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ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ท่ี             /๒๕63 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ 

คร้ังที่ 29  ประจ าปีการศึกษา 2562 
.................................................................. 

ตามท่ี  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  อนุมัติให๎องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย    
จัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย  การแขํงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะพื้นฐาน  
ระดับชาติ  ครั้งท่ี  29  ประจ าปีการศึกษา  2562  ในระหวํางวันท่ี  30  มกราคม - 3  กุมภาพันธ์  256๓        
ณ  จังหวัดร๎อยเอ็ด  ดังนั้น  เพื่อให๎การจัดงานฯ  ดังกลําว  เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุ
วัตถุประสงค์  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จึงแตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงานจัดงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย  การแขํงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งท่ี  29  
ประจ าปีการศึกษา  2562  ซึ่งประกอบด๎วยผ๎ูด ารงต าแหนํง  และรายนาม  ดังตํอไปนี้  
1. คณะที่ปรึกษา  

๑. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
๒. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา         
๓. ผ๎ูชํวยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                    
๔. ท่ีปรึกษาด๎านนโยบายและแผน  
๕. ท่ีปรึกษาด๎านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ      
๖. ท่ีปรึกษาด๎านมาตรฐานอาชีวศึกษาชํางอุตสาหกรรม 
๗. ท่ีปรึกษาด๎านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง         
๘. ผ๎ูอ านวยการส านักอ านวยการ        
๙. ผ๎ูอ านวยการส านักความรํวมมือ        
๑๐.  ผ๎ูอ านวยการส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา        
๑๑.  ผ๎ูอ านวยการส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา      
๑๒.  ผ๎ูอ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา          
๑๓.  ผ๎ูอ านวยการส านักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา 
๑๔.  ผ๎ูอ านวยการส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  
๑๕.  ผ๎ูอ านวยการกลํุมพัฒนาระบบบริหาร      
๑๖.  ผ๎ูอ านวยการหนํวยตรวจสอบภายใน    
๑๗.  ผ๎ูอ านวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต๎    
๑๘.  ผ๎ูอ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก าลังคนอาชีวศึกษา   
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๑๙.  ผ๎ูอ านวยการศูนย์พัฒนา สํงเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ  
๒๐.  ผ๎ูอ านวยการส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน 
๒๑.  หัวหน๎าหนํวยศึกษานิเทศก์ 
๒๒.  ผ๎ูอ านวยการศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา 
๒๓.  ผ๎ูอ านวยศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี 

 
2. คณะกรรมการอ านวยการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ 
ประกอบด้วย 
 ๑.  นายสุรเดช สมศรีโย  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี          ประธานกรรมการ 
    ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๒.  นายไสว สีบูจันดี  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี      รองประธานกรรมการ 
 3.  ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ              กรรมการ
 ๔.  ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคกลาง        กรรมการ 
 5.  ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร     กรรมการ 
 6.  ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคใต๎        กรรมการ 
 7.  นายวัชระ เกิดสิน  ผ๎ูอ านวยการศูนย์พัฒนา  สํงเสริม ประสานงาน   กรรมการ 
    กิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ 
 8.  นายบุญชํวย กั้วศรี  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง     กรรมการ 
 9.  นายจรัส เลํห์สิงห์  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว    กรรมการ 
 10. นายอนันต์ โดรณ  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์    กรรมการ 
 11. นายสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี    กรรมการ 
 12. นายปรีดี เกตุทอง  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง     กรรมการ 
 13. ผ๎ูอ านวยสถาบันการอาชีวศึกษาทุกแหํง        กรรมการ 
 14. ผ๎ูอ านวยการสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแหํง   กรรมการ 
 15. นายสิระพงศ์ ชูวงศ์เลิศ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด       กรรมการและเลขานุการ 
 16. นางสาธิตา ทันตเวช  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ
 17. นายศีรินทร์ อนุตตรังกูร ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท  กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ
 18. นางสาวสรัลกร พุฒนวล  ศูนย์พัฒนา สํงเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษา  และกิจการพิเศษ     กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 19. นางสาวบุศรา บุตอัง  ศูนย์พัฒนา สํงเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษา  และกิจการพิเศษ     กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 20. นายปัญญา นาดี  ศูนย์พัฒนา สํงเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษา  และกิจการพิเศษ     กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

 

 มีหน้าที่ 
๑. อ านวยการให๎การจัดการประชุมวิชาการของสมาชิกองค์การนักวิชาชีพฯ การแขํงขันทักษะวิชาชีพ การแขํงขัน

ทักษะพื้นฐาน  และกิจกรรมอื่น ๆ   ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย ระดับชาติ                 
ครั้งท่ี 29  ปีการศึกษา 2562 ด าเนินการไปด๎วยความเรียบร๎อย 

๒. ประสานงานและแก๎ไขปัญหาตําง ๆ ของการด าเนินกิจกรรมในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ                   
ในอนาคตแหํงประเทศไทย ระดับชาติ  ครั้งท่ี  29  ประจ าปีการศึกษา  2562  ให๎ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

๓. อ านวยความสะดวกให๎การจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย ระดับชาติ              
ครั้งท่ี 29  ประจ าปีการศึกษา  2562  ให๎ส าเร็จเรียบร๎อย และสรุปผลรายงานตํอคณะกรรมการบริหารองค์การ            
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นักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย ระดับชาติ  ศูนย์พัฒนา สํงเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษา                        
และกิจการพิเศษ และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตํอไป 
 

3. คณะกรรมการก ากับและสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการของสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับชาติ ประกอบด้วย  

1.  นายไสว สีบูจันดี ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี              ประธานกรรมการ 
2.  นายบุญชํวย กั้วศรี ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง               รองประธานกรรมการ 
3. นายปรีดี เกตุทอง ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง            รองประธานกรรมการ 
4.  นายอนันต์ โดรณ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์            รองประธานกรรมการ 
5. นายสมจิตต์      ศรีสมพันธุ์     ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี          รองประธานกรรมการ 
6. นายจรัส เลํห์สิงห์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว          รองประธานกรรมการ 
7. นายบุญลือ ทองเกตุแก๎ว ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  กรรมการ 
8.  วําท่ีร๎อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล รองผ๎ูอ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก     กรรมการ 
9.  นายวัชระ เกิดสิน ผ๎ูอ านวยการศูนย์พัฒนา สํงเสริม ประสานงาน                  กรรมการ 
   กิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ 
10. นายสิระพงศ์ ชูวงศ์เลิศ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด   กรรมการ 
11. นายอาณัติชัย จันทิวาสน์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง        กรรมการ 
12. นายประทีป อนิลบล ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางชัยภูมิ       กรรมการ 
13. นายสุคนธ์   แก๎วแท๎ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร    กรรมการ  
14. นายสถิตย์ ปริปุณณากร ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา                             กรรมการ 
15. นายอดิศักดิ์ ชัชเวช ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต        กรรมการ 
16. นายประเสริฐ เพ็ชร์สิงห์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก                      กรรมการ 
17. นายปริญญา สมมิตร ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม                      กรรมการ 
18. วําท่ี พ.ต.ณรงค์ศักด์ิ  นพคุณ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน       กรรมการ 
19. นายพุทธพร ปราโมทย์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม                          กรรมการ 
20. นายทิพย์วรรณ อูํทรัพย์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม  กรรมการ 
21. นายณัฐวุฒิ ไถ๎เงิน ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี  กรรมการ 
22. นายเสถียร อุตวัต ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม  กรรมการ 
23. นายยุทธนา อํอนส๎มกฤษ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว  กรรมการ 
24. นายบัณฑิตย์ สิงห์ชํางชัย ผ๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ๎านโฮํง  กรรมการ 
25. นายวิทยา ต่ันยืนยง ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง กรรมการ 
26. นายสุรชัย ใหมํคามิ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางลพบุรี  กรรมการ 
27. นายโกวิทย์ นวลศรี รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางยะลา กรรมการ 
28. นางสาธิตา ทันตเวช ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี           กรรมการและเลขานุการ 
29. นายกษิดิฏฐ์ ค าศรี ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
30. นายคีรินทร์ อนุตตรังกูร ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
31. วําท่ีร๎อยเอกเชาวลิต ยุทธนาวา ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์        กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
32. นายเริงศักดิ์ เข็มทอง ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกส าโรง           กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
33. นายวิทยา มั่นเติม รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก             กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

/34. นางสาวสลัลกร... 
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34. นางสาวสรัลกร พุฒนวล ศูนย์พัฒนา สํงเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ    กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
35. นายปัญญา นาดี ศูนย์พัฒนา สํงเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ    กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
36. นายสุรชัย พิจุลย์ ครูวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                             กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

 

 มีหน้าที่ 
๑. ก าหนดกิจกรรม รูปแบบ และขั้นตอนการจัดกิจกรรม อาทิ ตารางการประชุม ขั้นตอนพิธีเปิด -ปิด                  

การประชุมท้ังรูปแบบองค์การและรูปแบบสากล  การเปิด – ปิดคํายพัก กิจกรรมงานเล้ียงอ าลา  พิธีจุดประกาย
แสงแหํงปัญญา  การทัศนศึกษาดูงาน และการบรรยายวิชาการ 

๒. จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์  และเอกสารที่ เกี่ยวข๎อง รวมท้ังก าหนดกิจกรรมอื่น ๆ  เพื่อให๎การจัดประชุม            
เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 

๓. ปฐมนิเทศผ๎ูเข๎ารํวมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย ระดับชาติ  ครั้งท่ี ๒9                            
ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 

4. คณะกรรมการด าเนินกิจกรรมการประชุมวิชาการของสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
    4.1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด – พิธีปิด แบบองค์การฯ ประกอบด้วย  

1. นางทิพย์วรรณ อูํทรัพย์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม    ประธานกรรมการ 
2. นางวรรณภา พํวงกุล ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพสวํางแดนดิน รองประธานกรรมการ 
๓. วําท่ีร๎อยโทสันติสุข  โมฬา       ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง              รองประธานกรรมการ 
๔. นายวิชิต ราคมบุญ       รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพรรณนานิคม   กรรมการ 
๕. นายเอกวิทย์ ธาตุไชย รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  กรรมการ 
๖. นายบัญชา      โคตรแก๎ว รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี  กรรมการ 
7. นางพัชรพร สุวรรณไตรย์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมค าสร๎อย  กรรมการ 
๘. นายโกวิทย์ นวลศรี รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางยะลา  กรรมการ 
๙. นางกัญณภัทร วรรณพุฒ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยพณชิยการอินทราชัย  กรรมการ 
๑๐. นางสาวสงัด เสือชุมแสง     รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนางรอง  กรรมการ 

1๑. นายสมศักดิ์ มาตรทะเล     รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี  กรรมการ 
1๒. นายประจักษ์ เลขตะระโก    รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย    กรรมการ 
1๓. นางสาวเยาวนิดา สุภาษร รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ       กรรมการ       
1๔. นายอดิศักดิ์ นิลบารันตร์ ครู วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์                  กรรมการ 
๑๕. นายนัฐวุฒ   ภาชู ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง                                       กรรมการ 
๑๖. นายเกริก  เยาวเรศน์ ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง         กรรมการ 
๑๗. นายธีรวุฒิ  กั้วอ าไพ ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง                                       กรรมการ 
๑๘. นายบุญชู   จรบุรมย์ ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง                                       กรรมการ 
๑๙. นางสาวชนิดา  อัศวภูมิ ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง                                       กรรมการ 
๒๐. นางสาวสุพรรณี  บุบผาเฮ๎า ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง                                       กรรมการ 
๒๑. นางสาวนฤดี โชติศรี  ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง                                       กรรมการ 
๒๒. นางสาวนนทรียา  สุขโนนจารย    ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง                                       กรรมการ 
๒๓. นางสาวพิฌาดา  เยาวเรศน์      ครู วทิยาลัยการอาชีพโพนทอง                                       กรรมการ 
๒๔. นางสาวกนกวรรณ แวงวรรณ     ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง                                       กรรมการ 
๒๕. นายชินวิวัฒนานนท์  ค าหวล ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง                                        กรรมการ 

/26. นายคมกริช... 
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๒๖. นายคมกริช   โพนศิริ          ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง                 กรรมการ 
๒๗. วําท่ีร๎อยตรีทะนงศักดิ์ สืบชมพู    ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง                 กรรมการ 
๒๘. นายสุรยุทธ   ธนสมบัติ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ     กรรมการและเลขานุการ 
๒๙. นายชกรณ์เกียรติ สิทธิจันทร์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
๓๐. นายมานพ ร าจวน รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด  กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ   
๓๑. นายทวิกานต์ ผดุงสันต์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด    กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
๓๒. นายเอกชัย สวัสดิรักษา รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง   กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
๓๓. สิบเอกสุรเดช หมอกสังข์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
๓๔. นายสิทธิชนม์ ค าแปล รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ    กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
๓๕. นางสาวพิพ์สุชาฏ์ รัตนบรรพต  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร   กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ

มีหน้าที่ 
๑. ก าหนดรายละเอียด ขั้นตอนพิธีเปิด-ปิด แบบองค์การฯ จัดท าค ากลําวรายงาน ค ากลําวเปิด และระเบียบ

วาระการประชุมของคณะกรรมการด าเนินงานองค์การฯ ให๎เรียบร๎อย 
๒. ประสานงานกับคณะกรรมการฝุายจัดท าโลํและเกียรติบัตร/ด าเนินการในเรื่องการมอบโลํ และการมอบ

เกียรติบัตรในพิธีเปิด-ปิด  
๓. จัดเตรียมของท่ีระลึกและเชิญตัวแทนมอบของท่ีระลึกให๎กับประธานในพิธีเปิด-ปิด 
๔. ประสานงานกับฝุายตําง ๆ เพื่อด าเนินการในพิธีเปิด-ปิดแบบองค์การฯ ให๎สมบูรณ์ 
๕. สรุปผลการด าเนินงานของฝุายพิธีการ เปิด -ปิดแบบองค์การ  และรายงานผลการด าเนินงานตํอ

ประธานคณะกรรมการก ากับ และสนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แหํงประเทศไทย 

 

   4.2 คณะกรรมการฝ่ายพิธีจุดประกายแสงแห่งปัญญา และพิธีต้อนรับตามธรรมเนียมท้องถ่ิน ประกอบด้วย 
1. นางวรรณภา พํวงกุล ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพสวํางแดนดิน          ประธานกรรมการ 
2. นายวิชา อาญาเมือง ผู๎อ านวยการวืยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร   รองประธานกรรมการ 
๓. นายรุํงโรจน์   ไชยชาติ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด รองประธานกรรมการ 
๔. นายณรงค์ศักดิ์  ชะเอม          รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสกลนคร   กรรมการ 

    ๕. วําท่ีร๎อยตรีพงษ์อนัน  เปล่ียนเอก  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสกลนคร     กรรมการ 
๖. นายวิชิต        ระคมบุญ       รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม   กรรมการ 
๗. นายดาวไทย     เบาราญ        รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง   กรรมการ 
๘. วําท่ีร๎อยตรีวิชัย นิสัยกล๎า   รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว     กรรมการ          
๙. วําท่ีร๎อยตรีเศรษฐพงษ์ สาลีโส      รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
๑๐. นายปฏิภาณ ขบวนงาม  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท  กรรมการ 
11. นายบรรจบ โพธิ์ศรี   รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเวียงปุาเปูา       กรรมการ 
12. นายสมคิด แก๎วเตชะ   รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนําน       กรรมการ 
13. นางปฐมพร     พรมลาย  ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล  กรรมการ 
14. นายวุฒินันท์    จันทร์ทอง  ครู วิทยาลัยการอาชีพสวํางแดนดิน กรรมการ 
15. นายจีรเดช  ตันฑเสถียรวงศ์    ครู วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรรมการ                               
16. นายภักดี ดอกดวง  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา                                กรรมการ 
17. นายเฉลิมพงษ์   ปั้นทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคตรัง กรรมการ 

/๑8. นางสาวศิริวรรณ... 
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 18. นางสาวศิริวรรณ บุญมีเล้ียง   ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี       กรรมการ 
     ๑9. นายวชิโนรมณ์  พรอินทร์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด                              กรรมการ 
 2๐. นางกาญจนา  กองสอน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด       กรรมการ 
      21. นางสาวเชาวรัตน์ ล าพาย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด                              กรรมการ 
 ๒2. นางวราภรณ์   เม๎าศรี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด                              กรรมการ 
 ๒3. นายกวิน  เงาปัดชา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด                              กรรมการ 

๒4. นางสาวสุพิชชา วงศ์เจริญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด                                   กรรมการ 
๒5. นายณัฐวิทย์   อุ๎มรัมย์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด                                   กรรมการ  

 ๒6. นางอมร  จันทมูล        ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด      กรรมการ 
 ๒7. นางสันติมา  โหตระไวศยะ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด           กรรมการ 
 ๒8. นายณรงค์ศักดิ์ ชะเอม รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสกลนคร    กรรมการและเลขานุการ 
 ๒9. นายมานพ   ร าจวน รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด     กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ  
 3๐. นายสมบัติ รัตนะ        รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพสวํางแดนดิน กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ                                          
     

มีหน้าที่ 
๑. ด าเนินการจัดกิจกรรม ก าหนดขั้นตอน การจุดเทียนแหํงปัญญา และพิธีการต๎อนรับตามธรรมเนียมท๎องถิ่น  
๒. จัดเตรียมเอกสาร สถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ เทียน ท่ีรองน้ าตาเทียน กระบะทราย ในการจัดกิจกรรมจุดประกายแสง

แหํงปัญญา 
๓. ด าเนินการซักซ๎อมขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมจุดประกายแสงแหํงปัญญา และพิธีการต๎อนรับตามธรรมเนียม 

ท๎องถิ่น 
๔. จัดเตรียมเพลงและซักซ๎อมเพลงประกอบขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมจุดประกายแสงแหํงปัญญา 
๕. จัดเตรียมไฟศักด์ิสิทธิ์จากสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ประจ าท๎องถิ่น 
๖. จัดพิมพ์การ์ดเพื่อเรียนเชิญ ประธานในพิธี เพื่อให๎โอวาทแกํสมาชิกองค์การฯ ท่ีเข๎ารํวมประชุม                 

วิชาการฯ เมื่อเสร็จส้ินพิธี 
๗. เรียนเชิญผ๎ูอ านวยการสถานศึกษา ตัวแทนรองผ๎ูอ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                 

ครูที่ปรึกษาองค์การฯ  รํวมกิจกรรมจุดประกายแสงแหํงปัญญา 
 

4.3 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและการประชุม ครูที่ปรึกษาและตัวแทนรองผู้อ านวยฝ่ายพัฒนากิจการฯ 
ของอาชีวศึกษาจังหวัด ประกอบด้วย 
1. นายอภิชาติ  กุลธานี ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุรินทร์   ประธานกรรมการ 
๒. นายรุํงโรจน์   ไชยชาติ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด     รองประธานกรรมการ 
3. วําท่ีร๎อยโทบุญชุบ หล่ังทรัพย์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  กรรมการ 
4. นายดรพนม ปุาสนธ์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น  กรรมการ 
5. นายธานินทร์  ทองเผ๎า  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  กรรมการ 
6. วําท่ีร๎อยตรีคณิศร   ยางงิ้วราย  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ  กรรมการ 
7. นายนิรุตต์  ประยูรเจริญ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  กรรมการ 
8. นายจักรี    ราชนิล   รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย  กรรมการ 
๙. นายยงค์   ราศรีเฟื่อง  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์   กรรมการ 
๑0. นายอธิป   ศรีบรรเทา  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุรินทร์    กรรมการ 

/11.นายมานิต... 



๗ 
 

  

11. นายมานิต    แต๎มแก๎ว   รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพทําตูม    กรรมการ 
12. นายสมพร   วุฒิยา    รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ   กรรมการ 
13. นางสายฝน   ทองเรือง   รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ    กรรมการ 
14. นายปฏิภาณ   ขบวนงาม  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท    กรรมการ 
15. นางสาวอารีรัตน์ ชมพูพันธ์   ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี กรรมการ 
16. นางสาวธัญลักษณ์ สุชภาษี    ครู วิทยาลัยการอาชีพเสนา                      กรรมการ 

    ๑7. นายวชิโนรมณ์  พรอินทร์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด                              กรรมการ 
 18. นางกาญจนา  กองสอน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด       กรรมการ 
    19. นางสาวเชาวรัตน์ ล าพาย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด                              กรรมการ 
 ๒0. นางวราภรณ์   เม๎าศรี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด                              กรรมการ 
    ๒1. นายกวิน   เงาปัดชา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด                              กรรมการ 
 ๒2. นางสาวสุพิชชา  วงศ์เจริญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด                               กรรมการ  
 ๒3. นายณัฐวิทย์   อุ๎มรัมย์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด                                   กรรมการ 
 ๒4. นางอมร  จันทมูล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด                 กรรมการ  

๒5. นางสันติมา   โหตระไวศยะ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด            กรรมการ           
26. นายประจักษ์    เลขตะระโก   รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย                กรรมการและเลขานุการ 
27. นายสมศักดิ์     มาตรทะเล    รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี     กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
28. นายมานพ   ร าจวน          รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด      กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
 

 มีหน้าที่ 
๑. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนงานและเตรียมการในกิจกรรมท่ีได๎รับมอบหมาย 
๒. จัดท าตารางการประชุมวิชาการของสมาชิกองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับชาติ ครั้งท่ี 29 ปีการศึกษา 

2562 
๓. ก าหนดหัวเรื่องการบรรยายให๎แกํสมาชิกองค์การฯ ท่ีเข๎ารํวมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ 

ระดับชาติ ครั้งท่ี 29 ปีการศึกษา 2562 
๔. จัดหาวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์ในแตํละหัวข๎อ ตามตารางของการประชุม            

ด าเนินการเชิญวิทยากร ให๎การต๎อนรับ จัดหาของท่ีระลึกให๎แกํวิทยากร รวมท้ัง จัดท าประวัติวิทยากร
มอบให๎ฝุายพิธีการ 

๕. ประสานงานกับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเดํน และสถานศึกษาท่ีเข๎ารํวมการประเมิน                           
ท้ังขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญํ รวมท้ังผ๎ูได๎รับการประเมินสมาชิกดีเดํนโครงการภายใต๎การ
นิเทศ ระดับ ปวช. และ ปวส. ท้ังขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญํ ในการเตรียมความพร๎อม                       
การน าเสนอผลงาน 

๖. ประสานงานกับวิทยากรในการจัดเตรียมสถานท่ีในการจัดประชุมครู ท่ีปรึกษาและตัวแทนรอง
ผ๎ูอ านวยการฝุายพัฒนากิจการฯ 

๗. ประสานงานกับกรรมการฝุายควบคุมกิจกรรมประจ าวัน ในการด าเนินการตามตารางการประชุม                 
ในการแนะน าวิทยากร การกลําวขอบคุณ 

๘. ประสานงานกับฝุายการเงินในการเบิกจํายคําตอบแทนวิทยากร 

/๙. ประสานงาน... 



