรียมและท าเกียรติบัตร 
  ๒.  จัดท าโล่รางวัล 
  ๓.  ด าเนินการควบคุมและเบิกจ่ายเกียรติบัตร 
  ๔.  ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

๑๐.คณะกรรมกำรรวบรวมและประเมินผลกำรแข่งขันทักษะอย่ำงเป็นทำงกำร  ประกอบด้วย 
 ๙.๑ นายบุญช่วย  กั้วศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง                          ประธานกรรมการ 
 ๑๐.๒ นายประทีป อนิลบล ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ                  รองประธานกรรมการ 
 ๑๐.๓ นายสิระพงศ์  ชูวงศ์เลิศ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด                    รองประธานกรรมการ 
 ๑๐.๔ นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
 ๑๐.๕ ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการ 
 ๑๐.๖ นายปริญญา  สมมิตร ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
 ๑๐.๗ นางวรรณภา พ่วงกุล ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน กรรมการ 
 ๑๐.๘ นายศุภกฤต  แกมนิรัตน์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคน้ าพอง กรรมการ 
 ๑๐.๙ นายศักดิ์ชาญ สมสอางค์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ กรรมการ 
 ๑๐.๑๐ นายอภิชาติ  กุลธานี ผู้อ านวยการวิทยาลัยวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการ 
 ๑๐.๑๑ นายวิชา  อาญาเมือง ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร กรรมการ 
 ๑๐.๑๒ นายค าพันธ์  ศรีเมือง ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง กรรมการ 
 ๑๐.๑๓ นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กรรมการ 
 ๑๐.๑๔ นายประจักษ์ เลขตะระโก  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
 ๑๐.๑๕ นางพัชรพร สุวรรณไตรย์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมค าสร้อย กรรมการ 
 ๑๐.๑๖ นายสุทิศ รวดเร็ว  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการ 
 ๑๐.๑๗ นายธานินทร์ ทองเผ้า รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
 ๑๐.๑๘ นายสมศักดิ์  มาตรทะเล รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี กรรมการ 
 ๑๐.๑๙ นายสมรักษ์  พระสลัก รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
 ๑๐.๒๐ นายประเสริฐ สิงหลสาย รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
 ๑๐.๒๑ นายศิลป์ชัย  บุบผามาเต รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 

๑๐.๒๒ นายชวินทร์  พลหาญ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
๑๐.๒๓ นายพูนพงศ์  สวาสดิพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
๑๐.๒๔ นายสวัสดิ์  ธงไชย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
๑๐.๒๕ นายชนินทร์  พบลาภ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
๑๐.๒๖ นายทรงวุฒิ  วิมลพัชร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
๑๐.๒๗ นายสนอม  ทิพยรัตน์สุนทร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
๑๐.๒๘ นายภัทรพงศ์  สารักษ์  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
๑๐.๒๙ นายทวีศักดิ์  บุตรจันทร์    รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี               กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๐.๓๐ นายคีรินทร์ อนุตตรังกูร ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๐.๓๑ นายดาวไทย  เบาราญ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 



๗๒ 

 
 มีหน้ำที ่

๑. ประสานและรวบรวมผลการแข่งขันทุกประเภทเสนอต่อประธานคณะกรรมการเพ่ือประกาศผล  
อย่างเป็นทางการ 
 ๒. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายที่เกี่ยวข้องและงานอ่ืน ๆ ที่ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนัก

วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมาย 
๑๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยประมวลผล สรุปผล ประกอบด้วย 

๑๑.๑ นายประทีป   อนิลบล ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ          ประธานกรรมการ 
๑๑.๒  นายประวิทย์   บุรินนิตย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู    รองประธานกรรมการ 
๑๑.๓ นายวิโรจน์  ธิมา ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร  รองประธานกรรมการ 
๑๑.๔  นายทวีศกัดิ์   บุตรจันทร์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        รองประธานกรรมการ 
๑๑.๕ นางสาวกรรณิการ์  ครองยุต ิ ครูวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร   กรรมการ 
๑๑.๖ นางสาวทิพวรรณ  บุราไกร ครูวิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ   กรรมการ 
๑๑.๗ นายจิราวัฒน์ ทานุชิต ครูวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี  กรรมการ 
๑๑.๘ นายสวัสดิ์  ธงไชย ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๑.๙ นายปัญญาวัฒน์ สุภาคาร ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๑.๑๐ นางสาวภัทราภรณ์   เผือกนอก ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๑.๑๑ นายภัทรพงค ์ สารักษ ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๑.๑๒ นายกัมพล  ถาวิกุล ครูวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี   กรรมการ 
๑๑.๑๓  นายวาทิน แหลมคม ครวูิทยาลัยเทคนิคชุมแพ   กรรมการ 
๑๑.๑๔ นางสาวอรนงค์   อ ามะ ครูวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร   กรรมการ 
๑๑.๑๕ นายภาคิน   บุญประสม ครวูิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร   กรรมการ 
๑๑.๑๖  นายพูนพงศ์   สวาสดิพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๑.๑๗  นายสวัสดิ์   ธงไชย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๑.๑๘  นายชนินทร์   พบลาภ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๑.๑๙  นายทรงวุฒิ   วิมลพชัร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๑.๒๐  นายสนอม    ทิพยรัตน์สุนทร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๑.๒๑  นายวันชัย   ศุภธีรารักษ์  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๑.๒๒ นายพิทักษ์  ธิบูรณ์บุญ  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๑.๒๓ นายธนวัฒน์   พร้อมสุข  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๑.๒๔ นางสาวคุณากร   ปั้นปรีชา   วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๑.๒๕  นางสาวเสาวภา   ยุติ   วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๑.๒๖  นางสาวภัทราภรณ์  เผือกนอก  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๑.๒๗  นางสาวรชัฎาเนตร  สุร าไพ  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๑.๒๘ ว่าที่ร.ต.วิทยา   เจริญทัศน์  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๑.๒๙ นางสาวเอมอร   สิมาทอง  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๑.๓๐ นายอิทธิพล   นราชัย  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๑.๓๑ นายสภุณ   สวาสดิพันธ์  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 



๗๓ 

 
๑๑.๓๒ นายภัทรพงษ ์ สารักษ์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๑.๓๓ นางสาวเนตรชนก  ศักดิ์ขวา พนักงานราชการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการ 
๑๑.๓๔ นางสาวรจนา  สุขแสวง จนท.วิทยาลัยการอาชีพปราสาท   กรรมการ 
๑๑.๓๕  นายสุทิศ   รวดเร็ว รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท   กรรมการและเลขานุการ 
๑๑.๓๖  นายสันต ิ เบ็ญจศิล รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑.๓๗  นายธงรบ  เวฬุบัน รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑.๓๘ นายอิทธิพล   สุขเติม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑.๓๙ นายปัญญวัฒน์   สุภาคาร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑.๔๐ นายพันพิภพ   จันทิมาต วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑.๔๑  นายชวินทร์   พลหาญ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ขอให้คณะกรรมการทุกฝ่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการประชุมในฝ่าย วางแผน ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดงานโดยให้ประสานงานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือประโยชน์ของราชการเป็นส าคัญ 
และในการเดินทางไปราชการเพ่ือปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามล าดับค าสั่งนี้ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเดินทางไปราชการ
และเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามสิทธิ์จากต้นสังกัด 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่ ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
 

(นายสุรเดช  สมศรีโย) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

            ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 

 
 