๘ 
 

  

๙. ประสานงานกับฝุายสถานท่ีพัก โรงแรม ในการจัดเตรียมสถานท่ีส าหรับการด าเนินการประชุมและ
จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๏ตบุ๏คส าหรับการน าเสนอข๎อมูลในการบรรยาย หรือน าเสนอข๎อมูล                        
ขององค์การมาตรฐานดีเดํน 

๑๐. บันทึกข๎อมูล ข๎อ ค๎นพบของการด า เนินกิจกรรมทางวิชาการ น า เสนอพร๎อมข๎อ เสนอแนะ                                       
ตํอท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕62                              
เวลา  ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน 

๑๑. เข๎ารํวมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมในการประชุมวิชาการองค์การฯ ทุกฝุาย เวลา ๑๗.๐๐ น.  
ทุกวัน 

    4.4 คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมทัศนศึกษาและกิจกรรมสังเกตการณ์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พื้นฐาน  ประกอบด้วย     

1. นายสิทธิศักดิ์  เพิ่มพูล ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย ประธานกรรมการ 
๒. นายชกรณ์เกียรติ  สิทธิจันทร์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด      รองประธานกรรมการ 
3. นางอาภรณ์   ไชยภูมิ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กรรมการ 
4. สิบเอกสุรเดช   หมอกสังข ์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กรรมการ 
๕. นายพิทักษ์   สงวนรัตน ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กรรมการ 
๖. นายพงษ์พันธ์   ตะภา ครู วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กรรมการ 
๗. นายสิทธิพงษ์   บุญมี ครู วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กรรมการ 
๘. นายเจริญจันทร์   การัตน์ ครู วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กรรมการ 
๙. นายอนุชิด   พูลชัย ครู วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กรรมการ 
๑๐. นายณัฐวิทยา   วงษ์จ าปา ครู วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กรรมการ 
๑๑. นายภานุมาศ   ภูหงษา ครู วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กรรมการ 
๑๒. นางวันเพญ็   ภูนะ ครู วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กรรมการ 
๑๓. นางสาวดนิตา   อนันเอื้อ ครู วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กรรมการ 
๑๔. นางฐานิตา   ดงยางวัน ครู วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กรรมการ 
๑๕. นางสาวพัชรี   ศรีฮาด ครู วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กรรมการ 
๑๖. นางสาวกิตติยาภรณ์  จ าปาทิพย์ ครู วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กรรมการ 
๑๗. นายสวัสด์ิ   กองพิธ ี ครู วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กรรมการ 
๑๘. นายเทิดภูมิ   แก๎วไกรสร ครู วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กรรมการ 
๑๙. นายประสิทธิ์   พ๎องเสียง รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย         กรรมการและเลขานุการ 
๒๐. นายวงศกร   ชิณโย   ครู วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
๒๑. นายธีรวัฒน์   ตอเสนา ครู วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ   

 

มีหน้าที่ 
๑. ด าเนินการจัดกิจกรรม ก าหนดขั้นตอน การด าเนินกิจกรรมทัศนศึกษา  พร๎อมท้ังก าหนดเส๎นทางในการทัศนศึกษา 
๒. ประสานงานกับสถานท่ีและเจ๎าภาพด าเนินการ ในการสังเกตุการณ์ และศึกษาดูงาน การแขํงขันทักษะวิชาชีพ และ 
     ทักษะพื้นฐาน การสอน ๑๐๘ อาชีพ  และการทัศนศึกษา สถานท่ีส าคัญของจังหวัดร๎อยเอ็ด รวมท้ังประสานงานกับ 
     ผ๎ูดูแล  จัดกิจกรรมทุก ๆ  กิจกรรมในงาน  เพื่อจัดให๎นักศึกษาเข๎าศึกษาดูงาน 
๓. ประสานงานกับฝุายยานพาหนะ ในการจัดยานพาหนะให๎เพียงพอกับผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม 
๔. จัดกลํุมนักศึกษาในการเข๎ารํวมศึกษาดูงาน และควบคุมดูแลนักศึกษาตลอดการจัดกิจกรรม 

/๕. จัดมัคคุเทศก์... 



๙ 
 

  

๕. จัดมัคคุเทศก์ และครูของอาชีวศึกษาจังหวัดร๎อยเอ็ด ในการดูแลยานพาหนะทุกคัน 
๖. ประสานงานกับต ารวจทางหลวง  ในการอ า๘นวยความสะดวกของขบวนรถในการศึกษาดูงาน และทัศนศึกษา 
๗. ก าหนดหัวข๎อกิจกรรมในการน าเสนอผลการศึกษาดูงาน และทัศนศึกษาของแตํละกลํุม  
๘. ด าเนินการในกิจกรรมการน าเสนอสรุปผลการศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา และด าเนินการบนเวที 

 

    4.๕ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนันทนาการ ประกอบด้วย 
 1. นายปริญญา สมมิตร    ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม   ประธานกรรมการ 
 2. นายทองสุข  พาม ี  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม รองประธานกรรมการ 
 ๒. นายรุํงโรจน์    ไชยชาติ  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด     รองประธานกรรมการ 
 3. นายศิลป์ชัย  บุปผามาเต รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  กรรมการ 
 4. นายกิตติภาส  นิ่งสูงเนิน  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง  กรรมการ 
 5. นายพิศิษฐ์  นาละคร  ครู วิทยาลัยการอาชีพบ๎านไผํ  กรรมการ 
 6. นายวรเชษฐ์  วรสุทธิพงษ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพพล    กรรมการ 
 7.  นางสาวมลทิพย์  พรรณขาม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด                              กรรมการ 
 8. นางวราภรณ์  เม๎าศรี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด  กรรมการ 
 9. นายอนันต์   วรรณสมบูรณ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด  กรรมการ 
๑๐. นายสมศักดิ์  มาตรทะเล   รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี                    กรรมการและเลขานุการ 
1๑. นายมานพ ร าจวน รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด  กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ        
๑๒. นายกัมปนาท   บุญคง   รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู           กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๘. ประชุมคณะกรรมการวางแผนงานและเตรียมการในกิจกรรมท่ีได๎รับมอบหมาย 
๙. จัดกิจกรรมกลํุมสัมพันธ์ เพื่อสร๎างความค๎ุนเคยระหวํางกลํุมและเครือขํายของสมาชิกองค์การนักวิชาชีพฯ 

และการปรับพฤติกรรมการอยูํรํวมกันของสมาชิกองค์การนักวิชาชีพฯ 
๑๐. ประสานกับฝุายพิธีการและฝุายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง เพื่อสอดแทรกกิจกรรมนันทนาการในระหวํางประชุม

วิชาการ แตํละชํวงของทุกกิจกรรม  
๑๑. บันทึกข๎อมูล ข๎อค๎นพบของการด าเนินกิจกรรมละลายพฤติกรรมและกิจกรรมนันทนาการ                         

เพื่อน าเสนอพร๎อมข๎อเสนอแนะตํอท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ 
ระดับชาติ  ครั้งท่ี 29 ปีการศึกษา ๒๕62 

๑๒. เข๎ารํวมประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรมพร๎อมข๎อเสนอแนะตํอท่ีประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น. 
 

    ๔.๖  คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม เปิด – ปิด ค่ายพักและกิจกรรมหน้าเสาธง  ประกอบด้วย 
1. นายศุภกฤต  แกมนิรัตน์   ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคน้ าพอง   ประธานกรรมการ 

2. นายทศพล  สุวรรณไตรย์   ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมค าสร๎อย      รองประธานกรรมการ 

3. นายดาวไทย   เบาราญ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง           กรรมการ 

4. นายทวิกานต์ ผดุงสันต์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด         กรรมการ 

5. นายสมรักษ์  พระสลัก รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  กรรมการ 
6. นายประเสริฐ  สิงหลสาย  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์  กรรมการ 
7. นายปัณณทัต  เพียรการ  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก  กรรมการ 
8. นายสุพจน์  เตตานัง   รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ                  กรรมการ 

/9. นายอัมรินทร์... 



๑๐ 
 

  

9. นายอัมรินทร์  แสงเหลา       รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญํ  กรรมการ 

๑0. นายพิสิฐ   นาละคร  ครู วิทยาลัยการอาชีพบ๎านไผํ  กรรมการ 

๑1. นางสาวอรทัย   เลิศขุนทด  ครู วิทยาลัยการอาชีพขอนแกํน  กรรมการ 

๑2. นายสุริยา   ยะโส  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  กรรมการ 

๑3. นางสาวสารภี   พาหา ครู วิทยาลัยการอาชีพสังขะ  กรรมการ 

๑4. นางสาวพนมกร   แก๎วใส  ครู วิทยาลัยการอาชีพสังขะ  กรรมการ 

๑5. นางสาวชญานิน   ก๎อนจันทร์   ครู วิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ   กรรมการ 

16. นางสาวลักษณารีย์ เสนา  ครู วิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ   กรรมการ 

๑7. นางสาวกรรณิการ์  สุขรัตน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
    ๑8. นางสาวพรพรรณ   โสภาพล ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ    

19. นางสาวจุฑารัตน์   ผายพิมพ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ    
๒0. นางสาวสุวรรณ์   ตุใยรัมย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ
๒1. นางสาวทิวาพร    แก๎วเสถียร ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ
๒2. นายธนิต     ปุราถานัง ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ
๒3. นายจักรพงษ์    ตํอโชติ  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 

    ๒4. นายรัชชานนท์   ละลี ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
๒5. นางเขมจิรา   จิตตะยโศธร ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ
๒6. นางสาวพิชญามาศ  รักษาชาติ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 

    ๒7. นายรัตนศักดิ์   ผาสุก ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
28. นายเกียรติศักดิ์   สีค า ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 

29. นายจักรพงษ ์   ตํอโชติ  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
๓0. นายเกียรติศักดิ์   สีค า  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
๓1. นายอาทิตย์    สิทธิจันทร์   ครู วิทยาลัยการอาชีพสังขะ กรรมการ 
32. นายอิสระ     วรนาม  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
๓3. นายไชยันต์    ไชยาดุลานันท์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคน้ าพอง  กรรมการและเลขานุการ 
๓4. นายสุทิศ   รวดเร็ว  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท    กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

 มีหน้าที่ 
๑. ประชุมคณะกรรมการวางแผนงานและเตรียมการในกิจกรรมท่ีได๎รับมอบหมาย 
๒. จัดกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หน๎าเสาธง เวลา ๐๘.๐๐ น. ทุกวัน ในระหวํางการประชุมวิชาการ 

ของสมาชิกองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับชาติ  ครั้งท่ี 29 ปีการศึกษา ๒๕62 และจัดผ๎ูน าสมาชิกองค์การฯ                 
กลําวค าขวัญ คติพจน์ขององค์การ และค าขวัญของการจัดงานฯ                                    

๓. จัดท าตารางและเรียนเชิญผ๎ูอ านวยการสถานศึกษา  ให๎เกียรติเป็นประธานกลําวให๎โอวาทในแตํละวัน 
๔. ประสานฝุายสถานท่ี เรื่อง ผืนธง เสาธง อุปกรณ์ เครื่องเสียงในการท ากิจกรรม 
๕. บันทึกข๎อมูล ข๎อค๎นพบของการด าเนินกิจกรรมของแตํละวัน เพื่อน าเสนอพร๎อมข๎อเสนอแนะตํอท่ีประชุม

คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับชาติ ครั้งท่ี 29 ประจ าปีการศึกษา 2562 
๖. เข๎ารํวมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมองค์การฯ ทุกฝุายเวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ห๎องประชุมทุกวัน 
๗. จัดนักศึกษาจ านวน ๘๕ คน เพื่อถือธง อวท.ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

 

/๔.๗  คณะกรรมการ... 



๑๑ 
 

  

  ๔.๗  คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมงานเลี้ยงอ าลา และจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม   ประกอบด้วย 
1. นายค าพันธ์ ศรีเมือง ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง      ประธานกรรมการ 
๒. นายรุํงโรจน์   ไชยชาติ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด         รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวลักษณภัทฎ์  ทองเจริญประเสริญ  ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ    กรรมการ 
4. นายอาทิตย์ โทนะพันธ ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  กรรมการ 
5. นายรัตนศักดิ์ ผาสุก ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
6. นางสาวพิชญามาศ รักษาชาติ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
7. นายวิทวัส     กาศไทยสง     ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด       กรรมการ         
8. นางสาวดลนภา  เพชรกอง       ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด          กรรมการ   
9. นายชนภัทร     บุญประเสริฐดี  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด     กรรมการ            
๑0. นายรัชชานนท์ ละลี ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
๑1. นายมานพ ร าจวน รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด     กรรมการและเลขานุการ 

    12. นายวชิโนรมณ์  พรอินทร ์      ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด              กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ    
 มีหน้าที่ 

๑. ประชุมคณะกรรมการวางแผนงานและเตรียมการในกิจกรรมท่ีได๎รับมอบหมาย 
๒. จัดกิจกรรมและจัดท ารายละเอียดพิธีการในระหวํางงานเล้ียงอ าลาของสมาชิกองค์การนักวิชาชีพฯ               

ท่ีเข๎ารํวมประชุมและครูที่ปรึกษาองค์การฯ 
๓. จัดพิมพ์การ์ดเชิญ ผ๎ูบริหารสถานศึกษาและแขกรับเชิญเข๎ารํวมในงานเล้ียงอ าลา 
๔. ประสานงานวงดนตรี เครื่องเสียง และประสานงานกับผ๎ูรับผิดชอบในการจัดประกวด แขํงขันทักษะ

พื้นฐาน (เชํน ร๎องเพลง ไทยลูกทํุง/ไทยสากล สากล วงดนตรีสากล โฟล์ซอง ฯลฯ)  น าผ๎ูชนะเลิศ                 
มาโชว์/แสดงบนเวทีงานเล้ียงอ าลา 

๕. ประสานงานกับคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพฯ ในการจัดเตรียมการแสดงมุติตาจิตแกํ   
คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับชาติ ท่ีจะเกษียณอายุราชการ และการจัดแสดง
ศิลปวัฒนธรรม 

๖. เข๎ารํวมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการของสมาชิกองค์การฯ ทุกฝุายเวลา ๑๗.๐๐ น.  
๔.๘  คณะกรรมการฝ่ายเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับชาติ ประกอบด้วย 

1. นายศักดิ์ชาญ สมสอางค์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางศรีสะเกษ      ประธานกรรมการ 
2. วําท่ีร๎อยโทสันติสุข    โมฬา          ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง              รองประธานกรรมการ 
3. นายประเสริฐ  ถึงวิสัย รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมพร    กรรมการ 
4. นายสุรชัย  ปรีทอง รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร  กรรมการ 
5. นางสาวณฐมน  แสงอาษา ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด  กรรมการ 
6. นางสาวชลนรา  หรพริ้ง ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด  กรรมการ 
 

7. นางสาวรัตนภรณ์  อุตมา ครู วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ  กรรมการ 
8. นายสุวัช  ศรปราบ ครู วิทยาลัยสารพัดชํางศรีสะเกษ กรรมการ 
9. วําท่ีร๎อยตรีทะนงศักดิ์ สืบชมพู ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง             กรรมการ 
10. นายนัฐวุฒ   ภาชู ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง                                     กรรมการ 
๑1. นายธีรวุฒิ  กั้วอ าไพ ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง                                     กรรมการ 
๑2. นายบุญชู   จรบุรมย์ ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง                                   กรรมการ 

/๑3. นางสาวชนิดา... 



๑๒ 
 

  

๑3. นางสาวชนิดา  อัศวภูมิ ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง                                   กรรมการ 
๑4. นางสาวสุพรรณี  บุบผาเฮ๎า ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง                                   กรรมการ 
๑5. นางสาวนฤดี  โชติศรี ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง                                   กรรมการ 
๑6. นางสาวพิฌดา  เยาวเรศน์  ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง                                   กรรมการ 
17. นางสาวกนกวรรณ แวงวรรณ ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง                                   กรรมการ 
18. นางสาวนันทนา  คล๎ายคึงมี  ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง                                    กรรมการ 
19. นายรัตนพล   กกฝูาย ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง                                    กรรมการ  
๒0. นายชินวิวัฒนานนท์  ค าหวล ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง                                   กรรมการ 
๒1. นายคมกริช   โพนศิริ  ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง               กรรมการ 

  ๒2. นายสนชิต ดาโรจน์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม          กรรมการและเลขานุการ 
๒3. นายเอกชัย  สวัสดิรักษา    รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง      กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
๒4. นายสุระภี ผกาพันธ์ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางศรีสะเกษ    กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่ 
๑. เตรียมการในการรับสมัคร เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับชาติ ครั้งท่ี 29               

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
๒. จัดเตรียมคูหาเลือกตั้ง  จัดเตรียมวิธีการเลือกตั้ง  โดยการจ าลองการเลือกตั้งผ๎ูแทนราษฎร 
๓. จัดเตรียมบอร์ดในการติดประกาศผ๎ูสมัครรับเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพฯ 

ระดับชาติ ครั้งท่ี 29 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
๔. จัดเวทีการหาเสียงเลือกตั้งให๎กับผ๎ูสมัครเลือกตั้ง ด๎วยความยุติธรรม และเสมอภาค 
๕. จัดพิมพ์รายช่ือผ๎ูมีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง โดยตรวจสอบรายช่ือจากแบบ อวท. ๑๓ ของแตํละภาคตาม

รายช่ือในแบบอวท. 13 ของทุกภาค  จากเลขานุการคณะกรรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแหํงประเทศไทย ระดับชาติ 

๖. ด าเนินการเลือกต้ังตามก าหนดตารางในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับชาติ                       
ประจ าปีการศึกษา ๒๕63 

๗. สรุปผลการเลือกตั้งและเสนอรายช่ือคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับชาติ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖3  เพื่อเสนอประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับชาติ ลงนามใน
ประกาศแตํงต้ังตํอไป 

๘. บัน ทึกข๎อมูล  ข๎ อ ค๎นพบของการด า เนินกิจกรรมการ เ ลื อก ต้ั งนายกอง ค์การนักวิชาชีพฯ                                
น าเสนอพร๎อมข๎อเสนอแนะตํอท่ีประชุม คณะกรรมการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับชาติ                           
ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 

๙. เข๎ารํวมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการองค์การฯ ทุกฝุายเวลา ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน 

4.9 คณะกรรมการฝ่ายควบคุมกิจกรรมประจ าวัน ประกอบด้วย 
วันพฤหัสบดีท่ี 30 มกราคม  ๒๕63 

 1. นายอนันต์ โดรณ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ 
 2. นายอาณัติชัย จันทิวาสน์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง            รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายชกรณ์เกียรติ  สิทธิจันทร์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
 ๔. นายธนะชัย ศิริโคจรสมบัติ  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห๎อง กรรมการ

/๕. นายอดิศร... 



13 

 

   ๕. นายอดิศร สิทธิวงษ์         รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์  กรรมการ 
 6. ตัวแทนรองผ๎ูอ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  กรรมการ 

 สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด ภาคเหนือ 
 7. นางณฐมน แสงอาษา  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
 8. นางสาวชลนรา หรพริ้ง ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด       กรรมการ              
 9. นายวิทยา มั่นเติม รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก               กรรมการและเลขานุการ 

10. นายเอกชัย สวัสดิรักษา รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง   กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
 วันศุกร์ท่ี 31 มกราคม  ๒๕63 

 1. นายสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ประธานกรรมการ 
 ๒. นายเริงศักดิ์ เข็มทอง   ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกส าโรง               รองประธานกรรมการ 

 3. นายชัชไชย  ไรํสงวน รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก กรรมการ 
   4. ตัวแทนรองผ๎ูอ านวยการฝุายพัฒนากิจการนกัเรียน นักศึกษา  กรรมการ 

     สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด ภาคกลาง  
 5. นายธีรวุฒิ   กั้วอ าไพ ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง                                     กรรมการ 
 6. นางสาวสุพรรณี  บุบผาเฮ๎า ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง                                   กรรมการ 
 7. นายเอกชัย สวัสดิรักษา รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง       กรรมการและเลขานุการ 

 8. สิบเอกสุรเดช หมอกสังข ์ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย   กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
   วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์  ๒๕63 
 1. นายปรีดี เกตุทอง ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง ประธานกรรมการ 
 ๒. นายกษิดิฎฐ์ ค าศรี ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด             รองประธานกรรมการ 
 3. นายประเสริฐ ถึงวิสัย รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมพร       กรรมการ 
 4. นายสมภพ เพชรภักดี รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา  กรรมการ 
 5. ตัวแทนรองผ๎ูอ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  กรรมการ 
       สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด ภาคใต๎  

 6. นายคมกริช   โพนศิริ  ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง               กรรมการ 
 7. วําท่ีร๎อยตรีทนงศักดิ์ สืบชมพู ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง             กรรมการ 
 8. นายมานพ ร าจวน รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด     กรรมการและเลขานุการ 
 9. นายสิทธิชนม์ ค าแปล รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ       กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ  

     วันอาทิตย์ท่ี 2 กุมภาพันธ์  ๒๕63 
 1. นายยุทธนา อํอนส๎มกฤษ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ประธานกรรมการ 
 2. วําท่ีร๎อยเอกเชาวลิต  ยุทธนาวา ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์     รองประธานกรรมการ

 ๓. นายนิรุตต์ ประยูรเจริญ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี กรรมการ 
 6. ตัวแทนรองผ๎ูอ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กรรมการ 

     สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด ภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ 
 7. นายธีรวุฒ ิ กั้วอ าไพ ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง                                     กรรมการ 

 8. นางสาวสุพรรณี บุบผาเฮ๎า ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง          กรรมการ 
 9. นายทวีเกียรติ จันทะ ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง          กรรมการ 
 
 /10. สิบเอกสุรเดช... 



๑๔ 
 

  

 10. สิบเอกสุรเดช หมอกสังข ์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย   กรรมการและเลขานุการ 
 11. นายทวิกานต์ ผดุงสันต์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ  

วันจันทรท่ี์ 3 กุมภาพันธ์  ๒๕63 
 1. นายบุญชํวย กั้วศรี ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง ประธานกรรมการ 
 2. นายประทีป อนิลบล ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางชัยภูมิ               รองประธานกรรมการ 
 3. สิบเอกสุรเดช หมอกสังข ์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย    กรรมการ 
 4. นายสิทธิชนม์ ค าแปล รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ     กรรมการ 

 5. นายชกรณ์เกียรติ  สิทธิจันทร์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
 6. นางสาวพิมพ์สุชาฏ์ รัตนบรรพต รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร    กรรมการ 

    7. ตัวแทนรองผ๎ูอ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  กรรมการ 
      สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 8. นายคีรินทร์ อนุตตรังกูร     ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท           กรรมการและเลขานุการ 
 9. นายสุรยุทธ ธนสมบัติ       รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ    กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. ด าเนินการควบคุมกิจกรรมตามตารางประชุม จนส้ินสุดกิจกรรมในแตํละวัน 
๒. ก ากับดูแลและท าหน๎าท่ีประธานประจ าวันในการจัดกิจกรรมในการประชุมฯ ให๎เป็นไปตามก าหนดการ 
๓. ดูแลและก ากับให๎ผ๎ูเข๎าประชุม เข๎ารํวมประชุมตามก าหนดการ 

๕. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ   ประกอบด้วย 
 1. นางทิพย์วรรณ อูํทรัพย์  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม            ประธานกรรมการ 
 2. นายส าเริง ชูสุข ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี               รองประธานกรรมการ 
 ๓. วําท่ีร๎อยโทสันติสุข โมฬา ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง              รองประธานกรรมการ 
 4. นายศิรเมศร์ พัชราอริยธรณ์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพอูํทอง                               กรรมการ 
 5. นางปิยะพร พูลเพิ่ม รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง กรรมการ 
 6. นายเจษฎา อนันทวรรณ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง กรรมการ 
 7. นายสมภพ เพชรภักดี รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา กรรมการ 
 8. นางสาวดวงพร ราษฎร์เจริญ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา กรรมการ         
 9. วําท่ีร๎อยตรีหญิงพันทนา  ทองอํอน  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย กรรมการ 
 10. นายมานพ   ร าจวน รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด     กรรมการ 
 ๑1. นายสิทธิชนม์ ค าแปล รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ    กรรมการ 
 ๑2. นายทวิกานต์ ผดุงสันต์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด     กรรมการ 
 ๑3. นางสาวพิมพ์สุชาฏ์  รัตนบรรพต รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร   กรรมการ 
 ๑4. สิบเอกสุรเดช หมอกสังข ์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย    กรรมการ 
 15. นายโกเมศ โตอินทร์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพอูํทอง กรรมการ 
 16. นายสายชล ศิษย์ฤาษี รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพอูํทอง กรรมการ 
 ๑7. นางสาวกัลยาณี พิทักษา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา กรรมการ 
 ๑8. นายพลสวัสด์ิ ศรีรัตนพร ครู วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา  กรรมการ 
 19. นายธนิตศักดิ์ ธรรมวิถี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา กรรมการ 
 
 /20. นางดวงกมล... 

 



๑๕ 
 

  

 20. นางดวงกมล อุดมรักษาทรัพย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  กรรมการ 
 21. นางศิริเนตร สิงห์ชํางชัย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ  กรรมการ 
 22. นายคมสันต์ พึ่งพรหม ครู วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย                 กรรมการ 
 ๒3. นายพยุงศักดิ ์ บุญศิริ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย                 กรรมการ 
 ๒4. วําท่ีร๎อยตรีอนุชา เกตุสลาไชย    ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย      กรรมการ 
 ๒5. นางสาวกัลยาณี พิทักษา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  กรรมการ 
 26. นางสาวสุธิศา   สํงศรี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต กรรมการ 
 27. นายสามารถ เกษแก๎ว ครู วิทยาลัยการอาชีพอูํทอง กรรมการ 
 ๒8. นายสุรยุทธ        ธนสมบัติ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ     กรรมการและเลขานุการ 
 29. นายเอกชัย สวัสดิรักษา   รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง   กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ  
 30. นายชกรณ์เกียรติ  สิทธิจันทร์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด    กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. วางแผนและก าหนดพิธีการในพิธีเปิด-ปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ แบบสากลและแบบ

องค์การฯ 
๒. ประสานงานกับคณะกรรมการฝุายสถานท่ี แสงเสียง ซักซ๎อมพิธีการในการเปิด-ปิดงาน โดยประสานงาน

กับคณะกรรมการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ 
๓. จัดหาและซักซ๎อมพิธีกรในพิธีการ ตลอดจนเสร็จส้ินการจัดประชุมฯ 
๔. จัดหาของท่ีระลึกส าหรับประธานในพิธีเปิด-ปิด 
๕. จัดเตรียมโลํผ๎ูมีอุปการะคุณ โลํ เกียรติบัตร และวัสดุอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง 
๖. จัดนักศึกษา ในการมอบโลํ และเกียรติบัตร ในพิธีการ 
๗. เตรียมชุดการแสดงในพิธีเปิด-ปิดงานฯ และจัดระบบแสง เสียงของเวทีกลางในพิธีเปิด 

๖. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยที่พัก  ประกอบด้วย 
 ๑. นายสิทธิศักดิ์  เพิ่มพูล     ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย               ประธานกรรมการ 
 ๒. วําท่ีร๎อยโทบุญชุบ  หล่ังทรัพย์  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์             รอลประธานกรรมการ 

3. สิบเอกสุรเดช  หมอกสังข ์ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย             รองประธานกรรมการ 
4. นางอาภรณ์   ไชยภูมิ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กรรมการ 
5. นายกุล  อักษรนู    รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย    กรรมการ 
6. นายวีระพจน์    ปรีพูล รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี    กรรมการ 
7. ตัวแทนรองผ๎ูอ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  กรรมการ 

  สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด ภาคเหนือ 
8. ตัวแทนรองผ๎ูอ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  กรรมการ 

สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
9. ตัวแทนรองผ๎ูอ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  กรรมการ 

สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด ภาคกลาง 
10. ตัวแทนรองผ๎ูอ านวยการฝุายพัฒนากิจการนกัเรียน นักศึกษา  กรรมการ 
      สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด ภาคตะวันออกและกรุงเทพ 
11. ตัวแทนรองผ๎ูอ านวยการฝุายพัฒนากิจการนกัเรียน นักศึกษา  กรรมการ 
      สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด ภาคใต๎ 
 
 

/๑2. นายวิวัฒน์... 



๑๖ 
 

  

๑2. นายวิวัฒน์  ฉายแก๎ว ครู วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กรรมการ 
๑3. นายทศพล   จิตอารีรัตน์ ครู วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กรรมการ 
๑4. นายขจรศักด์ิ   กาฬสุวรรณ ครู วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กรรมการ 
๑5. นายทศกฤษณ์  จิตติปกรณ์รักษ์  ครู วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กรรมการ 
๑6. นายวรภพ   โพนค าหล ครู วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กรรมการ 
๑7. นายจักรกฤษณ์   ทวีศักดิ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กรรมการ 
๑8. นายจรูญวิศิษฏ์  สังสะนา ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด  กรรมการ 
19. วําท่ีร๎อยตรีบดินทร์ กล่ินเกษร  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด   กรรมการ 
20. นายธนะชัย   ขามรัตน์   ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด  กรรมการ 
21. นายทรงฤทธิ์   สิทธิจันทร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด  กรรมการ 
๒2. นายไกรสร   สิงหาศรี  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด   กรรมการ 
๒3. นายอัษฎางค์   นันโท ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด  กรรมการ 
๒4. นายอนุชิต  คะนองมาก    ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด  กรรมการ 
๒5. นายสุนนท์  ทองสุข   ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด   กรรมการ 
๒6. นายชัยวัฒน์  โยธายุทธ ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด   กรรมการ 
๒7. นายสราวุฒิ   วงสุเพ็ง ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ  
๒8. นายสมจิตร      จอมค าสิงห์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
29. นายไชยวัฒน์      วงศ์สมศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ  
30. นายอนันท์   ถุงน้ าค า ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ  
31. นายประสิทธิ์   พ๎องเสียง รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย          กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ 
๑. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนงานและเตรียมการในกิจกรรมท่ีได๎รับมอบหมาย 
๒. จัดท าตารางเวลาการอยูํเวร-ยาม ในระหวํางการประชุมวิชาการฯ ระหวํางวันท่ี 30  มกราคม -          

3 กุมภาพันธ์   ๒๕63 ณ โรงแรมท่ีพัก  
๓. ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการอยูํเวร-ยาม ให๎ชัดเจนและแบํงหน๎าท่ี                          

ความรับผิดชอบ 
๔. มอบหมายให๎ครูที่ปรึกษาองค์การฯ รํวมเป็นคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย 
๕. จัดท าบันทึกการอยูํเวร-ยาม โดยสรุปให๎เป็นปัจจุบันทุกวัน และน าเสนอตํอประธานกรรมการฝุายตํางๆ  
๖. บันทึกข๎อมูล ข๎อค๎นพบของการด าเนินกิจกรรมการรักษาความปลอดภัย เนื่องในการประชุมวิชาการ

องค์การนักวิชาชีพฯ ระดับชาติ ครั้งท่ี ๒9 ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 น าเสนอพร๎อมข๎อเสนอแนะตํอท่ี
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับชาติ 

๗. เข๎ารํวมประชุมกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการองค์การฯ ทุกฝุาย เวลา ๑๗.๐๐ น. 
ทุกวัน  

๗. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าหนังสือที่ระลึก เสื้อ ที่ระลึก โล่ และเกียรติบัตรและจัดเตรียมของที่ระลึก  
    ประกอบด้วย 

 ฝ่ายจัดท าหนังสือที่ระลึก 
    ๑. นายสิระพงศ์  ชูวงศ์เลิศ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                       ประธานกรรมการ  
    ๒. นายจิตรกร   จันทร์เสละ  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด              รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวศรัญยา  สังฆะมะณี ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                            กรรมการ 

/4. นางเยาวลักษณ์... 



๑๗ 
 

  

4. นางเยาวลักษณ์   น๎อยนาแสง  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                  กรรมการ 
5. นางสาวภัคทรานิษฐ์  แสนหลาบค า ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                  กรรมการ 
6. นางสาวทฤษฎี   เสมา  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                 กรรมการ 
7. นางพนิตพร  กลางประพันธ์  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                กรรมการ 
8. นางสาวณฐมณ  แสงอาษา  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                กรรมการ 
9. นางสาวเจมใจ  สระใหญํ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                กรรมการ                               
10. นางสาวศศิธร   ค านาค  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                                กรรมการ                                                                                                                                                                                                                        11. นางสาวพรนภา  สินอ๎วน   ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                               
11. นางสาวพรนภา  สิบอ๎วน ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                                กรรมการ                                                                                                             12. นางสาวชลนรา  หรพริ้ง  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                กรรมการ 
13. นางสาวอริสรา  วิชาผา   ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                กรรมการ 
14. นางสาวปรียาพร  สิงห์สาร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                กรรมการ 
15. นางขวัญตระกูล  ศรีจวน   ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                กรรมการ 
16. นางสาวศิรประภา  พรมส าโรง ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด              กรรมการ 
17. นายอนุกุล  ฉันวิจิตร   ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                 กรรมการ 
18. นางสาวพนัดดา  เท่ียงอารมณ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                กรรมการ 
19. นายนิวัฒน์  หนองหาญ  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                 กรรมการ 
20. นางสาวสิริกร  วงษ์ปูอม  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                  กรรมการ                                                                                 
21. นางสาวปราวิณี  ศรีสองเมือง  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                 กรรมการ                                                                                
22. นางวจิราภรณ์  สารบรรณ   ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด                             กรรมการ            
23. นางสาวนิติยา  ศรีวิหยัด    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด                             กรรมการ 
24. นางสาวอรทัย  วิเศษศุกล ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                              กรรมการและเลขานุการ 
25. นางระเบียบ   จ าปาสุข   ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                       กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ                   
   

ฝ่ายจัดท าเสื้อที่ระลึก  
    ๑. นายสิระพงศ์  ชูวงศ์เลิศ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                       ประธานกรรมการ  
    ๒. นายจิตรกร   จันทร์เสละ  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด              รองประธานกรรมการ 

๓. นายอดุล   ถามนตรี       ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                    กรรมการ                                                                                
๔. นางสาวสุวรรณ  ตุใยรัมย์   ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                   กรรมการ 
๕. นางสาวสาคร  น๎อมระว ี   ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                   กรรมการ 
๖. นางสาวศศิธร  ค านาค    ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                   กรรมการ 
๗. นายวิชัย  อินอุํนโชติ     ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                    กรรมการ 
๘. นางสาวทิวาพร  แก๎วเสถียร    ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                    กรรมการ 
๙. นางวิลาวรรณ  นาคเอก    เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                          กรรมการ 
๑๐. นายธนธัส    บุญแสง      เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด        กรรมการ 
๑๑. นางสาวดารณี  เหลําวงษี เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                         กรรมการ 
๑๒. นางสาวอุไรวรรณ  อารีสนั่น  เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                            กรรมการ 
๑๓. นายเอกชัย   ดีสุข  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                          กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๔. นายประสิทธิ์  วงศรีเทพ       ลูกจ๎างประจ า วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด            กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
 

 
 
 

     /ฝุายจัดท าโลํ... 



๑๘ 
 

  

ฝ่ายจัดท าโล่ และเกียรติบัตร 
๑. นายสิระพงศ์  ชูวงศ์เลิศ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                       ประธานกรรมการ 
๒. นายจิตรกร   จันทร์เสละ  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด              รองประธานกรรมการ 
๓. นางระเบียบ   จ าปาสุข  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                   กรรมการ 
๔. นายกิตติพงษ์   อาจมูลลา   ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                   กรรมการ 
๕. นายอนันท์   ถุงน้ าค า     ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                กรรมการ 
๖. นางสาวชุลีมาศ   ภพไกร       ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                  กรรมการ  
๗. นางสาวพรกมล   ผํองศาลา    ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                 กรรมการ 

 ๘. นายศราวุฒิ   อภิเนตร        ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                 กรรมการ 
๙. นายอาคม   ปราสาร     ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                กรรมการ 
๑๐. นายรัตนศักดิ์   ผาสุก   ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                  กรรมการ 
๑๑. นายอนุกูล  ฉันวิจิตร    ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                  กรรมการ 
๑๓. นางสาวจุฑารัตน์   อุบลเลิศ เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                       กรรมการ 
๑๔. นายสวัสด์ิ   ปาปะเก  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                          กรรมการและเลขานุการ  

 ๑๕. นางสาวศศิธร   ค านาค    ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                   กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
ฝ่ายจัดเตรียมของที่ระลึก 

1. นายสิระพงศ์   ชูวงศ์เลิศ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                 ประธานกรรมการ 
2. นายจิตรกร  จันทร์เสละ  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด              รองประธานกรรมการ 
๓. นางพนิตพร  กลางประพันธ์  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                กรรมการ 
๔. นางสาวณฐมณ  แสงอาษา  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                กรรมการ 
๕. นางสาวเจมใจ  สระใหญํ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                กรรมการ                               
๖. นางสาวศศิธร   ค านาค  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                กรรมการ                                                                                                                                                                                                                        
๗. นางสาวพรนภา  สินอ๎วน   ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                กรรมการ                                                                                                             
8. นางสาวชลนรา  หรพริ้ง  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                กรรมการ 
9. นางสาวอริสรา  วิชาผา   ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                กรรมการ 
๑0. นางสาวปรียาพร   สิงห์สาร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                กรรมการ 
๑1. นางสาวพนัดดา  เท่ียงอารมณ์   ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                กรรมการ 
๑2. นายนิวัฒน์  หนองหาญ  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                 กรรมการ 
๑3. นางสาวสิริกร  วงษ์ปูอม  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                  กรรมการ                                                                          
๑4. นางสาวปราวิณี  ศรีสองเมือง ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                 กรรมการ                                                                                
15. นายประสิทธิ์  วงศรีเทพ       ลูกจ๎างประจ า วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด       กรรมการ 
๑6. นางบุณยดา   ปัญญาไว ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                          กรรมการและเลขานุการ 
๑๗. นายเอกชัย ดีสุข  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                   กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
1๘. นางสาวสุพัตรา  บุญเพ็ง  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                   กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ    

มีหน้าที่ 
๑. จัดท าหนังสือท่ีระลึกการจัดประชุม และประสานขอข๎อมูลจากองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํง

ประเทศไทย  ระดับชาติ  และขอข๎อมูลอื่น ๆ เพื่อจัดพิมพ์ ในหนังสือจากฝุายตําง ๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง            
โดยจัดเตรียมหนังสือเพื่อมอบให๎แกํสถานศึกษา  ประธานและแขกรับเชิญในพิธีเปิดงาน 

/๒. จัดเตรียมข๎อมูล... 
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๒. จัดเตรียมข๎อมูลในการจัดท าโลํชนะเลิศการแขํงขันทักษะ และโลํอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง เชํน โลํองค์การ 
มาตรฐานดีเดํน สมาชิกดีเดํน โลํผ๎ูมีอุปการคุณ โลํผ๎ูบริหารดีเดํน ครูที่ปรึกษาดีเดํน ฯลฯ 

๓. จัดเตรียมโลํ อุปกรณ์ในการมอบโลํ  เพื่อใช๎ในพิธีการตําง ๆ โดยประสานกับฝุายพิธีการ 
๔. จัดท าเกียรติบัตรที่ใช๎ในกิจกรรมตําง ๆ โดยประสานข๎อมูลกับฝุายจัดการประชุมวิชาการองค์การ 

นักวิชาชีพฯ และฝุายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง 
๕. จัดท าเส้ือท่ีระลึกเพื่อมอบให๎แกํผ๎ูบริหารระดับสูง แขกรับเชิญ และผ๎ูลงทะเบียนในการประชุมวิชาการฯ 

และกิจกรรมอื่น ๆ โดยจัดเตรียมเส้ือตามใบส่ังจอง เพื่อมอบให๎แกํฝุายรับลงทะเบียน ตํอไป 
๖. จัดเตรียมของท่ีระลึกเพื่อมอบให๎ประธานและแขกรับเชิญในพิธีการตําง ๆ โดยประสานข๎อมูลกับ 

ฝุายจัดประชุมองค์การฯ ฝุายพิธีการ และฝุายต๎อนรับ 

๘. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  ประกอบด้วย 
 ๑. นายสิระพงศ์   ชูวงศ์เลิศ    ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                       ประธานกรรมการ 
   ๒. นายสมจิตร   พันธไชย    รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด          รองประธานกรรมการ 
   ๓. นางรัชดาภรณ์   มะลิซ๎อน     รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด               รองประธานกรรมการ 
   ๔. นายค ารณ   วรามิตร ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด   กรรมการ 
   ๕. นายวรเชษฐ์   โยชน์ชัยสาร  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
   ๖. นายชนินทร์   สุขประชา ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด             กรรมการ 
  ๗. นายนิตินัย   จรรยายงค์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด          กรรมการ 
 ๘. นายพงษ์อนันต์   อนันตภักดิ์  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด              กรรมการ 
 ๙. นายธนะชัย     วรรณดี  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                กรรมการ 
 ๑๐. นายวิชัย         อินอุํนโชติ  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด      กรรมการ 
 ๑๑. นายกิตติพงษ์   อาจมูลลา  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด        กรรมการ 

๑๒. นางสาวพรกมล ผํองศาลา  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                กรรมการ 
๑๓. นางสาวมนัญญ์ชยา ชูวงศ์เลิศ   ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด             กรรมการ 

   ๑๔. นายภาคภูมิ   ค ามี       ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                กรรมการ 
 ๑๕. นายนัฐพงค์    สร๎อยสุวรรณ  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                       กรรมการ 
 ๑๖. นายวิษณุ  โสมเกตรินทร์  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด            กรรมการ 
 ๑๗. นักการภารโรง และแมํบ๎าน  วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ดทุกคน                กรรมการ 
 ๑๘. นักการภารโรงและแมํบ๎าน  วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ดทุกคน          กรรมการ 

๑๙. นักการภารโรงและแมํบ๎าน วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ดทุกคน      กรรมการ 
 ๒๐. นายนิรันดร์   อุดรพรหมราช  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด           กรรมการ 
 ๒๑. นายวิทยา    บุญแสน      ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด       กรรมการ 
 ๒๒. นายนวพัสส์   จันทร์เทพ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด        กรรมการ 
 ๒๓. นายจิตรกร   จันทร์เสละ  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด           กรรมการและเลขานุการ 

๒๕. นายสุรชัย   พิจุลย์       ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                   กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
 ๒๖. สิบเอกสมพร   หอมอินทร์   ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                   กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
 ๒๗. นายวนิช   โสระศรี     ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                   กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

๒๘. นายวิศิษฏ์   ปัญญาไว ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                   กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
 

 

 

/มีหน๎าท่ี... 
... 



๒๐ 
 

  

มีหน้าที่ 
1. จัดท าแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 
2. จัดเตรียมความพร๎อมด๎านสถานท่ีในพิธีการตําง ๆ ในการจัดประชุมวิชาการองค์การฯ การประกวด    

การแสดง และการแขํงขัน 
3. จัดตกแตํงเวทีพิธีการตําง ๆ และสถานท่ีในการประกวด แสดง แขํงขัน ทุกประเภท 
4. จัดเตรียมความพร๎อมของห๎องสุขา ห๎องน้ า ตลอดจนสาธารณูปโภคตําง ๆ 
5. จัดเตรียมและติดต้ังเสาธง ธงชาติ ธงองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับภาค ระดับชาติ และเสาประดับธง 

องค์การฯ ในพิธีเปิดการประชุมแบบองค์การฯ 
6. จัดเตรียมโต๏ะ เก๎าอี้ ชุดรับแขก โต๏ะหมูํบูชา และแทํนพูด ท่ีใช๎ในการประชุมของ คณะกรรมการ

ด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพฯ ทุกต าแหนํง  
7. ก าหนดท่ีติดปูายและจัดท าปูายข๎อความ โดยประสานกับฝุายตําง ๆ 
8. วางแผนและเสนอระบบการรักษาความสะอาดกํอนงาน ระหวํางการจัดงานและหลังการจัดงาน 
9. จัดหาอุปกรณ์ในการท าความสะอาด ประสานงานกับฝุายยานพาหนะ เพื่อจัดรถเก็บขยะ 
10. ดูแลรักษาความสะอาด ห๎องน้ า ห๎องสุขา ถนน และบริเวณงานตําง ๆ ทุกวัน 
11. ประสานเพื่อขอความอนุเคราะห์ รถสุขาเคล่ือนท่ี รถเก็บขยะ รถบริการน้ าเพื่อให๎บริการอยํางเพียงพอ 
12. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
13. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

๙. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  ประกอบด้วย 
1. วําท่ีร๎อยโทบุญชุบ หล่ังทรัพย์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนภาพร สารทอง รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ             รองประธานกรรมการ 
3. นางสายฝน ทองเรือง รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ             รองประธานกรรมการ 
4. นายจิตรกร  จันทร์เสละ  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด             รองประธานกรรมการ 
5. นายสมจิตร  พันธะไชย รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด กรรมการ 
6. นางสาวรุํงรัตน ์ รมย์รื่น ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด กรรมการ 
7. นางสาวน้ าฝน จุตเทน ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด กรรมการ 
8. นางสาวสุพัตรา  บุญเพ็ง       ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                           กรรมการ 
9. นางสาวเจมใจ  สระใหญํ     ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                         กรรมการ 
10. นางสาวศศิธร   ค านาค  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
11. นางสาวพรนภา  สินอ๎วน   ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                          กรรมการ 
12. นางสาวจิตติพร  สุขพัฒน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                               กรรมการ 
13. นางสาวชลนรา  หรพริ้ง           ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                            กรรมการ 
14. นางสาวอริสรา  วิชาผา           ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                            กรรมการ 
15. นางสาวปรียาพร สิงห์สาร์   ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                        กรรมการ 
16. นางขวัญตระกูล  ศรีจวน          ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                            กรรมการ 
17. นางสาวศิรประภา พรมส าโรง ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                             กรรมการ 
18. นายอนุกุล  ฉันวิจิตร ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                            กรรมการ 
19. นางสาวพนัดดา  เท่ียงอารมณ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                          กรรมการ 
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20. นายนิวัฒน์  หนองหาญ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                            กรรมการ 
21. นางสาวรัตติยา  วงศ์อินตา ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                           กรรมการ 
22. นางสาวสิริกร  วงษ์ปูอม        ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                           กรรมการ  
23. นางสาวรัฐกานต์  เจริญสุข    ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                           กรรมการ 
24. นางสาวปราวิณี  ศรีสองเมือง     ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                         กรรมการ 
25. นางสาววาสนา   จินดา  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                       กรรมการ  
26. นางสาวทิวาพร  แก๎วเสถียร      ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                        กรรมการ 
27. นางสาวสีนีนาฎ  สมภูงา         ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                       กรรมการ 
28. นายอนุชา    นินนนัท์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                 กรรมการ 
29. นางสาวศุภธิดา  อุํนจังหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ                                         กรรมการ 
30. นางสาวกัลยา   ศรีภพ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ                                        กรรมการ 
31. นางสาวศุภธิดา   อุํนจังหาร      ครู วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ                                        กรรมการ 
32. นางสาวกัลยา  ศรีภพ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ                                        กรรมการ 
33. นายอุทัย    รัตนา ครู วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ                                        กรรมการ 
34. นายคณิต     กลางคาร ครู วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ                                       กรรมการ 
35. นางเสาวนีย์  เกิดผล ครู วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ                                      กรรมการ 
36. นางโซติกา   บุญล๎อม ครู วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ               กรรมการ 
37. นางพรชนก  ญาตินิยม ครู วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ                        กรรมการ  
38. นายประสิทธิ์  วงศรีเทพ ลูกจ๎างประจ า วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
39. นางสาวอภิญญา วิรัตน์           เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                    กรรมการ 
40. นางสาวปรวันต์  บัวตูม            เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                    กรรมการ 
41. นางสาวณัฐพร  จอมค าสิงห์ เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                   กรรมการ 
42. นางสาวยุวดี    แดนขนาน เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
43. นางสาวนรีกานต์ ยอดรัก        เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
44. นางสาวสุพัตรา  หาญโย          เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                    กรรมการ 
45. นางจิราลักษณ์  สัตนาโค        เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                    กรรมการ 
46. นางสาวพัชลิดา รักพุทธะ เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                    กรรมการ 
47. นางจิราวรรณ   พันธ์ส าโรง เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                   กรรมการ 
48. นางวิลาวรรณ   นาคเอก เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                    กรรมการ 
49. นางสาวอุไรวรรณ  อารีสนั่น เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                    กรรมการ 
50. นางสาวดารณี   เหลําวงษี เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                    กรรมการ 
51. นางสาวศศิธร   นาเมืองรักษ ์ เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                    กรรมการ 
52. นางสาวจุฑารัตน์  อุบลเลิศ เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                    กรรมการ 
53. นางสาวชนิดา   หาระสุข เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                    กรรมการ 
54. นางสาววรารัตน์  วงค์อณุ เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                    กรรมการ 
55. นางสาวสิริมน   นามมณี เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                    กรรมการ 
56. นายธนธัส   บุญแสง เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                    กรรมการ 
57. นางสาววีนัส    ถินประสารท เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                    กรรมการ 
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58. นางสาวิตรี    บุญกัญญา เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                    กรรมการ 
59. นางลัยพร   ศรีสุภา เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                    กรรมการ 
60. นายสวิตต์   โคตรสีเขียว เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                    กรรมการ 
61. นางสาวดวงทิพย์  แซํเล็ก เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                    กรรมการ 
62. นางสาวนิติลักษณ์  แก๎วส าโรง เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                    กรรมการ 
63. นางสาวทัศน์วรรณ  ผลินยศ เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                    กรรมการ 
64. นางสาวล าดวน   แสงกุล เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                    กรรมการ 
65. นางเพชรดา   วินทะไชย เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                    กรรมการ 
66. นางฉันทิกา   วาทีภักดี เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                    กรรมการ 
67. นางสาวดรุณี   เพ็ชรเกิด เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                    กรรมการ 
68. นางสาวกิตติยาภรณ์ ประดับสิน เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                    กรรมการ 
69. นายไพฑูรย์  เรืองเพ็ง ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                       กรรมการและเลขานุการ 
70. นายเอกชัย   ดีสุข  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                 กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
71. นายสุรชัย    พิจุลย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                 กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
72. นายประทีป   อภัยแสน ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                   กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

1. จัดท าแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 
2. จัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มในการรับลงทะเบียนแกํผ๎ูเข๎าประชุมวิชาการฯ ผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม                         

การแขํงขันทักษะ  ทุกรายการ และกิจกรรมอื่น ๆ 
3. ประสานงานกับฝุายจัดท าเส้ือท่ีระลึก ในการจัดเตรียมเส้ือท่ีระลึกให๎แกํผ๎ูเข๎าประชุมวิชาการฯ และ 

ผ๎ูเข๎ารํวมในการแขํงขันทักษะตามใบส่ังจอง 
4. ประสานงานเพื่อให๎ข๎อมูลกับฝุายการเงิน บัญชี ในการออกใบเสร็จคําลงทะเบียน ให๎แกํผ๎ูเข๎า 

ประชุมวิชาการฯ และผ๎ูเข๎ารํวมการแขํงขันทักษะทุกรายการ 
5. แจกใบเสร็จคําลงทะเบียนให๎แกํผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมตําง ๆ 
6. สรุปข๎อมูลผ๎ูเข๎าประชุมและผ๎ูเข๎ารํวมการแขํงขันทักษะฯ ทุกรายการ เพื่อรายงานตํอประธาน                        

คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับชาติ และประธานคณะกรรมการด าเนินงานจัดงานฯ 
7. ลงทะเบียนรับ – สํง ธงอาชีวศึกษาจังหวัด จ านวน ๗๗  จังหวัด 
8. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
9. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี  ประกอบด้วย 
1. นายจิตรกร  จันทร์เสละ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด ประธานกรรมการ 
2. นายเอกชัย    ดีสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                    รองประธานกรรมการ      
3. นายอนุชา   นินนนัท์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด          กรรมการ 
4. นายสุริยา     ขระณีย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด          กรรมการ 
5. นายบรรจง    ชัญถาวร        ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                            กรรมการ       
6. นายไพฑูรย์    เรืองเพ็ง    ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
7. นางสาวยุวดี    แดนขนาน     เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                  กรรมการ 
8. นางสาวนรีกานต   ยอดรัก    เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                              กรรมการ 
 
 /9. นางสาวสุพัตรา... 



๒๓ 
 

  

9. นางสาวสุพัตรา  หาญโย         เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                   กรรมการ 
10. นางจิราลักษณ์  สัตนาโค        เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                              กรรมการ 
๑1. นางสาวพัชลิดา  รักพุทธะ      เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                          กรรมการ 
๑2. นางสาวชนิดา   หาระสุข   เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                           กรรมการ 
๑3. นางวิลาวรรณ   นาคเอก  เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                     กรรมการ 
๑4. นายประทีป   อภัยแสน     ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                      กรรมการและเลขานุการ 
๑5. นายประสิทธิ์   วงศ์ศรีเทพ  ลูกจ๎างประจ า วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด     กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

1๑. คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการพิมพ์  ประกอบด้วย 
1. นายจิตรกร จันทร์เสละ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด ประธานกรรมการ 
2. นายอนุสรณ์ เฉลิมแสน      ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                           กรรมการ 
3. นางสาวสิริกร วงศ์ปูอม       ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                           กรรมการ 
4. นางสาวทิวาพร แก๎วเสถียร    ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                          กรรมการ 
5. นายธนิต ปุระถานัง       ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                         กรรมการ 
6. นายจักรพงษ ์ ตํอโชติ           ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                         กรรมการ 
7. นายอลงกรณ์ แห๎วเนตร       ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                         กรรมการ 
8. นางเขมจิรา จิตตะยโสธร    ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                         กรรมการ 
9. นางสาวพิชญามาศ  รักษาชาติ ครู วทิยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                        กรรมการ 
๑0. นายรัตนศักดิ์ ผาสุก ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                       กรรมการ 
๑1. นางจิราวรรณ พันธ์ส าโรง เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                    กรรมการ 
๑2. นางสาวดารณี เหลําวงษี เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                    กรรมการ 
๑3. นางสาวอุไรวรรณ  อารีสนั่น เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                    กรรมการ 
๑4. นางยุภ ี อาบสุวรรณ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                          กรรมการและเลขานุการ 
๑5. นางสาววรางคณา  บุญสํง ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                   กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. จัดท าแผนการท างานและงบประมาณในการด าเนินงาน 
๒. เตรียมวัสดุส าหรับพิมพ์เอกสาร จัดพิมพ์ AFT. CARD ของผ๎ูเข๎าประชุมและคณะกรรมการฝุายตําง ๆ  
๓. ให๎บริการงานพิมพ์ AFT. CARD และเอกสารตําง ๆ รวมท้ังจัดพิมพ์เกียรติบัตรให๎แกํผ๎ูเข๎าประชุม

วิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ และเตรียมซองเอกสารใสํเกียรติบัตร เพื่อมอบให๎แกํผ๎ูเข๎าประชุมเป็น
สถานศึกษา ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 

๔. จัดเตรียมแฟูมมอบหมายงานของคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับชาติ  
๕. เพื่อมอบให๎แกํคณะกรรมการด าเนินงานองค์การฯ ชุดใหมํ จ านวน ๘ แฟูม 
๖. จัดเตรียมโบว์ประจ าต าแหนํงของคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับชาติ ระดับภาค  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2  และโบว์ประจ าต าแหนํงของคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพฯ 
ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 

๗. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
๘. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

1๒. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการที่พัก  ประกอบด้วย 

 

 
/๑. นายสิระพงศ์... 



๒๔ 
 

  

๑. นายสิระพงศ์ ชูวงศ์เลิศ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด ประธานกรรมการ 
๒. นายจิตรกร จันทร์เสละ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด รองประธานกรรมการ 
๓. นายสราวุฒิ   วงษ์สุเพ็ง ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                        กรรมการ 
๔. นายไกรศร   สิงหาศรี ครู วทิยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                        กรรมการ 
๕. นายทรงฤทธิ์  สิทธิจันทร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                        กรรมการ 
๖. นางโสภาวรรณ   สุดเฉลียว ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                        กรรมการ 
๗. นายอาคม   ปราสาร ครูวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                        กรรมการ 
๘. นายศราวุธ   อนุไพร         ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                        กรรมการ 
๙. นายสุภักษร  ดิษฐ์เจริญ      ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                       กรรมการ 
๑๐. นายอดิศักดิ์   โสตวงษ์        ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                        กรรมการ 
๑๑. นางสาวศิรประภา  พรมส าโรง  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                       กรรมการ 
๑๒. นางสาวชลนรา  หรพริ้ง         ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                       กรรมการ 
๑๓. นางสาวปรียาพร สิงห์สาร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                       กรรมการ 
๑๔. นางสาวพนัดดา เท่ียงอารมณ์   ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                       กรรมการ 
๑๕. นางสาวรัตติยา วงศ์อินตา    ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                      กรรมการ 
๑๖. นางสาวสิริกร วงศ์ปูอม       ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                      กรรมการ 
๑๗. นางสาวรัฐกานต์ เจริญสุข  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                       กรรมการ 
๑๘. นางสาวปราวีณี  จันทะคัด     ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                      กรรมการ 
๑๙. นายสุรชัย   พิจุลย์          ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                    กรรมการและเลขานุการ     
๒๐. นายอนุชา นินนนัท์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                    กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
๒๑. นายจักรพันธ ์ หันประดิษฐ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                    กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. จัดท าแผนการท างานและงบประมาณ 
๒. จัดท าข๎อมูลท่ีพัก ข๎อมูลกิจกรรมเพื่อบริการแกํผ๎ูท่ีรํวมกิจกรรมตําง ๆ  
๓. ส ารองห๎องพักส าหรับแขกผ๎ูมีเกียรติ วิทยากร ฯลฯ 
๔. จัดเตรียมท่ีพัก และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพฯ 

และครูที่ปรึกษา 
๕. ดูแลและประสานงานในการจัดสวัสดิการของท่ีพัก ความสะอาด น้ าด่ืม น้ าใช๎ ตลอดเวลา 
๖. จัดท าปูายประกาศท่ีพัก เพื่อแจ๎งผ๎ูเข๎าประชุม 
๗. ประสานงานในการจัดท ารายช่ือนักศึกษาและครูที่เข๎าพักโรงแรม ให๎แกํโรงแรม เพื่อความสะดวก 

ในการจัดท าใบเสร็จรับเงิน และใบ Folio 
๘. แจ๎งกฎ เกณฑ์ ระเบียบการเข๎าพัก และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร๎อย 
๙. จัดผ๎ูประสานงานในการเข๎าพักของครูและนักศึกษาในวันลงทะเบียนเข๎าพัก 
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
๑๑. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

๑๓. คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหาร น้ าด่ืม และจัดเลี้ยงผู้เข้าประชุม  ประกอบด้วย 
๑. นายรุํงโรจน ์ ไชยชาติ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด     ประธานกรรมการ 
๒. นายจิตรกร จันทร์เสละ    รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด  รองประธานกรรมการ 
 
 /๓. นางอาภรณ์... 



๒๕ 
 

  

๓. นางอาภรณ์   ปัตะเวสัง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด                                  กรรมการ 
๔. นางบันดาร   เชยชะนันท์  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด                                   กรรมการ 
๕. นางอัธยา     พามนตรี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด                                   กรรมการ 
๖. นายธนัฐพล  สายมูลตรี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด                                   กรรมการ 
๗. นางภคพร  รัตนภักดี     ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด                                  กรรมการ 
๘. นายวิทยา  บุญแสน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด                                  กรรมการ  
๙. นายอภิชัย  เมืองจันทร์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด                                 กรรมการ       
10. นางสาวรุํงอรุณ  อารีเอื้อ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด                                 กรรมการ 
11. นางสาวดลนภา  เพชรทอง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด                                 กรรมการ 
๑๒. นางสาวสุกัญญา วงศ์ศรีเทพ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด                                 กรรมการ 
13. นายปิยชาติ    ทองภูธรณ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด                                 กรรมการ 
๑๔. นางสาวดรุณ ี เพชรกอง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด                                 กรรมการ 
๑๕. นายสุเทพ   ฉวีจันทร์    ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                           กรรมการ 
๑6. นางสาวทิวาพร  แก๎วเสถียร    ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                         กรรมการ 
๑7 นางสาวศิรประภา พรมส าโรง  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                       กรรมการ 
๑8. นางเพรชดา  วินทะไชย       ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                       กรรมการ 
๑9. นางสาวดรุณี  เพ็ชรเกิด      ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                            กรรมการ                                                  20. นางสาวปรวันต์  บัวตูม        ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                      กรรมการ 
21. นางสาวอภิญญา วิรัตน์      เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                    กรรมการ 
22. นางเนาวรัตน์  อันทรบุตร      รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษารอ๎ยเอ็ด    กรรมการและเลขานุการ 
23. นางอมร  จันทร์ทะมูล  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด  กรรมการและผ๎ูชํวยเลขนุการ 
24. นางชนัญชิดา โมฬา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด       กรรมการและผ๎ูชํวยเลขนุการ 

มีหน้าที่ 
๑. จัดท าแผนการท างานและงบประมาณ 
๒. ประชุมคณะท างาน ในการวางแผนงานและเตรียมการในกิจกรรมท่ีได๎รับมอบหมาย 
๓. บริการน้ าด่ืมแตํละจุด บริเวณพิธีเปิดในการประชุมวิชาการของสมาชิกองค์การนักวิชาชีพฯ เต็นท์ท่ีใช๎

ในการประกวด เวทีแสดง สถานท่ีจัดการแขํงขันทักษะฯ และผ๎ูมาเย่ียมชม 
๔. บริการอาหารและเครื่องด่ืม เพื่อบริการแกํผ๎ูเตรียมงานกํอนเริ่มการประชุมวิชาการของสมาชิกองค์การ

นักวิชาชีพฯ  โดยประสานกับฝุายตําง ๆ 
๕. จัดบริการอาหารและเครื่องด่ืม เพื่อบริการ แกํผ๎ูท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานและผ๎ูท่ีต๎องปฏิบัติงาน 

อยํางตํอเนื่อง 
๖. จัดบริการอาหารและเครื่องด่ืม แกํคณะกรรมการด าเนินงานในการจัดประชุมเตรียมงาน 
๗. ดูแลรับผิดชอบการจัดโต๏ะ เก๎าอี้  ในการรับประทานอาหารของสมาชิกองค์การนักวิชาชีพฯ ให๎เพียงพอ

และจัดระบบในการรับประทานอาหาร  
๘. บันทึกข๎อมูล ข๎อค๎นพบในการด าเนินการของฝุายรับประทานอาหาร และน าเสนอข๎อมูลตํอท่ีประชุม

คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับชาติ ครั้งท่ี 29  ประจ าปีการศึกษา         
๒๕62 ณ ห๎องประชุมทุกวัน 

๙. เข๎ารํวมประชุมกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ ทุกฝุาย  เวลา ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน 
 
 
 

/10.ปฏิบัติงานอื่น... 



๒๖ 
 

  

๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
๑๑. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

๑4. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ประกอบด้วย  
๑. นายรุํงโรจน์   ไชยชาติ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด     ประธานกรรมการ 
๒. นายสิระพงศ์  ชูวงศ์เลิศ  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด รองประธานกรรมการ 
๓. นายประมวล   วิลาจันทร์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด               รองประธานกรรมการ 
4. นายบัณฑิต ออกแมน ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น๎อง            รองประธานกรรมการ 
5. นายจิตรกร  จันทร์เสละ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
6. นายสมจิตร  พันธไชย รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด  กรรมการ 
7. นางอาภรณ์ ปัตะเวสัง      ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด                     กรรมการ 
8. นางสาวภคพร รัตนภักดี      ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด                                กรรมการ 
9. นางอมร จันทะมูล      ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด                          กรรมการ 
10. นางสาวรุํงอรุณ  อารีเอื้อ     ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด                                กรรมการ 
11. นางสาวสุกัญญา  วงศ์ศรีเทพ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด                                กรรมการ 
๑2. นายอภิชัย เมืองจันทร์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด  กรรมการ  
๑3. นางสาวกมลวันท์ ปริเตนัง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด กรรมการ 
๑4. นางสาวอัปสร  อุํนสมัย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด กรรมการ 
๑5. นางสาวจิรภา  วิชพล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด กรรมการ 
๑6. นางสาวกานต์ศิณี อัคติ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด กรรมการ 
๑7. นางสาวภัทรมาศ  สํุมมาตย์   ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด กรรมการ 
๑8. นางสาวอรทัย   วิเศษศุกล ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด  กรรมการ    
๑9. นางพนิตพร   กลางประพันธ ์ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ    
20. นางสาวสุพัตรา   บุญเพ็ง  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ    
๒1. นางสาวเจมใจ   สระใหญํ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ    

 ๒2. นางสาวพรนภา   สินอ๎วน ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ    
๒3. นางสาวพนัดดา   เท่ียงอารมณ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด  กรรมการ    
๒4. นางสาวปิ่นนรา   ยลถวิล ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด  กรรมการ    
๒5. นางสาวสิริกร    วงศ์ปูอม ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด  กรรมการ    
๒6. นางสาวรัฐกานต์  เจริญสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด  กรรมการ    
๒7. นางสาวปราวิณี   จันทะคัด ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด  กรรมการ    
๒8. นางสาวปรียาพร  สิงห์สาร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด  กรรมการ    
๒9. นางสาวอริสา   วิชาผา ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด  กรรมการ    
30. นางณฐมน   แสงอาษา     ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
๓1. Mr.Kwon Kihyun   ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด  กรรมการ 
๓2. Miss. Zuo Jiaqi   ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด  กรรมการ 
๓3. Mr.Singye Namray   ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด  กรรมการ 
๓4. นางเนาวรัตน์   อันทรบุตร รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด     กรรมการและเลขานุการ 
35. นางรัชดาภรณ์  มะลิซ๎อน รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด  กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
 
 /มีหน๎าท่ี... 

... 



๒๗ 
 

  

มีหน้าที่ 
๑. จัดท าแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 
๒. จัดท ารายการบุคคล หนํวยงานท่ีจะเชิญมารํวมในพิธีเปิด-ปิด งานฯ และพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ    

ของสมาชิกองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับชาติ  ครั้งท่ี  ๒9 ประจ าปีการศึกษา  ๒๕62 
๓. จัดท าหนังสือหรือบัตรเชิญและแบบตอบรับ  เพื่อเชิญบุคคล หนํวยงาน ท่ีจะมารํวมในพิธีเปิด พิธีปิด

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับชาติ  ครั้งท่ี ๒9 ประจ าปีการศึกษา  ๒๕62 
๔. ประสานงานในการจัดเตรียมเครื่องด่ืม เตรียมดอกไม๎ต๎อนรับ ส าหรับประธานและแขกรับเชิญ 
๕. ท าการต๎อนรับ  ลงทะเบียน  และจัดท่ีนั่ง (ติดปูายท่ีนั่ง) แขกรับเชิญ  ผ๎ูมีอุปการคุณและผ๎ูเข๎ารับโลํเกียรติบัตร 

ติดชํอดอกไม๎แขกรับเชิญ และดูแลแขกรับเชิญตลอดจนเสร็จส้ินพิธีการ 
๖. จัดเตรียมหนังสือท่ีระลึกเพื่อมอบให๎แกํ ผ๎ูเข๎ารํวมในพิธี เปิด และรับรองแขกรับเชิญ เข๎ารํวมใน พิธีเปิด                        

พิธีปิดตามก าหนดการ 
๗.  ให๎การต๎อนรับผ๎ูเข๎าชมงานท่ีเป็นกลํุม หมูํคณะ เชํน นักเรียน นักศึกษา โดยการจัดผ๎ูน าชมพร๎อมเครื่อง

ขยายเสียงบรรยายกิจกรรม 
๘. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
๙. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

15. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย  
๑. นายอ านาจ  สังข์ทอง ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ             ประธานกรรมการ 
๒. นายจิตรกร  จันทร์เสละ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด       รองประธานกรรมการ 
๓. นายสิทฺธิชนม์   ค าแปล รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ         รองประธานกรรมการ 
๔. นายบัญชา  หวานใจ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ                กรรมการ         
๕ นายอุทัย  ลาภา ครู วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ                                     กรรมการ 
๖. วําท่ีร๎อยตรีศุภชัย ยาโสภา ครู วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ                                     กรรมการ 
๗. วําท่ีร๎อยตรีจรัญ  มาเล ครู วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ                                     กรรมการ 
๘. นายชินสิงห์  เวียงวะลัย ครู วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ                                     กรรมการ 
๙. นายอริย์ธัช  วศินโรจน์โภคิน  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ                                     กรรมการ 
๑๐. นางสาวเบญญาภา สุรสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ                                     กรรมการ 
๑๑. นางสาวจินตนา   เศษวงศ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ                     กรรมการ 
1๒. นายศิวา  จรูญเพ็ญ ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด                                        กรรมการ 
1๓. นายปฐมพงษ์  จันทรวงษ์   ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด กรรมการ

 ๑๔. นายสถาพร  เพ็ญจันทร์  ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด กรรมการ 
๑๕. นางสาวภัคทรานิษฐ์ แสนหลาบค า ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                      กรรมการ 
๑๖. นายประทีป  อภัยแสน ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                      กรรมการ 

 ๑๗. นายจิรวัฒน์    ถิ่นค าเชิด   เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                      กรรมการ                    
  ๑๘. นายสวิตต์   โคตรสีเขียว   เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                      กรรมการ  

๑๙. นายสุทิน  แก๎วพล รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ       กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๐. นางสาวภัคทรานิษฐ์ แสนหลาบค า ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

๒๑. นายฤทธิรงค์   สุทธิบาก ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                  กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ  
๒๒. นายทศพร   อินทนิล   ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด       กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
 
 

/มีหน๎าท่ี… 
... 



๒๘ 
 

  

มีหน้าที่ 
๑. จัดท าแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 
๒. จัดท าปูายโปสเตอร์ และส่ือทุกประเภท เพื่อประชาสัมพันธ์งาน 
๓. ติดต้ังปูายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ โดยประสานกับฝุายสถานท่ี 
๔. ประสานงานเชิญส่ือมวลชน หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
๕. ประสานงานในการต๎อนรับ และจัดเตรียมข๎อมูลรายละเอียดการจัดงานเพื่อมอบให๎แกํนักขําว 
๖. จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ขําวสาร และภาพกิจกรรมตําง ๆ ท่ีจัดในงานฯ 
๗. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
๘. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

16. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะและจราจร ประกอบด้วย  
๑. นายสิทธิศักดิ์  เพิ่มพูล     ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย  ประธานกรรมการ 
๒. สิบเอกสุรเดช  หมอกสังข ์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กรรมการ 
๓. นางอาภรณ์  ไชยภูมิ  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กรรมการ 
๔. นายพิทักษ์   สงวนรัตน ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กรรมการ 
๕. นายพงษ์พันธ์   ตะภา ครู วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กรรมการ 
๖. นายสิทธิพงษ์   บุญมี ครู วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กรรมการ 
๗. นายเจริญจันทร์   การัตน์ ครู วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กรรมการ 
๘. นายอนุชิด   พูลชัย ครู วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กรรมการ 
๙. นายณัฐวิทยา   วงษ์จ าปา ครู วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กรรมการ 
๑๐. นายภานุมาศ   ภูหงษา ครู วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กรรมการ 
๑๑ นางกุล   อ๎นจันทร์หอม ครู วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กรรมการ 
๑๒. นายสวัสด์ิ  ก๎านจักร ครู วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กรรมการ 
๑๓. นายบุญเรือง   ภูสุวรรณ ครู วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กรรมการ 
๑๔. นายสวัสด์ิ   กองพิธ ี ครู วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กรรมการ 
๑๕. นายเทิดภูมิ   แก๎วไกรสร ครู วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กรรมการ 
๑๖. นายวงศกร   ชิณโย ครู วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กรรมการ 
๑๗. นายธีรวัฒน์   ตอเสนา ครู วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กรรมการ 
๑๘. นายประสิทธิ์   พ๎องเสียง รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1. จัดท าแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 
2. วางแผนการจัดระบบจราจร และบริการยานพาหนะ 
3. ควบคุมการจราจรในบริเวณงานและบริเวณท่ีเกี่ยวข๎อง 
4. ประสานงานเจ๎าหน๎าท่ีต ารวจ จราจร ในการจัดระบบจราจร 
5. ติดต้ังเครื่องหมายจราจรในบริเวณงานและบริเวณท่ีเกี่ยวข๎อง 
6. จัดสถานท่ีจอดรถยนต์ ส ารวจผ๎ูมาเข๎ารํวมกิจกรรมและเย่ียมชมงาน 
7. จัดพาหนะในการให๎บริการแกํผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมในงาน ตลอดจนเสร็จส้ินการจัดงานฯ 
8. จัดผ๎ูควบคุมพาหนะในการรับ-สํงผ๎ูเข๎าประชุม 
9. จัดพาหนะในการทัศนศึกษาของผ๎ูเข๎าประชุม 

 
 

/๑๐. ปฏิบัติงาน... 



๒๙ 
 

  

10. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
11. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

17. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  ประกอบด้วย  
1. นายชาติชาย  เกตุพรหม  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร๎อยเอ็ด ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววาสินีพร  พลเย่ียม   ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีแทนพล รองประธานกรรมการ 
๓. นายตะวัน   ดอกบัว ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร๎อยเอ็ด กรรมการ 
๔. นายสุเทพ   สระจันทร์  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร๎อยเอ็ด กรรมการ 
๕. นายอาทร  ศรีมณี รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ กรรมการ  
๖. นายมนตรี  พงษ์จันโอ  ครู วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ กรรมการ 

    ๗. นายนิรุจ  ภูพาดแรํ  ครู วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ  กรรมการ 
๘. นายปริญญา  ชุมพล ครู วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม กรรมการ 
๙. นางแสงสุริยามาลากุล  เริ่มลึก ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร๎อยเอ็ด กรรมการ 
๑๐. นายยุทธภูมิ  ต๎นสีนนท์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร๎อยเอ็ด กรรมการ 
๑๑. นายวิสิทธิ์ศักดิ์  แสนโสม ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร๎อยเอ็ด กรรมการ 
๑๒. นางพิฌาดา เยาวเรศน์ ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง กรรมการ 
๑๓. นางเพชรดา  วินทะไชย  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
1๔. นายพฤฒิวิชช์  ศิริพันธ ์ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร๎อยเอ็ด  กรรมการและเลขานุการ 
1๕. นางชํอระย๎า   บุญเช่ือง        รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร๎อยเอ็ด     กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
1๖. นายสุเทพ  ฉวีจันทร์  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด         กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. จัดท าแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 
๒. จัดเจ๎าหน๎าท่ีในการให๎บริการพยาบาล และยาสามัญ ณ จุดประชุมในเวลากลางวัน และโรงแรม  ท่ีพัก

ในเวลากลางคืน 
๓. ประสานงานกับโรงพยาบาล ในการจัดเจ๎าหน๎าท่ีพยาบาลมาให๎บริการตลอดการประชุมฯ 
๔. ประสานงานกับฝุายยานพาหนะในการจัดรถ รับ - สํง ผ๎ูปุวยฉุกเฉิน ตลอดระยะเวลาของการประชุมฯ 

 

18. คณะกรรมการให้บริการสอน ๑๐๘ อาชีพ  ประกอบด้วย  
1. นายศุภชัย  แนํนอุดร ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร  ประธานกรรมการ 
๒. นายสัมฤทธิ์  ภูเล่ียมคา    ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางมหาสารคาม        รองประธานกรรมการ 
๓. นายชาญชัย  ภัทรพฤกษา   ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย                  กรรมการ 
๔. นายศักดิ์ชาญ  สมสะอางค์   ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางศรีสะเกษ  กรรมการ 
๕. นางมนัสนันท์  ราตรีหวําง   ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสกลนคร  กรรมการ 
๖. นายอภิชาติ  กุลธานี  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุรินทร์  กรรมการ 
๗. นายอนันต์  สุขดี  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางบุรีรัมย์  กรรมการ 
๘. นายวาทิช  ผํานส าแดง  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางกาฬสินธุ์  กรรมการ 
๙. นายจักรกฤษณ์  พูนดี  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพห๎วยผ้ึง  กรรมการ 
๑๐. นายศุภชัย  ศิริธรรมรักษ ์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแกํน  กรรมการ

 ๑๑. นางชมบุญ  ลาภอุปถัมภ์  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก  กรรมการ 
 
 

/12. นายชกรณ์เกียรติ... 



๓๐ 
 

  

12. นายชกรณ์เกียรติ  สิทธิจันทร์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด  กรรมการ 
13. นายฐิติ สันติทวีฤกษ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร  กรรมการ 
๑๔. นายศรีอุบล   ใจเพียร ครู วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร    กรรมการ 
๑5. นายมงคล   แผลงศาสตรา  ครู วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร                           กรรมการ 
๑6. นายเอกชัย  ไขค า             ครู วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร                            กรรมการ 
๑7. นายพัฒนกฤษณ์ นามค ามี      ครู วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร                             กรรมการ 
๑8. นายพินิจ   ทิพนัส ครู วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร                            กรรมการ 
๑9. นางสาวจิราภรณ์ ขาวสะอาด ครู วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร               กรรมการ 
20. นายธนิต   แข็งขยัน        ครู วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร              กรรมการ 
๒1. นายอาทิตย์   สพลาภ          ครู วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร                       กรรมการ 
22. นายวิศรุต   สุวรรณแสน ครู วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร               กรรมการ 
๒3. นางสาวประภาศรี  ทองมูล ครู วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร                   กรรมการ 
๒4. นายอภิวิชญ์   ค าอุํน ครู วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร           กรรมการ 
๒5. นางนิ่มนวล   นาสินพร๎อม ครู วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร                  กรรมการ 
๒6. นางสุจิตรา   หนองนก เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร         กรรมการ 
๒7. นางสาวศิริวรรณ  พนมพรม  เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร                กรรมการ 
๒8. นายวิชชุภัทร์   พันธวงศ์  เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร              กรรมการ 
๒9. นางสาวกรรณิการ์  อุทธา  เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร               กรรมการ 
30. นางสาวนฤมล   สอนมาลา  เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร                กรรมการ 
๓๑. นางสาวกานจเนศ สุขอ านวย  เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร             กรรมการ 
๓๒. นายสิทธิรัตน์  มิรัตนไพร รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร      กรรมการและเลขานุการ 
๓๓. นางสาวพิมพ์สุชาฏ์ รัตนบรรพต  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร           กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
๓๔. นายศุภฤกษ์   สุดาเดช  เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร      กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
๓๕. นางสาวรัตนลักษณ์ พนมกุล  เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร      กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่ 
๑. จัดท าแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 
๒. ประสานงานกับสถานศึกษาตําง ๆ ในการก าหนดรายละเอียด ในการจัดกิจกรรมการให๎บริการ

วิชาชีพ 
๓. จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ตารางการให๎บริการวิชาชีพ 
๔. ประสานงานกับฝุายสถานท่ีในการจัดเตรียมสถานท่ีในการบริการวิชาชีพ 
๕. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
๖. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

19. คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  ประกอบด้วย 
1. นางสาธิตา ทันตเวช ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี                   ประธานกรรมการ 
2. นายกษิดิฎฐ์ ค าศรี   ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด        รองประธานกรรมการ 
3. นายเริงศักดิ ์ เข็มทอง ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกส าโรง รองประธานกรรมการ 
4. วําท่ีร๎อยเอกเชาวลิต  ยุทธนาวา ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย ์  รองประธานกรรมการ 

 
 
 

/๕. นายคีรินทร์... 



๓๑ 
 

  

5. นายคีรินทร์ อนุตตรังกูร ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท รองประธานกรรมการ 
6. นายวิทยา มั่นเติม รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก                 กรรมการ 
7.  นางสมศิริ นคราวงศ์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  กรรมการ 
8.  นายสุรชัย ใหมํคามิ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางลพบุรี  กรรมการ 
9. นายทวิกานต์  ผดุงสันต์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด   กรรมการ 
10. นายเอกชัย สวัสดิรักษา     รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง   กรรมการ 
11. นายมานพ ร าจวน          รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด   กรรมการ 
12. นายชกรณ์เกียรติ สิทธิจันทร์   รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด     กรรมการ 
13. นางศศิธร   อํอนโพธิ์เต้ีย รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  กรรมการ 
14. นางสาวอนงค์ลักษณ์ อาจมังกร รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี  กรรมการ 
15. นางสาวสุธิศา สํงศรี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  กรรมการ 
16.  นายสมเกียรติ เฉลยอาจ ครู วิทยาลัยเทคนิคโคกส าโรง  กรรมการ 
17. นางสาวปดิวรัดดา  สุดใจ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี  กรรมการ 
18.  นายนิรุตต์ิ   สระบัว ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  กรรมการ 
19.  นางเจริญศรี ฉลานุวัฒน ์ เจ๎าพนักงานธุรการ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา        กรรมการ 
20.  นางสาวชมพูนุช เนตรโรจน์ เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา                          กรรมการ 
21. นางสาววรารัตน์   วงค์อณุ    เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                                   กรรมการ 
22. นางสาวบัณฑิตา แซํต้ัน เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  กรรมการ 
23. นางสาวนงนภัส รุจิโภชน์ เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยสารพัดชํางลพบุรี  กรรมการ 
24. นางสาวสลิลทิพย์ ทองสง เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  กรรมการ 
25. นายโกวิทย์ นวลศรี รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางยะลา            กรรมการและเลขานุการ 
26. นางสาวปรารถนา เชาวน์เสฎฐกุล รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพตรัง            กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
27. นางสาววรางคณา  พรมบรรดิษฐ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก                        กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. จัดท าและรวบรวมรายละเอียด เกณฑ์ กติกา การแขํงขันทักษะ เพื่อแจ๎งแกํสถานศึกษา 
๒. จัดท ารํางค าส่ังคณะกรรมการด าเนินงานจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับชาติ                  

ครั้งท่ี ๒9 ปีการศึกษา ๒๕62  เพื่อเสนอตํอเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และประธาน
คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย ระดับชาติ 

๓. จัดท าก าหนดการในพิธีการ และรายละเอียดอื่น ๆ ในการจัดงานประชุมวิชาการองค์การ                
นักวิชาชีพฯ ระดับชาติ ครั้งท่ี ๒9 ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 และการจัดประชุมคณะกรรมการด าเนิน                   
การจัดงานฯ เพื่อเตรียมการให๎การจัดงานฯ เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 

๔. ก าหนดรูปแบบ ของ AFT. การ์ด เกียรติบัตร และโลํ ท่ีใช๎ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน           
โลํองค์การมาตรฐานดีเดํน และโลํสมาชิกดีเดํนฯ ท่ีใช๎ในการประชุมฯ 

๕. ปฏิบัติหน๎าท่ีอื่น ตามท่ีประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย 
ระดับชาติ มอบหมาย 

๖. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

20. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  ประกอบด้วย 
1.  นายประมวล  วิลาจันทร์  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด ประธานกรรมการ 
 
 

/2. นายจิตรกร... 



๓๒ 
 

  

2. นายจิตรกร     จันทร์เสละ   รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด       รองประธานกรรมการ 
๓. นายจิรวัฒน์   ถิ่นค าเชิด   ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ   
๔. นายศิวา  จรูญเพ็ญ  ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด                                        กรรมการ 
๕. นายปฐมพงษ์  จันทรวงษ์   ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด กรรมการ 
๖. นายสถาพร  เพ็ญจันทร์  ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด กรรมการ 
๗. นายสวิตต์   โคตรสีเขียว   เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                      กรรมการ  
๘. นายสมจิตร   พันธไชย  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด    กรรมการและเลขานุการ   
๙. นางสาวภัคทรานิษฐ์ แสนหลาบค า ครูวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด   กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
๑๐. นายฤทธิรงค์   สุทธิบาก ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด   กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ  
๑๑. นายทศพร   อินทนิล   ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. รํางแบบการบันทึกภาพในพิธีการตําง ๆ รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ภายในงาน 
๒. จัดระบบการบันทึกภาพถํายทุก ๆ กิจกรรมอยํางเหมาะสม 
๓. ลงภาพถํายเพื่อให๎ผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม  สามารถ  Download ภาพถํายได๎อยํางสมบูรณ์ 
๔. บันทึกภาพถํายท้ังภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวเพื่อสํงมอบให๎แกํฝุายสรุปและประเมินผล หรือฝุายอื่น ๆ 

ท่ีร๎องขอ 
๕. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
๖. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  

 

๒1. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดนิทรรศการองค์การมาตรฐานดีเด่น  และสมาชิกดีเด่นโครงการ    
 ภายใต้การนิเทศ ประกอบด้วย 

1. นายศุภชัย   แนํนอุดร  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ประธานกรรมการ 
2. นายประสิทธิ์ ทองรัศม ี ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี              รองประธานกรรมการ 
3. นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ          รองประธานกรรมการ 
4. นายสิทธิรัตน์  มิรัตนไพร   รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร          กรรมการ 
5. นายชกรณ์เกียรติ สิทธิจันทร์   รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด              กรรมการ 
6. นายกุล  อักษรน ู รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย  กรรมการ 
7. นายวีระพจน ์ ปรีพูล  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  กรรมการ 
8. นางสาวมนัญญ์ชยา ชูวงศ์เลิศ  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                   กรรมการ 
9. นายภาคภูมิ   ค ามี ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                            กรรมการ 
10. นางสาวมาริษา  แสงมล ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
๑1. นางสาวพิมพ์สุชาฏ์ รัตนบรรพต รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร     กรรมการและเลขานุการ 
๑2. นางวรัญญา   รัตนเมธาธร     ครู วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร              กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. จัดท าแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 
๒. ประสานงานกับสถานศึกษาท่ีมาจัดนิทรรศการองค์การมาตรฐานดีเดํน และสมาชิกดีเดํนฯ 
๓. ประสานงานกับฝุายสถานท่ีเพื่อก าหนดพื้นท่ี และสถานท่ีในการจัดนิทรรศการให๎เหมาะสมและตรง    

ตามเกณฑ์การประเมิน 
 
 

/๔. อ านวยความ... 
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๔. อ านวยความสะดวกแกํสถานศึกษาท่ีมาจัดนิทรรศการ 
๕. จัดท าปูายก าหนดพื้นท่ี และปูายสถานท่ี ในการจัดนิทรรศการ 
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
๗. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

 

๒2. คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ประกอบด้วย 
1. วําท่ี ร.ท.สันติสุข  โมฬา ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง                   ประธานกรรมการ 
2. นายสายันห์   ประโกสันตัง รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง         รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวศิษฎานุช  อุทธา ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง กรรมการ 
4. นางธนิดา   สิงสี ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง กรรมการ 
5. นางสาวสมัย   ล้ าจุมจัง ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง กรรมการ 
6. นางลมโชย   โหมกหอม ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง กรรมการ 
7. นางสาวมยุรี   ค าโสภา ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง กรรมการ  
8. นางสาววริศรา   ทิพเจริญ ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง กรรมการ 
9. นายภรตพงษ์   นามนนวล ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง กรรมการ 
10. นางสาวอรพรรณ  จรรยา ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง กรรมการ 
11. นางสาวชนิดา   อัศวภูมิ ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง กรรมการ 
12. นายชินวิวัฒนานนท์  ค าหวล ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง กรรมการ 
13. นางชนัญชิดา   โมฬา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด กรรมการ 
14. นายชูชาติ   รูปงาม ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง                      กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาววิภาวดี   รัตนวงศ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง               กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
16. นางสาวกรพินธุ ์ วิไลลักษณ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง               กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ

มีหน้าที่  
๑. จัดท าแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ  
๒. ประสานงานเชิญหนํวยงานภาครัฐ และเอกชนมาจัดนิทรรศการ 
๓. ประสานงานกับสถานศึกษาท่ีเข๎ารํวมจัดนิทรรศการ เพื่อจัดพื้นท่ีให๎มีความเหมาะสม  
4. ประสานงานกับฝุายสถานท่ีเพื่อก าหนดพื้นท่ี และสถานศึกษาท่ีมาจัดนิทรรศการ 
๕. อ านวยความสะดวกแกํหนํวยงาน และสถานศึกษาท่ีมาจัดนิทรรศการ 
๖. จัดท าปูายก าหนดพื้นท่ี และปูายสถานท่ี ในการจัดนิทรรศการ 
๗. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
๘. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

๒3. คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE ประกอบด้วย 
     ๑. นายสมปอง ทองศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร                        ประธานกรรมการ     
     ๒. นายพลทวิช จันทรโคตร รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ   
     ๓. นายอานนท์ แสงเพชร    รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
     ๔. นายถาวร ยาวะโนภาส รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ  

 /๕. นางชณิตา... 
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     ๕. นางชณิตา สินเติม ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
     ๖. นายวโรดม สายพันธ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
     ๗. นางสาวทัศพร แสงทิตย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
     ๘. นายศราวุธ เมืองโคตร    รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร            กรรมการและเลขานุการ    
     ๙. นางสมผล แขวงเมือง ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
 ๑.  จัดนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE ภายในงานฯ เพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎ของสถานศึกษาอื่น ๆ 
 ๒.  จัดกิจกรรมภายในบูธนิทรรศการ ตามความเหมาะสม 
 ๓.  จัดครู และนักศึกษาให๎ค าแนะน าในการด าเนินกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ตลอดการจัดงานฯ
 4.  ประสานงานกับฝุายสถานท่ี และฝุายพิธีการในการน าเสนอกิจกรรมภายในบูธนิทรรศการ 
 ๕.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

๒4. คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 
1. นายรุํงโรจน ์ ไชยชาติ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด                 ประธานกรรมการ 
2. นายมานพ   ร าจวน   รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด       รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวเชาวรัตน์  ล าพาย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด  กรรมการ 
4. นางสาวอัปศร   อุํนสมัย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด  กรรมการ 
5. นางสาวจิรภา  วิชพล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด  กรรมการ 
6. นายวิทวัส  กาศไทยสง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด  กรรมการ 
7. นายวิทยา  บุญแสน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด  กรรมการ 
8. นางสาวนิติยา  ศรีวิหยัด ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด  กรรมการ 
9. นางวจิราภรณ์  สารบรรณ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด  กรรมการ 
10. นายอนันต์  วรรณสมบูรณ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด  กรรมการ 
11. นายชนภัทร  บุญประเสริฐดี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด  กรรมการ 
12. นางอมร  จันทมูล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด  กรรมการ 
13. นางสันติมา  โหตระไวศยะ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด  กรรมการ 
14. นายณัฐวิทย์  อุ๎มรัมย์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด  กรรมการ 
12. นางสาวทิวารัตน์ ปักค าวงษ์สังข์  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด    กรรมการและเลขานุการ 
14 .นายกฤษมงคล  เวียงนนท์  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด       กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
 ๑.  จัดนิทรรศการ สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาภายในงานฯ เพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎ของสถานศึกษาอื่น ๆ  
 ๒.  จัดกิจกรรมภายในบูธนิทรรศการ ตามความเหมาะสม 
 ๓.  จัดครู และนักศึกษาให๎ค าแนะน าในการด าเนินกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรมตลอดการจัดงานฯ 
 4.  ประสานงานกับฝุายสถานท่ี และฝุายพิธีการในการน าเสนอกิจกรรมภายในบูธนิทรรศการ 
 ๕.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

๒5. คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) ประกอบด้วย 
1.  นายสิระพงศ์    ชูวงศ์เลิศ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                  ประธานกรรมการ 
2.  นางศรัญยา สังฆะมะณี ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด               รองประธานกรรมการ 
 
 

/3.นายอ านวย... 



๓๕ 
 

  

3.  นายอ านวย น๎อยประสิทธิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด           กรรมการ 
4.  นางสาวพรนภา สินอ๎วน         ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด           กรรมการ 
5.  นายนิตินัย จรรยายงค์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด           กรรมการ 
6.  วําท่ีร๎อยเอกเกษดา สดมพฤกษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด           กรรมการ 
7. นางเขมจิรา จิตตะยโศธร ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                         กรรมการ 
8. นายอัคเนย์ บุญแสน ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
10. นายวีรวัฒน ์ นราวงษ ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
11. นางสาวพนัดดา เท่ียงอารมณ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
12. นายไชยรัตช์ ทัชราพร ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
๑๓. นายกิตติคม มณีฉาย ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
๑๔. นายภาคภูมิ ค ามี ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
๑๕. นายนราธิป ศิริเกตุ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด     กรรมการ 
1๖. นางสาวดรุณี เพ็ชรเกิด   เจ๎าหน๎าท่ีวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด          กรรมการ 
1๗. นายชกรณ์เกียรติ   สิทธิจันทร์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด    กรรมการและเลขานุการ 
1๘. นายอภิสิทธิ์ จิตเท่ียง   ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด            กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
 ๑.  จัดนิทรรศการ ศูนย์ซํอมสร๎างเพื่อชุมชน(FIX IT CENTER) ภายในงานฯ เพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎ของ
สถานศึกษาอื่น ๆ  
 ๒.  จัดกิจกรรมภายในบูธนิทรรศการ ตามความเหมาะสม 
 ๓.  จัดครู และนักศึกษาให๎ค าแนะน าในการด าเนินกิจกรรม (FIX IT CENTER) ตลอดการจัดงานฯ 
 4.  ประสานงานกับฝุายสถานท่ี และฝุายพิธีการในการน าเสนอกิจกรรมภายในบูธนิทรรศการ 
 ๕.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

๒6. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลกิจกรรมการประชุมวิชาการ ประกอบด้วย 
๑. นายประทีบ อนิลบล   ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางชัยภูมิ     ประธานกรรมการ 
๒. นายสิระพงศ์   ชูวงศ์เลิศ  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                  รองประธานกรรมการ 
๓. นายธงรบ เวฬุบับ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลสมังสาหาร    รองประธานกรรมการ 
4. นางสาวแอนนา   สุริเวช  ครู วิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์  กรรมการ 
5. นายมะณพ    สิงห์ทอง   ครู วิทยาลัยสารพัดชํางชัยภูมิ    กรรมการ 
6. นางมัทนา   นาคนิล    ครู วิทยาลัยสารพัดชํางชัยภูมิ    กรรมการ 
7. นางสาวนภาพร  สมพา    ครู วิทยาลัยสารพัดชํางชัยภูมิ    กรรมการ 
8. นายภคิน    บุญประสม  ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลสมังสาหาร กรรมการ 
๙. นางสาวกรรณิการ์ ครองยุติ   ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลสมังสาหาร กรรมการ 
๑๐. นางสาวพุทธิชาติ  ทิพย์ประทุม  ครู วิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์ กรรมการ 
๑๑. นายวาทิน   แหลมคม  ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ กรรมการ 
๑๒. นายสันติ   เบ็ญจศิล  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางชัยภูมิ        กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นายบรรจง  จ าพร  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด    กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
๑๔. นายปรีชา  หงศผาแก๎ว ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                   กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
 

 
/มีหน๎าท่ี... 

... 
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มีหน้าที่ 
๑. จัดท าแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 
๒. เตรียมเครื่องมือ แบบสอบถามในกิจกรรมการประชุมวิชาการฯ ตามรูปแบบ  ท่ีคณะกรรมการบริหาร

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย ระดับชาติ ก าหนด และเตรียมอุปกรณ์  ในการเก็บ
รวบรวมแบบสอบถาม 

๓. จัดเจ๎าหน๎าท่ี แจกแบบสอบถาม ในทุกกิจกรรมการประชุมวิชาการฯ  
๔. วางแผนระบบการจัดเก็บรวบรวมข๎อมูล และวิเคราะห์ข๎อมูล 
๕. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
๖. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
1.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
    1.1  สาขาวิชาช่างยนต์ 
  1.1.1  ทักษะงานจักรยานยนต์ (ปวช.ทีม) ด าเนินการโดย วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ  
  คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. นายสุพล  แถมเงิน  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ๎านผือ  ประธานกรรมการ 
2. วําท่ีร๎อยตรีสุรศักด์ิ ชัยตาแสง  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเซกา       รองประธานกรรมการ 
3. นายยุทธพงษ์ เดชบุรัมย์  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม    กรรมการ 
4. นายนันทะวุธ วงศ์อินพํอ  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคบ๎านแพง    กรรมการ 
5. นายวิเชียร  ช านาญกิจ  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง   กรรมการ 
6. นายแทน  โมราราย รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   กรรมการ 
7. นายสัญญา  นุกูล  ครู วิทยาลัยการอาชีพขอนแกํน    กรรมการ 
8. นายศักดิ์สิทธิ์ บุญมาก  ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ      กรรมการ 
9. นายธีรเดช  ทิมา  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
10. นายปรีชา    สร๎อยสาย   ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์                                       กรรมการ 
11. นายสมพงษ์ แซํโค๎ว ครู วิทยาลัยเทคนิคตรัง  กรรมการ 
12. นายสุพล ศักดิ์สองเมือง ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี กรรมการ 
13. นายศุภชัย แก๎วประดิษฐ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ กรรมการ 
14. นายสมชาย เจริญผล  ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ      กรรมการและเลขานุการ 
15. นายบรรจง ชัญถาวร  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายสุพล  แถมเงิน  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ๎านผือ  ประธานกรรมการ 
2. นายวินัย   กิจโชค   ที่ปรึกษาสมาคมผู๎ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย       รองประธานกรรมการ 
3. นายไพศาล บุญลับ  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์     กรรมการ 
4. นายธนา   ปัจชามาตย์  ครู วิทยาลัยการอาชีพบ๎านผือ    กรรมการ 
5. นายสมชาย เจริญผล  ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ                         กรรมการและเลขานุการ 

  1.1.2  ทักษะงานเคร่ืองยนต์เล็กดีเซล (ปวช.ทีม) ด าเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 
 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. นายจงอางศึก ศรีวะสุทธิ์  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ประธานกรรมการ 
 
 /2. นายวีระ... 
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2. นายวีระ  ชานนท์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพแก๎งคร๎อ       รองประธานกรรมการ 
3. นายทวีวัฒน์   รื่นรวย ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย   กรรมการ 
4. นายพงศกร   ภูมิพันธ ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี          กรรมการ 
5. นายชัยวัฒน์   เหลําบุตรสา ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี          กรรมการ 
6. นายชาญยุทธ   วงษ์เวช ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย           กรรมการ 
7. นายถวิล บุตรคุณ ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  กรรมการ 
8. นายณัฐวุฒิ ธูปกลาง ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกหนองจอก กรรมการ 
9.  นายณัฎฐ์วัฒน์   บุญรัมย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคพิมาย กรรมการ 
10. นายชนม์สวัสด์ิ  อินนุรักษ ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคตรัง กรรมการ 
11. นายอเนก เมฆฑา ครู วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี กรรมการ 
12. วําท่ีเรือตรีมนต์ชัย  แชํมสา ครู วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา กรรมการ 
13. นายสวําง สัตย์ธรรม รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ          กรรมการและเลขานุการ 
14. นายวิศิษฏ์ ปัญญาไว ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด        กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
15. นายพิชิต ราตรีสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด        กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1.  นายจงอางศึก ศรีวะสุทธ์  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ประธานกรรมการ 
2.  นายธีรชัย   กลางพิลา ผ๎ูจัดการฝุายบริการ บริษัท ยันมําร์ เอส.พี.จ ากัด    รองประธานกรรมการ 
3.  นายยงยุทธ  ขันละคร เจ๎าหน๎าท่ีบริษัท ยันมําร์ เอส.พี.จ ากัด          กรรมการ 
4.  นายบูญรอด จิตต์มั่น  เจ๎าหน๎าท่ีบริษัท ยันมําร์ เอส.พี.จ ากัด          กรรมการ 
5.  นายสวําง สัตย์ธรรม รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ          กรรมการและเลขานุการ 

 

  1.1.3 ทักษะงานเคร่ืองยนต์เล็กแก๊สโซลีน (ปวช.ทีม) ด าเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 
 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. นายส ารวย โพธิ์ไทรย ์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ ประธานกรรมการ 
2. นายสุชาติ   กล่ินทอง ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์       รองประธานกรรมการ 
3. นายเอกสิทธิ์ ปรมะ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ               กรรมการ 
4. นายปกร พัวพัน  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก กรรมการ 
5. นายผดุงเกียรติ สิงห์มนต์ ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตํอเรือหนองคาย     กรรมการ 
6. นายชวฤทธิ์ ศิริทาน ครู วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม           กรรมการ 
7. นายพงษ์ศิริ สายเมือง ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  กรรมการ 
8. นายอุดม ปักกาสาร ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
9. นายวัตรธนา อังคุนันท์ ครู วิทยาลัยการอาชีพเซกา กรรมการ 
10. นายปัญญา เช้ือค าจันทร์ ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร กรรมการ 
11. นายทวิช แก๎วกอง ครู วิทยาลัยเทคนิคระนอง กรรมการ 
12. นายสุรพงษ์ พงษ์ศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคอํางทอง กรรมการ 
13. นายฤทธิศักดิ์ ฮังกาสี ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
14. นายประมวล รอนยุทธ ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร              กรรมการและเลขานุการ 
15. นายพิชิต ราตรีสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด              กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
 
 

  
/คณะกรรมการ... 



๓๘ 
 

  

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายส ารวย โพธิ์ไทรย ์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ ประธานกรรมการ 
2. นายเอกสิทธิ์ ปรมะ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ       รองประธานกรรมการ 
3. นายปัญญา เช้ือค าจันทร์ ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร        กรรมการ 
4.  นายประมวล รอนยุทธ ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร                        กรรมการและเลขานุการ 

 

  1.1.4  ทักษะงานสีรถยนต์ (ปวช.เด่ียว) ด าเนินการโดย  วิทยาลัยการอาชีพตรัง   
 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. นายณัฐกิตต์ิ ศรีสงศักดิ์ธนา ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพตรัง   ประธานกรรมการ 
2. นายสายัณห์ แรํทอง รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพตรัง              รองประธานกรรมการ 
3.  นายวิศิษฏ์ ปัญญาไว ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด           กรรมการ  
4. นายดุสิต อัฐนาค ครู วิทยาลัยการอาชีพห๎วยผ้ึง    กรรมการ 
5. นายปัฐพงษ์ สาปั่น ครู วิทยาลัยสารพัดชํางนครราชสีมา          กรรมการ 
6. นายฉลอง ศิริเพ็ง ครู วิทยาลัยเทคนิคอํางทอง           กรรมการ 
7. นายไกศร ผิวผัน ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์  กรรมการ 
8. นายปฏิเวช ทองสงค์ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช กรรมการ 
9. นายสัญญา จันสด ครู วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม กรรมการ 
10. นายอ านวย งามเกดสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี กรรมการ 
11. นายประโยชน ์ ถวิลการ ครู วิทยาลัยสารพัดชํางกาฬสินธุ์ กรรมการ 
12. นายจิรศักด์ิ ดุษฎี ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
13. นายฉันชัย ภารถวิล ครู วิทยาลัยการอาชีพห๎วยผ้ึง กรรมการ 
14. นายขันติ   บริบูรณ ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด          กรรมการและเลขานุการ 
15. นายสมพงษ์ อํอนประทุม ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด         กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายนพพร ก๎านต้ัน หัวหน๎างานอาวุโส (Senior Supervisor)    ประธานกรรมการ 
    การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต๎า (ประเทศไทย)  
    จ ากัดบริษัทโตโยต๎า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด        
2. นายนคร มีธรรม ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช๓                  รองประธานกรรมการ   
    สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน๗ อุบลราชธาน ี
3. นายวิวัฒน์ วรรณสิงห์ ครูฝึกชํางสีพํนซํอมรถยนต์ บริษัทโตโยต๎าร๎อยเอ็ด จ ากัด   กรรมการ 
4. นายสิทธิชัย ขุนณรงค์  ครูฝึกแผนกฝึกอบรมสีพํนซํอมรถยนต์                  กรรมการ  
         บริษัทนิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
5.  นายกิตติพันธ ์ บ ารุงทรัพย์ หัวหน๎าครูฝึกแผนกฝึกอบรมสีพํนซํอมรถยนต์     กรรมการและเลขานุการ 
    บริษัทนิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จ ากัด   

 

    1.2  สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล 
 1.2.1  ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน (ปวส.ทีม) ด าเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 
  คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ประธานกรรมการ 
 
 /2. นายสุรศักด์ิ... 



๓๙ 
 

  

2. นายสุรศักด์ิ เทียบรัตน์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม   รองประธานกรรมการ 
3. นายวิชิต ธรรมฤทธิ์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางอุดรธานี   กรรมการ 
4. นายพสิษฐ์ ไชยด ารงค์        รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม         กรรมการ 
5. วําท่ีร๎อยโทอภิเดช สารค า รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญํ         กรรมการ 
6. นายปริญญา   ค าชาย รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง   กรรมการ 
7. นายวันชัย   นิยมวงศ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
8. นายสุรเดช  จันทร์สา ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
๙. นายนิมิต   รัศม ี ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ กรรมการ 
1๐. นายวิชิต ชูนาค ครู วิทยาลัยเทคนิคยะลา กรรมการ 
1๑. นายสุรพล ค านวณศักดิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอํางทอง กรรมการ 
1๒. นายอนุชา มาตถุปโยธร ครู วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) กรรมการ 
13. นายวินัย   สรรพวงค์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
14. นายโควิน   เดชพันธ์ รอง ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล    กรรมการและ

เลขานุการ 
15. นายวาทยุทธ   ไชยสิงห์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
    คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายภานุ พรหมศิริเจริญ ผ๎ูชํวยผ๎ูจัดการงานอบรมผ๎ูแทนจ าหนําย ประธานกรรมการ 
2. นายอัครเดช จีระวัฒนกุล ผ๎ูชํวยผ๎ูจัดการงานอบรมผ๎ูแทนจ าหนําย        รองประธานกรรมการ 
3. นายไชยยุทธ ศรีโยหะ  หัวหน๎างานอาวุโส        กรรมการ 
4. นายเฉลิม ทับทิมทอง หัวหน๎างานอาวุโส        กรรมการ 
5.  นายธิติพันธ์ ศรีมหาลาภ หัวหน๎างานอาวุโส                     กรรมการและเลขานุการ 
 

  1.2.2  ทักษะงานยานยนต์ดีเซล (ปวส.ทีม) ด าเนินการโดย วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม 
  คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. นายทองสุข พาม ี ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ประธานกรรมการ 
2. นายชุมสันติ แสนทวีสุข รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ       รองประธานกรรมการ 
3. นายวิศณุพงษ์ ใจวรรณะ  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี กรรมการ 
4. สิบเอกสุรเดช หมอกสังข ์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย   กรรมการ 
5. นายเทอดศักด์ิ แก๎วคงคา รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม   กรรมการ 
6. นายประจันชัย บุญศล  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด           กรรมการ 
7. นายสุระชัย ศิริเกษ  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                         กรรมการ 
8. นายนราวิชญ ์ เจ็ดรัมย์  ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมษ์ กรรมการ 
9. นายณัฐพล โยธี  ครู วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม กรรมการ 
10. นายศิวาวุฒิ สอนเมํน  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการ 
11. นายณรงค์ เทิดเกียรติกุล  ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
12. วําท่ีร๎อยตรีอภิรักษ์  แสงสวําง ครู วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว กรรมการ 
13. นายกอบชัย เมฆบุตร ครู วิทยาลัยเทคนิคถลาง กรรมการ 
14. นายอดุล ขันแก๎ว ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร    กรรมการและเลขานุการ 
15. นายสุเทพ ฉวีจันทร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด            กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
 

  /คณะกรรมการ... 



๔๐ 
 

  

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายทองสุข พาม ี ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ประธานกรรมการ 
2. นายเฉลิม เหมือนคต ผ๎ูจัดการสถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ       รองประธานกรรมการ 
๓. นายสมใจ มะเสนา ผ๎ูจัดการฝุายศูนย์ฝึกอบรมด๎านการขายและบริการหลังการขาย กรรมการ 
    บริษัท โค๎วยูฮํะมอเตอร์ จ ากัด 
๔. นายจรุงศักดิ์ จิตอินทรีย์  ผ๎ูชํวยผ๎ูจัดการสถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ   กรรมการ 
๕. นายธนทัต แชํมประเสริฐ ผ๎ูชํวยผ๎ูจัดการสถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ   กรรมการ 
๖. นายสุระชัย ใต๎เมืองปาก ครูฝึกฝุายศูนย์ฝึกอบรมด๎านบริการหลังการขาย   กรรมการ 
    บริษัท โค๎วยูฮํะมอเตอร์ จ ากัด 
๗.  นายอดุล ขันแก๎ว ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร    กรรมการและเลขานุการ 

  

  1.2.3  ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ (ปวส.ทีม) ด าเนินการโดย วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง 
  คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ประธานกรรมการ 
2. นายบุญชอบ   โพธิ์ประเสริฐ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางนําน        รองประธานกรรมการ 
๓.  นายบัญชา หวานใจ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ          รองประธานกรรมการ 
๔. นายสุรชัย เหลําไชย รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ    กรรมการ 
๕. นายพุฒชาติ ทัดเทียม  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ   กรรมการ 
๖. นายวรรณดี กลมพันธ์    รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 
๗. นายสุริยา  เผด็จศึก รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง   กรรมการ 
๘. นายสุนันท์ อินทร์งาม ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการ 
๙. นายทศพล สุภาพ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                     กรรมการ 
๑๐. วําท่ีร๎อยตรีด ารง  ศรีคุณ ครู วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญํ กรรมการ 
๑๑. นายประพันธ ์ ยะค าปูอ ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
1๒. นายปฏิพัทธ์ มีทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคยะลา กรรมการ 
13. นายชาญณรงค์ บุญโห๎ ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร กรรมการ 
14. นายสุรศักด์ิ แก๎วหีด รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญํ    กรรมการและเลขานุการ 
15. นายณธกร สองสนิท ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด              กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1.  นายด ารงค์ ศรีคุณ ครูฝึกศูนย์บริการ บริษัท ราชามอเตอร์ร๎อยเอ็ด จ ากัด  ประธานกรรมการ 
2.  นายศักดิ์นัย ทองนาค ชํางเทคนิค บริษัท ราชามอเตอร์ร๎อยเอ็ด จ ากัด     รองประธานกรรมการ 
3.  นายวราวุธ อัครดี ชํางเทคนิค บริษัท ราชามอเตอร์ร๎อยเอ็ด จ ากัด  กรรมการ 
4.  นายฉลาด วรรณพัฒน ์ ชํางเทคนิค บริษัท ราชามอเตอร์ร๎อยเอ็ด จ ากัด  กรรมการ 
5.  นายนรินทร กรุยโชคชัย ชํางเทคนิค บริษัท ราชามอเตอร์ร๎อยเอ็ด จ ากัด  กรรมการและเลขานุการ 

 

  1.2.4  ทักษะเทคนิคงานสีรถยนต์ (ปวส.เด่ียว) ด าเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด   
  คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. นางาสาวคณัสณันท์พรรณ  ผลท ามีบุญ  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสมุทรปราการ   ประธานกรรมการ 
๒. นายปรีชา การัก ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี                 รองประธานกรรมการ 
 
 /๓. นายสุรศักด์ิ... 
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๓. นายสุรศักด์ิ แก๎วหีด รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญํ          รองประธานกรรมการ 
๔. นางสาวสมสุข มิ่งขวัญโพธิ์ทอง ผ๎ูจัดการฝุายฝึกอบรมด๎านเทคนิคพํนสีรถยนต์      กรรมการ                                                                                                          
                                             บริษัทนิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
๕. นายไพรัตน ์ พรมมา  หนํวยศึกษานิเทศก์            กรรมการ 
๖. นายกัญศักภิ์   นรินยา  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสมุทรปราการ         กรรมการ 
๗. นายสมทรัพย์ ล๎อมแพน ครู วิทยาลัยสารพัดชํางนครราชสีมา          กรรมการ 
๘. นายพรชัย   ศรีนาค ครู วิทยาลัยสารพัดชํางอุดรธานี  กรรมการ 
๙. นายธนเสฏฐ์   ภารดีรุจิรา ครู วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี กรรมการ 
๑๐. นายภัลลพ   พันธ์สิงห์        ครู วิทยาลัยการอาชีพเขาย๎อย กรรมการ 
11. นายทวีพร   เล๎าศรี ครู วิทยาลัยกรอาชีพนครสวรรค์ กรรมการ 
12. นายอนันต์    หอมใส ครู วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา กรรมการ 
13. นายสุรเชษฐ์   รัตนอัครเวช ครู วิทยาลัยสารพัดชํางชุมพร กรรมการ 
14. นายขันติ   บริบูรณ ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด          กรรมการและเลขานุการ 
15. นายสิทธิชัย   ช านาญ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์พระนครศรีอยุธยา        กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายนพพร ก๎านต้ัน หัวหน๎างานอาวุโส (Senior Supervisor)    ประธานกรรมการ 
    การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต๎า (ประเทศไทย)  
    จ ากัดบริษัทโตโยต๎า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด        
2. นายนคร มีธรรม ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช๓                  รองประธานกรรมการ   
    สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน๗ อุบลราชธาน ี
3. นายวิวัฒน์ วรรณสิงห์ ครูฝึกชํางสีพํนซํอมรถยนต์ บริษัทโตโยต๎าร๎อยเอ็ด จ ากัด   กรรมการ 
4. นายสิทธิชัย ขุนณรงค์  ครูฝึกแผนกฝึกอบรมสีพํนซํอมรถยนต์                  กรรมการ  
         บริษัทนิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
5.  นายกิตติพันธ ์ บ ารุงทรัพย์ หัวหน๎าครูฝึกแผนกฝึกอบรมสีพํนซํอมรถยนต์     กรรมการและเลขานุการ 
    บริษัทนิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จ ากัด   

 

    1.3  สาขาวิชาช่างอากาศยาน 
 ๑.๓.๑ ทักษะช่างอากาศยาน (ปวส.เด่ียว) ด าเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคถลาง 
  คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง ประธานกรรมการ 
2. นางภาดี  ขุนนนท์  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง           รองประธานกรรมการ 
3. นายสุวิชา  มั่นยืน  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี         กรรมการ 
4. นายจักรฐิพันธ์  แซมสีมํวง ครู วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ           กรรมการ 
5. นายอนุชิต  กลับประสิทธิ์  ครู วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง          กรรมการ 
6. นายนภนต์  เกือ้น๎อย  ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ          กรรมการ 
7. วําท่ีร๎อยตรีวิทยา  สายลาด  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  กรรมการ 
8. วําท่ีร๎อยเอกอาคม  รักษาพล  ครู วิทยาลัยการอาชีพขอนแกํน กรรมการ 
9. นางสาวณปภัช  อาแวกะจิ  ครู วิทยาลัยเทคนิคถลาง กรรมการ 
10. นายอภิสิทธิ์  จิตเท่ียง  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
 
 

/11. นายวีรวฒัน์... 
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11. นายวีรวัฒน์  นราวงษ์  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
12. นางสาวจุรีพร  เมฆา  เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคถลาง กรรมการ 
13. นางสาวชุติมา  แซ่อิ๋ว   เจ้าหน้าท่ี วิทยาลัยเทคนิคถลาง    กรรมการ 

14. นางกาญจนา  ตัณทราวัฒน์พันธ์  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง    กรรมการและเลขานุการ 
15. นายศุภมิตร  เส็มสัน  ครู วิทยาลัยเทคนิคถลาง        กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. พันจําอากาศเอกพชรภณ วีระกิจพานิช ผ๎ูเช่ียวชาญทางด๎านชํางอากาศยาน ประธานกรรมการ 
2. นายธนงศักดิ์  มาลีศรี  ผ๎ูเช่ียวชาญทางด๎านอากาศยาน        รองประธานกรรมการ 
3. เรอือากาศโท พรเทพ   รุํงเรือง รอง หน.มว.สนับสนุน ฝุายสนับสนุนการซํอม         กรรมการ 
    แผนกชํางอากาศยาน กองเทคนิค กองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี 
4. Mr.David James Macky   ผ๎ูเช่ียวชาญทางด๎านอากาศยาน          กรรมการ 
5.  นายประจวบ  พงษ์ปรีดา  License Aircraft Engineer A320              กรรมการและเลขานุการ 
    บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

     

     1.4  สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง / สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง / สาขา
งานเทคนิคเคร่ืองกลระบบขนส่งทางราง / สาขางานบ ารุงรักษาระบบไฟในระบบขนส่งทางราง / สาขารถไฟ
ความเร็วสูง 
 ๑.๔.๑ ทักษะระบบขนส่งทางราง (ปวส.ทีม) ด าเนินการโดย วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 
  คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. วําท่ีร๎อยตรีจรรยา พาบุ  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ๎านไผํ ประธานกรรมการ 
2. นายทองจันทร์  ประทุมโฉม ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม       รองประธานกรรมการ 
3. นายมนตรี  หาเรืองทอง  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา  กรรมการ 
4. นายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี          กรรมการ 
5. นางธีลาพร  คงฉิม  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา         กรรมการ 
6. นายสถิตพันธ์  ชํวยเนียม  ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญํ           กรรมการ 
7. นายวัฒนะ  ประเกาทัน  ครู วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม  กรรมการ 
8. นายเมธา  เกิดแก๎ว  ครู วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กรรมการ 
9. นายธนาวุฒิ  เด่ียววนิช  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี กรรมการ 
10. นายประเสริฐ  แสงโป๋  ครู วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา กรรมการ 
11. นายพศิน  ผํองศรี  ครู วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา กรรมการ 
12. นายกิตกรณ์  วงชารี  ครู วิทยาลัยการอาชีพบ๎านไผํ กรรมการ 
13. นายนิตินัย  จรรยายงค์  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด          กรรมการ 
14. นายโกศล  เลิศล้ า  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ๎านไผํ        กรรมการและเลขานุการ 
15. นายธรรมปพน  เกษนอก  ครู วิทยาลัยการอาชีพบ๎านไผํ      กรรมการและผ๎ูชํวยเเลขานุการ 

 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายอานุภาพ  เกียรติก าจร  ผ๎ูจัดการแผนกระบบโครงสร๎างพื้นฐานอาวุโส ARL ประธานกรรมการ 
2. นายคมสัน  เกตุภูงา  บริษัทรถไฟฟูา รฟท. จ ากัด (ARL)        รองประธานกรรมการ 
3. นายพิชัย  วัฒนศรีมงคล  วิศวกรก ากับการกองบ ารุงทางเขตขอนแกํน   กรรมการ 
4. นายศุภฤกษ์  สุดยอดประเสริฐ กรมการขนสํงทางราง           กรรมการ 
 
 

/๕. นายวัฒนา... 
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๕. นายวัฒนา  สมานจิตร  กรรมการสมาคมวิศวกรรมระบบขนสํงทางรางไทย  กรรมการ 
๖. นายสุธี  โพธิ์จันทร์  กรรมการสมาคมวิศวกรรมระบบขนสํงทางรางไทย  กรรมการ 
๗.  นายมานนท์  สุขละมัย  อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี    กรรมการและเลขานุการ 

1.5  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน / สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง / สาขาวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล 
     1.5.1  ทักษะงานกลึงช้ินงาน  (ปวช.เดี่ยว) ด าเนินการโดย  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
  คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. นายนิยม แสงวงศ์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการ 
2. นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย       รองประธานกรรมการ 
3. นายปัญญา ซื่อสัตย์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร         กรรมการ 
๔. นายไพบูลย์ มีศิลป์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์    กรรมการ 
๕. นายประกอบ สุขเกิด รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร   กรรมการ 
๖. นายไพรัตน์ ถิรบุตร รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล  กรรมการ 
๗. นายสุรีย์ ศรีชะตา รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางกาฬสินธุ์     กรรมการ 
๘. นายเพชร เพียรชนะ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี กรรมการ 
๙. นายพรรษา ฉายกล๎า ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์  กรรมการ 
10. นายอนุชาติ อินสด ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการ 
11. นายธีร์ บุญศิริ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี กรรมการ 
12. นายรพีพัฒน์ วัฒนพันธ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี กรรมการ 
13. นายสันติ พยัคฆ์ขาม ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรรมการ 
14. นายโกศล ไชยโสดา ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด            กรรมการและเลขานุการ 
15. นายวิโรจน์ อรัญโชติ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด          กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายนิรันดร์ สมมุติ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางอุบลราชธานี ประธานกรรมการ 
2.  นายพรหมพิริยะ พรหมสูตร ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน       รองประธานกรรมการ 
๓. นายวรรณดี กลมพันธ์  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ   กรรมการ 
๔. นายประมวล บุญชํวย  ครู วิทยาลัยการอาชีพตรัง     กรรมการ 
๕. นายธนกฤต รุํงอรุณสุวรรณ ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญํ     กรรมการ 
๖. นายเฉลิมพล แก๎วพรหม  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์    กรรมการและเลขานุการ 
๗. นายธีระชัย เลิศนาวีพร ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแกํน         กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ

  

       1.5.2 ทักษะงานวัดละเอียด  (ปวช.ทีม) ด าเนินการโดย  วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. นายนนท์ธพันธุ์ พิมพา          ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย ประธานกรรมการ 
2. นายอธิป ศรีบรรเทา รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุรินทร์       รองประธานกรรมการ 
3. นายเฉลียว   ชาติรัมย์  ครู  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์     กรรมการ 
4. นายพิสิฐพงษ์ จันทร์หอม      ครู  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 
5. นายสุรพล   ภูมิโคกรัมย์ ครู  วิทยาลัยเทคนิคพิมาย      กรรมการ 
6. นายฉัตรไชย ไชยเดช ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู    กรรมการ 
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7. นายวิทยา บุญรอด ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง  กรรมการ 
8. นางสาวนันทพร ปินธง ครู วิทยาลัยการอาชีพลอง กรรมการ 
9. นายอ านาจ สมทรง ครู วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี กรรมการ 
10. นายกฤษณ ทองค า ครู วิทยาลัยเทคนิคระยอง กรรมการ 
11. นายประทีป ฟองเพชร ครู วิทยาลัยเทคนิคอํางทอง กรรมการ 
12. นายอดุลย์ ถามุลตรี ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
13. นายบุญเลิศ พรมมงคล ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
14. นายทองพูน     เบ็ญเจิด ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์      กรรมการและเลขานุการ 
15. วําท่ีร๎อยตรีปริญญา  ปัญญาศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย        กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายบุญกิจ อุํนพิกุล อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรม ประธานกรรมการ 
    อุตสาหการ มทร. วิทยาเขตขอนแกํน   
2. นายสันติ  การะเกตุ สถาบันไทย – เยอรมัน              รองประธานกรรมการ 
3. นายสุรเชษฐ์ เถ่ือนแก๎วสิงห์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรม    กรรมการ 
    อุตสาหการ มทร. วิทยาเขตขอนแกํน     
4.  นายปรเมศวร์  เบ๎าสุวรรณ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรม    กรรมการ 
    อุตสาหการ มทร. วิทยาเขตขอนแกํน 
5.นายอัษฎาวุธ  ปิยะนันท์ สถาบันไทย – เยอรมัน     กรรมการ 
6. นายเฉลิมชัย กุลเลียบ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.    กรรมการและเลขานุการ 
    วิทยาเขตขอนแกํน                    
 

      1.5.3 ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์  (ปวช.เดี่ยว) ด าเนินการโดย  วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. นายสิระพงศ์ ชูวงศ์เลิศ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด   ประธานกรรมการ 
2. นายประสิทธิ์ พ๎องเสียง       รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย       รองประธานกรรมการ 
3. นายถาวร ยาวะโนภาส ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร     กรรมการ 
4. นายธรรมนูญ ทองจันทร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคโคกส าโรง    กรรมการ 
5. นายเฉลิมชัย เสียงวังเวง ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์     กรรมการ 
6. นายวิทยากล เวชกามา ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ    กรรมการ 
7. นายอภิสิทธิ์ พรมดอน ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
8. นายบรรลือศักดิ ์ ถีราวุฒิ ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแกํน     กรรมการ 
9. นายปราการรัตน์ ขันธทัต ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา    กรรมการ 
10. นายวิบูลย์ เช่ียวพานิช ครู วิทยาลัยเทคนิคแพรํ         กรรมการ 
11. นายบวรศักด์ิ คงเสน  ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญํ     กรรมการ 
12. นายสัมฤทธิ์ ชิณวงษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี     กรรมการ 
13. นายพรชัย ยินดี         ครู วิทยาลัยเทคนิคระยอง     กรรมการ 
14. นายนิติศักดิ์ ศรีวัฒนา  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด        กรรมการและเลขานุการ 
15. นายปัญจะ ใจนุกูล ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด              กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
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คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายสิระพงศ์ ชูวงศ์เลิศ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด ประธานกรรมการ 
2. นายสมชาย ชูแก๎ว บริษัท คอร์ปอเรชั่น เทคโนโลยี โซลูช่ัน       รองประธานกรรมการ 
๓. นายอ านาจ เสมอวงศ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมพร           กรรมการ 
๔ นายสัมฤทธิ์  ชิณวงษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี       กรรมการ 
๕. นายสุพจน์  ธนะวีรวงศ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี        กรรมการ 
๖. นายวิบูลย์  เช่ียวพานิช ครู วิทยาลัยเทคนิคแพรํ        กรรมการ 
๗. นายเอกรินทร์ ทองอนุ ครู วิทยาลัยเทคนิคล าปาง     กรรมการ 
๘. จําสิบเอกหญิงสุภาพร ศรีนางแย๎ม ครู วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ     กรรมการ 
๙. นายชนะ สุทธิประภา ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี      กรรมการและเลขานุการ 

1.6  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต / สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม / สาขาวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล 
  1.6.1 ทักษะมาตรวิทยามิติ (ปวส.ทีม) ด าเนินการโดย  วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ   
  คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. นายณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ประธานกรรมการ 
2. วําท่ีพันตรีเศรษฐพงษ์ สาลีโส รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร        รองประธานกรรมการ 
3. นายเสกสรร ศรียศ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี     กรรมการ 
4. นายระพินทร์ พลสงคราม ครู วิทยาลัยเทคนิคนางรอง     กรรมการ 
5. นายชาญชัย ล างาม ครู วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล    กรรมการ 
6. นายบรรพต มหาคาม ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
7. นายรังสรรค์ ศรีเสมอ ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  กรรมการ 
8. นายอลงกรณ์ เขตุดี ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กรรมการ 
9. นายชาคาม จันทรพิศาล ครู วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  กรรมการ 
10. นายบรรลือ จันทร์ศิริ ครู วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  กรรมการ 
11. นายอนุรักษ์ ไทยสนธิ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี กรรมการ 
12. นายสุรพล พลเย่ียม ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
13. นายทองหลํอ พามนตรี ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
14. นายวัฒนา ขันธะ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด               กรรมการและเลขานุการ 
15. นายรักษ์พล มีด๎วง ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย        กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายยุทธนา หงษ์อารมณ์กิจ นักมาตรวิทยา สถาบันมาตรวิทยาแหํงชาติ  ประธานกรรมการ 
2. นายสิทธิชัย ไกรวัฒสม ผู๎ชํวยผู๎จัดการแผนกบริการ มิ ตูโตโย (ประเทศไทย) จ ากัด   รองประธาน

กรรมการ 
๓.  นายสมชาย เป้ินวงษ์ ผ๎ูจัดการแผนกบริการเทคนิคการวัด          กรรมการ 
    สุมิพล คอร์เปอร์เรช่ัน จ ากัด    
๔.  นายสิทธิชัย ศรีค า นักมาตรวิทยา สถาบันมาตรวิทยาแหํงชาติ   กรรมการ 
๕.  นายอัฒพล  สุริยันต์ ผ๎ูชํวยผ๎ูจัดการแผนกโซลูช่ัน มิตูโตโย (ประเทศไทย) จ ากัด  กรรมการ        
๖.  นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู๎จัดการองค์กรสัมพันธ์ สุมิพล คอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด   กรรมการและเลขานุการ 
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1.6.2 ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์  (ปวส.เดี่ยว) ด าเนินการโดย   
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. นายสิระพงศ์ ชูวงศ์เลิศ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด ประธานกรรมการ 
2. นายบรรจง จ าพร   รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด       รองประธานกรรมการ 
3. นายเฉลิมชัย สุภานันท์       รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา   กรรมการ 
4. นายตวงอัฐ ตุมอญ          ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    กรรมการ 
5. นายทองม๎วน ธีระวงศ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์     กรรมการ 
6. นายอ านาจ ทองแสน ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี     กรรมการ 
7. นายสุพงศ์สิทธิ์ สมัครสมาน  ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ                         กรรมการ 
8. วําท่ีร๎อยตรีสมรรถชัย บุญโพธิ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด กรรมการ 
9. นายอุทัย คตภูธร ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
10. นายสุรชัย เหล็มปาน      ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง     กรรมการ 
11. นายอรรถพล สุขีวุฒิ         ครู วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา   กรรมการ 
12. นายสุพจน์       เกียรติชนานุกูล ครู วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี     กรรมการ 
13. นายสมบัติ ชิวหา         ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร    กรรมการ 
14. นายชนะ สุทธิประภา ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการและเลขานุการ 
15. นายจักรพงศ์ ภูวพันธ์สกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด        กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายสิระพงศ์ ชูวงศ์เลิศ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด  ประธานกรรมการ 
2. นายสมเดช อิงคะวะระ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน         รองประธานกรรมการ 
3.  นายสมบัติ ชิวหา ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร          กรรมการ 
4. นายวิษณุ ชุมศรี  ครู วิทยาลัยเทคนิคระนอง      กรรมการ 
๕. นายอรรถพล สุขีวุฒิ         ครู วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา   กรรมการ 
๖. นายสุพจน์          เกียรติชนานุกูล ครู วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี     กรรมการ 
๗. นางมานพ เกํงพานิช ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก    กรรมการ 
๘. นายวีระศักดิ์ บุตรเถ่ือน ครู วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ     กรรมการ 
๙. นายอ านาจ  ทองแสน ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี        กรรมการและเลขานุการ 
 

 1.6.3  ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD/CAM)  (ปวส.เดี่ยว) ด าเนินการโดย  
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง 
 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. นายสิทธิพล พลศรีพิมพ์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ประธานกรรมการ 
2. นายปริญญา  ค าชาย รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง       รองประธานกรรมการ 
3. นายประภาส ก ามหาวงษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    กรรมการ 
4. นายพินชัย ศรีสร๎างทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร     กรรมการ 
5. นายนพดล ชูสิทธิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี    กรรมการ 
6. นางวราพร ต๎นพิรพยะกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี     กรรมการ 
7. นายอนุพงษ์ ลีพงษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  กรรมการ 
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8. นายวิโรจน์ บุญชื่น ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแกํน กรรมการ 
9.  นายยงยุทธ พุํมทิม ครู วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช กรรมการ  
10. นายพงษ์กร อุํนสุวรรณ ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี กรรมการ  
11. นายสมหมาย อินทร ครู วิทยาลัยเทคนิคตราด กรรมการ 
12. นายอัครวัฒน์     ใบกว๎าง ครู วิทยาลัยเทคนิคล าปาง กรรมการ 
13. นายณัฐพล ชัยน๎อย ครู วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง กรรมการ 
14. นายสมจิตร  จอมค าสิงห์  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                           กรรมการและ

เลขานุการ 
15. นายอนุสรณ์  เฉลิมแสน  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด        กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ
 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายฤทธิเดช พรหมด า บริษัท ซีเอส ซอฟท์ แอนด์ โซลูช่ัน จ ากัด ประธานกรรมการ 
2. นายปรีชา ส าเภา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เขต 7        รองประธานกรรมการ 
3. นายอรรถพล สุขขีวุฒิ ครู วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา   กรรมการ 
4. นายนิวัฒน ์ ศรีสระภูมิ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี    กรรมการ 
5. นายโสภิณัฐ  แสดงจิตร ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๖. นายภาณุพงษ์ คลังกลาง ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร               กรรมการและเลขานุการ 

1.7  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
 1.7.1 ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW  (ปวช.ทีม) ด าเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายสุรพล         วรินทร์เวช ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว                      ประธานกรรมการ 
2. นายวิเชียร บุญลี ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี รองประธานกรรมการ 
3.  นายธิติศักดิ์      สันดี ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์          กรรมการ 
4.  นายไพรัตน์      นันตระกูล ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร           กรรมการ 
5.    นายยุทธนา      บันเทิงใจ ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ        กรรมการ 
6.  นายประยงค์    วิเศษวงศา ครู วิทยาลัยการอาชีพทําตูม           กรรมการ 
7.  นายณัติพงษ์ แสนบุดดา ครู วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม  กรรมการ 
8.  นายปัณณทัต   รํมสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
9.  นายวิสุทธิ์      ศรีวิโรจน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต กรรมการ 
10. นายประวิทย์   พรหมสุวรรณ์ ครูวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ กรรมการ 
11. นายบุญฤทธิ์ รัตนคช ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุสาหกรรมการตํอเรือนครศรีธรรมราช กรรมการ 
12. นายภัสศรัณย์ พลายระหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กรรมการ 
13. นายส าเริง       เนียนทะศาสตร์ ครู วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม กรรมการ 
14. นายวัชระ พงษ์รอด ครู วิทยาลัยการอาชีพปากทํอ    กรรมการ 
15. นายวนิช โสระศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด            กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายสิรวิชญ์     ธนเศรษฐ์วงศ์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี ประธานกรรมการ 
๒. นายประมวล วิลาจันทร์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด               รองประธานกรรมการ 
๓. นายกิตติพงษ์      กิมะพงษ ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี      กรรมการ 
๔. นายพิพัฒน์       อาชาทรง วิศวกรช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
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๕. นายทศพล ประทาน ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ    กรรมการ 
๖. นายนคร พรหมจักร ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี           กรรมการ 
๗. นางแก๎วกัลยา   ราชสุภา  ครู วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี           กรรมการ 
๘. นายอนุชาติ      มากกลาง ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา            กรรมการและเลขานุการ 
๙. นายนราธิป       ศิริเกต ุ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด         กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

 1.7.2  ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม (ปวช.ทีม) ด าเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคเลย 
 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. นายสงัด      ยศเฮือง ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย ประธานกรรมการ 
2. นายชกรณ์เกียรติ  สิทธิจันทร์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด       รองประธานกรรมการ 
3. นายณรงค์     ปานสวัสด์ิ ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแกํน           กรรมการ 
4.  นายภักดี         ด าเนินผล ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม          กรรมการ 
5. นายณรงค์      โม๎ลี ครู วิทยาลัยการอาชีพพล           กรรมการ 
6. นายยุทธพงษ์ เพชรเสถียร ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี           กรรมการ 
7. นายสมพงษ์   นนทพันธ ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญํ  กรรมการ 
8. นายสมหมาย    ศรีสุทธิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว กรรมการ 
9.  นายพิเชษฐ์ เกียรติวิภาค ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง กรรมการ 
10. นายสัญญา พิเคราะห์ ครู วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา กรรมการ 
11. นายธีระยุทธ เบ็ญชนะวงศ์ ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตํอเรือนครศรีธรรมราช กรรมการ 
12. วําท่ีร๎อยตรีรณธช จันทราวงษ์เดชา  ครู วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม  กรรมการ 
13. นายยุทธนา แสนกันค า ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์พระนครศรีอยุธยา กรรมการ 
14. นายภคพล เมืองชู ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี              กรรมการ 
15. นายบุญถิ่น บัวชุม ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายประทีป อนิลบล ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางชัยภูมิ ประธานกรรมการ 
๒. นายสมชาย      แคฝอย ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์                         รองประธานกรรมการ 
๓. นายไพศาล บูรณะปรีชา ครู วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง              รองประธานกรรมการ 
๔. นายสุเทพ        อริยพฤกษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอํางทอง     กรรมการ 
๕. นายสมชัย พรหมสุทธิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต           กรรมการ 
๖. นายกิตติพันธ์ ศรีเสมอ  ครู วิทยาลัยสารชํางศรีสะเกษ          กรรมการ 
๗. นางสาวจิตติมา เส็มเจริญ ครู วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม    กรรมการ 
๘. นายวิทยา กองตระกูลดี ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการและเลขานุการ 
๙. นายวิชัย อินอุํนโชติ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด            กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

1.8 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 
  1.8.1  ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW & GMAW  (ปวส. ทีม) ด าเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 

 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายอนันต์   โดรณ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ 
2. นายธนชัย ศิริโคจรสมบัติ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห๎อง   รองประธานกรรมการ 
3. นายอุดมศักดิ์   นามมนตรี ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร           กรรมการ 
 
 

/4. นายจารวิทย์... 
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4.  นายจารวิทย์     แพงโพธิ ์  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์     กรรมการ 
๕. นายณรงค์      นามพรมมา ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแกํน           กรรมการ 
๖. นายบรรเทา     สุขชํวย ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  กรรมการ 
๗. นายบัญญัติ      ขวัญโพน ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 
๘. นายชาติชาย     หัวดอน ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง กรรมการ 
๙. นายยุทธนา         ชัยวงศ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคล าปาง กรรมการ 
10. นายเกียรติศักดิ์  สุทธิปัญโญ ครู วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม กรรมการ 
11. นายปฐมพงษ์   สังข์น๎อย ครู วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี กรรมการ 
12. นายพรชัย       ฉัตรชัยวัฒนา ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท กรรมการ 
13. นายทศพล       ประทาน ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ กรรมการ 
14. นายวุฒิพงษ์      อินทิแสง ครูวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง           กรรมการ 
15. นายพนม        ทิพย์เหลือง ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                      กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
๑. นายสุทน         ราชเดิม ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุราษฎร์ธานี            ประธานกรรมการ 
๒. นายชาตรี        ฝึกดอนวัง ครู วิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา             รองประธานกรรมการ 
๓. นายกฤษณชนม์ ค าศรีสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  กรรมการ 
๔. นายอรรถพล    แจํมใส  โรงไฟฟูาแมํเมาะ จังหวัดล าปาง                           กรรมการ 
๕. นายชัชวาล สีแดง  ครู วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล  กรรมการ 
๖. นายช านาญ      จันทรมณี ครู วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  กรรมการ 
๗. นายจรินทร์      พรมสวัสด์ิ นักวิชาการสถาบันพัฒนาฝึมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ  กรรมการ 
๘. นายประทีป     ระงับทุกข์ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครนายก                       กรรมการและเลขานุการ 
๙. นายบัณฑิต       อมรสิน ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร                  กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

  1.8.2  ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม (ปวส. ทีม) ด าเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคสงิห์บุรี  
 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. นายเชาวลิต    พึ่งโภคา ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ประธานกรรมการ 
2. นายเทียนชัย      มูลดามาตย์ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห๎อง   รองประธานกรรมการ 
3. นายประชา ไทยยินดี ครู วิทยาลัยเทคนิคนางรอง           กรรมการ 
4. วําท่ีร๎อยตรีขวัญชัย เนืองเนตร     ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี                กรรมการ 
5. นายเชาวลิต      ราชแก๎ว ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย           กรรมการ 
6. นายชัยสมร      ทนทาน ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร           กรรมการ 
7.  นายวัฒวิท        ชัยภูมี ครู วิทยาลัยเทคนิคตราด  กรรมการ 
8. นายนิวัติ         เพชรสังวาลย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา กรรมการ 
9. นายฉัตรชัย สงวนนาม ครู วิทยาลัยเทคนิคพังงา กรรมการ 
10. นายวิลาศ ผลพุทธ ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมพร กรรมการ 
11. นางศิริบงกช แสงแก๎ว ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แมํเมาะ กรรมการ 
12. นายเอกพร วรรณประภา ครู วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กรรมการ 
13. นายอ าพร โสภา ครู วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี กรรมการ 
14. นายคทาวุธ อรรคษร ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร        กรรมการ 
 
 /15. นายทองดี... 
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15. นายทองดี        ทาบึงการ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด               กรรมการและเลขานุการ 
 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. นายไพบูลย์       เพชรหงษ์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอํางทอง ประธานกรรมการ 
2. นายศุภชัย แนํนอุดร ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร           รองประธานกรรมการ 
3. นายฉัตรกุล ธารณ์ธนาธร คร ูวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตํอเรือพระนครศรีอยุธยา กรรมการ 
4. นายดิเรก        สุวรรณฤทธิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์          กรรมการ 
5. นายหรั่ง          นะยะเนตร ครู วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี           กรรมการ 
6. นายกิตติศักดิ์      บัวศรี ครู วิทยาลัยสารพัดชํางกาญจนบุรี    กรรมการ 
๗. นายบรรชา เพ็งสวําง ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี     กรรมการ 
8. นายบุญชรัสมิ์  ธนัชมนตรีวิศาล ครู วิทยาลัยสารพัดชํางศรีสะเกษ              กรรมการและเลขานุการ 
9. นายกิตติพงษ์ อาจมูลา ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด            กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
 

1.9  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  
      1.9.1 ทักษะการติดต้ังไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า (ปวช. ทีม) ด าเนินการโดย วิทยาลัยการอาชีพพล 

 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายถาวรสิทธิ์ อินทะแสง ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพล   ประธานกรรมการ 
2. นายณรงค์ หวังอีน ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพทําแซะ           รองประธานกรรมการ 
3. นายสัญชัย ชูชํวย บริษัท เอบีบี จ ากัด            กรรมการ 
4. นางสาวสโรชิน ชีวตานนท์ บริษัท เฟูลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนช่ันแนล (ไทยแลนด์) จ ากัด กรรมการ 
5. นายสุรสิทธิ์ ดรละคร รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง     กรรมการ 
6. นายเสนํห์ สอนเวียง รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพแก๎งคร๎อ       กรรมการ 
7. นายมานัด ภูศรีฐาน รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคบ๎านแพง      กรรมการ 
8. นายวิชิต ระดมบุญ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม กรรมการ 
9. นายมาโนชย์ พวงค า ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ กรรมการ 
10. นายวัฒนา แพงค าดี ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
11. วําท่ีร๎อยตรีประจวบ แสงวงศ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพสวํางแดนดิน กรรมการ 
12. นายสุรสิทธิ์ เบญญาวัฒนาศิร ิ ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแกํน กรรมการ 
13. นายสังวร บุปผาสังข์ ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
14. นางณัฎฐา จงใจภักดิ์ ครูวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด             กรรมการและเลขานุการ 
15. นางกรองมาศ บุญปูอง ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม             กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายทองจันทร์ ประทุมโฉม ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ประธานกรรมการ 
2. นายวิชิต ระดมบุญ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพรรณนานิคม  รองประธานกรรมการ 
๓. นายธีระชัย เจียมจิต บริษัท ภัทรเมธากิจ จ ากัด           กรรมการ 
๔. นายประยูร ขําทิพย์พาที ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์   กรรมการ 
๕. นายธรรมนญู นวมบางขวัญ ครู วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา    กรรมการ 
๖. นายเฉลิม  พิเมย ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด      กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 

  
/1.9.2 ทักษะการ... 
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 1.9.2 ทักษะการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ (ปวช.ทีม) ด าเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 
 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. นายอาคม จันทร์นาม ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  ประธานกรรมการ 
๒. นายบรรยงค์ วงค์สกุล ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีขีขันธ์        รองประธานกรรมการ 
๓. นายมนตรี สุริยพันตรี รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
๔. นายชัยวัฒน์ ทุติ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จ ากัด        กรรมการ 
๕. นายจ านงค์  พันสนิท ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์      กรรมการ 
๖. นายสิทธิพงษ์ ไชยขันธุ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร     กรรมการ 
๗. นายพิทักษ์ สุธรรม ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา     กรรมการ 
๘. นายปรัชญา สร๎างนา ครู วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย                 กรรมการ 
9. นายศราวุธ สวํางพิศาลกิจ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครนายก  กรรมการ 
10. นายชาญณรงค์ อินทนูจิต ครู วิทยาลัยการอาชีพทําตูม  กรรมการ 
11. นายสุรศักด์ิ รัตนพันธ ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคทํุงสง กรรมการ 
12. นายพิสิฐ วัฒนสันติพงษ ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคนําน กรรมการ 
13. นายสิริพงษ์ รอดลอย ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี กรรมการ 
14. นายสุรศักด์ิ  พรมศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด      กรรมการและเลขานุการ 
15. นายสถาพร ฝายชาวนา ครู วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี               กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายอาคม จันทร์นาม ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  ประธานกรรมการ 
2. นายมนตรี สุริยพันตรี รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        รองประธานกรรมการ 
๓. นายฉลอง นพคุณ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ       รองประธานกรรมการ 
๔. นายวีระพจน ์ ปรีพูล รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี       รองประธานกรรมการ 
๕. นายกฤษนเดช ราษทีอง รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์       รองประธานกรรมการ 
๖. นายสถาพร ฝายชาวนา ครู วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี      กรรมการ 
๗. นายสิริพงษ์ รอดลอย ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี      กรรมการ 
๘. นายประวิทย์ ดุษฏี ครู วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์           กรรมการ 
๙. นายชุมพล สุระดม ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี     กรรมการ 
๑๐. นายสุรศักด์ิ  พรมศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด      กรรมการและเลขานุการ 
 

 

     1.10  สาขาวิชาไฟฟ้า  
         ๑.๑๐.๑ ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวส.ทีม) ด าเนินการ
โดย วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ 

    คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายวาทิช ผํานส าแดง ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางกาฬสินธุ์  ประธานกรรมการ 
2. นายกฤษดา สุนทร รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย       รองประธานกรรมการ 
3. นายปลวัชร เด็งภูํ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช    กรรมการ 
4. นายสมโภชน์ ตามสายลม ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท     กรรมการ 
5. นายสมนึก กาบบัว ครู วิทยาลัยเทคนิคนําน      กรรมการ 
6. นายวิชัย ตันติราพันธ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี      กรรมการ 
 
 

/7. นายกิตติ... 



๕๒ 
 

  

7. นายกิตติ จันทรา ครู วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  กรรมการ 
8. นายกฤตพล สุดบอนิจ ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
9. นายมงคล อาจวิชัย ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร กรรมการ 
10. นายอนุรักษ์ กลางแก๎ว ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
11. วําท่ีร๎อยตรีกรีฑาวุธ ทนงจิตร ครู วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน กรรมการ 
12. นายนิรินทร์ สิงห์สกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
13. นายกฤตนัน น้ าเจ็ด ครู วิทยาลัยเทคนิคตรัง กรรมการ 
14. นายพูลศักดิ์ ศรีวรมย์ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร  กรรมการและเลขานุการ 
15. นายสุรพล รักษาวนิชชา ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                  กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายวาทิช ผํานส าแดง ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางกาฬสินธุ์  ประธานกรรมการ 
2. นายพูลศักดิ์ ศรีวรมย์ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร      รองประธานกรรมการ 
3. นายประมลตรี ภูกิ่งพลอย ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์     กรรมการ 
4. นายวุฒิพร ละเอียดศิลป์ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา    กรรมการ 
๕. นายวรพงศ์ เกิดปัญญา ครู วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี    กรรมการ 
๖. นายปิยะศักดิ์ เวียงค า ครู วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี    กรรมการ 
๗. นายสุรพล  รักษาวนิชชา ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด      กรรมการและเลขานุการ 

 

     1.11  สาขาวิชาไฟฟ้า / สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

 ๑.๑๑.๑ ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมบิลคอนโทรลเลอร์ PLC  (ปวส.ทีม) ด าเนินการ
โดย วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น  

 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายศุภชัย  ศิริธรรมรักษ์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแกํน ประธานกรรมการ 
2. นายประวิทย์   บุรินนิตย์       ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู       รองประธานกรรมการ 
3. นายนิธิศ  ชอประดิษฐ์     บริษัท ออโต๎ไดแดกติก จ ากัด    กรรมการ 
4. นายณัฐพงศ์    กันค า  บริษัท ออโต๎ไดแดกติก จ ากัด    กรรมการ 
5. นางสาวเพ็ญพักตร์  โรจน์พลาสเถียร  บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จ ากัด  กรรมการ 
6. นายสยาม   โพธิ์เพ็ชร ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
7. นายวิรุฬ ใสํแวํน ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  กรรมการ 
8. นายเดชา    พัฒนประสิทธิ์ชัย ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
9. นายประศาสตร์   ค าตา         ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
10. นายยุทธนา   นารายนะคามิน   ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
11. นายพลเทียน   ดํานดาหาร      ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
12. นายประทีป    อภัยแสน ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
13. นายสมหมาย   วูวงศ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 
14. นายพิชิตเดช   ขัตติยะ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแกํน    กรรมการและเลขานุการ 
15. นายศุภชัย   ค าสอนทา ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด        กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายศุภชัย  ศิริธรรมรักษ ์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแกํน   ประธานกรรมการ 
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2. นายสิทธิกร ไตรยสุทธิ์ บริษัท ออโต๎ไดแดกติก จ ากัด         รองประธานกรรมการ 
3. นายคมกริช แสงสุรินทร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย     กรรมการ 
4. นายธีระพล แก๎วกุลบุตร ครู วิทยาลัยการอาชีพสวํางแดนดิน     กรรมการ 
5. นายด ารง จินตศิริกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคระยอง     กรรมการ 
๖. นายสมโชค ศรีข ามี ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์     กรรมการ 
๗. นายเสมอศักดิ์ สุดา ครู วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี     กรรมการ 
๘. นายศุภชัย    ค าสอนทา ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด          กรรมการและเลขานุการ 
 

1.12  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ / สาขาวิชาโทรคมนาคม / สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม 
     1.12.1 ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (Mobile - Amplifier) (ปวช.ทีม) 

ด าเนินการโดย วิทยาลัยการนวมินทราชินีมุกดาหาร  
 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. นายวิชา อาญาเมือง ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการนวมินทราชินีมุกดาหาร ประธานกรรมการ 
2. นายสุพิษ ภูแทนนา ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล   รองประธานกรรมการ 
3.  นายอนุชิต อรรถาริธี ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี   กรรมการ 
4. นายอรุณ เลิศอุดมโชค    รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี กรรมการ 
5. นายชิตตะวัน   กว๎างสวาสด์ิ    รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพค ามํวง   กรรมการ 
6.  นายสุวัฒ ภาคีนุยะ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    กรรมการ 
7.  นายชาติชาย กุลไทย ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  กรรมการ 
8. นายบุญเลิศ สุขประเดิม ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์  กรรมการ 
9. นายเกียรติศักดิ์ ชินาภาษ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
10. นายอภิสิทธิ์   แสนยากุล ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ กรรมการ 
11. นายสมพงศ์  ชูใจ ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ กรรมการ 
12. นายสุธีร์ แบนประเสริฐ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี กรรมการ 
13. นายนคร ฤทธิรัตน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช กรรมการ 
14. นายสมจิตร ชัยบัง รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด    กรรมการและเลขานุการ 
15. นายฤทธิรงค์ สุทธิบาก ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด              กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  กุชโร  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา            ประธานกรรมการ 
2. นายโสภา คลํองดี รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ       รองประธานกรรมการ 
3. นายวรรณะ   ต๊ิบแก๎ว บริษัท จีเอ็มเอส เทคนิคอล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด  กรรมการ 
4. นายไพฑูรย ์ สุทธิสน  ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร        กรรมการ 
5. นายไพบูลย์  ดีอ ามาตย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด         กรรมการและเลขานุการ 

 1.12.2 ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์  (ปวช.ทีม) ด าเนินการโดย 
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม   
 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. นายปริญญา สมมิตร ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม   ประธานกรรมการ 
2. นายค าพันธ์ ศรีเมือง ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง       รองประธานกรรมการ 
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3. นายบรรจง  สุรพุทธ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย    กรรมการ 
4. นายโกศล เลิศล้ า รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ๎านไผํ   กรรมการ 
5. วําท่ีร๎อยตรีพงษ์อนัน  เปล่ียนเอก รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสกลนคร   กรรมการ 
6. นายปิยะ รัตตสนธิกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    กรรมการ 
7. นางสาวสุกัญญา จ าปาวงษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  กรรมการ 
8. นายเกรียงไกร ศรีสารคาม ครู วิทยาลัยการอาชีพพล กรรมการ 
9. นายอภินันท์ ก๎อนมณี ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแกํน  กรรมการ 
10. นายนิติกร  อํอนนาง ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ํ กรรมการ 
11. นายสมณธร พุํงพพิมธ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ กรรมการ 
12. นายอานนท์ สิงห์จ๎ุย ครู วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี กรรมการ 
13. นายมงคล หมวดเพชร์ ครู วิทยาลัยการอาชีพนาทวี กรรมการ 
14. วําท่ีร๎อยตรีบุญญศักดิ์  ค าปลิว  ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม          กรรมการและเลขานุการ 
15. นางจารุณี แก๎วหาดี ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด            กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายณัฐฐวรรธน์ สุวรรณศรี ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพค ามํวง ประธานกรรมการ 
2.  นายกุล   อักษรนู รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย        รองประธานกรรมการ 
3.  นายกิตติภัฎ   พุํมพระภา บริษัท จีเอ็มเอส เทคนิคอล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด  กรรมการ 
4. นายประสิทธิ์ ผ๎ูพัฒน์         บริษัท จีเอ็มเอส เทคนิคอล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด  กรรมการ 
5. นางสุดคะนึง พุํมพระภา บริษัท จีเอ็มเอส เทคนิคอล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด       กรรมการและเลขานุการ 
  

 1.12.3 ทักษะการแข่งขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (ปวส.ทีม) ด าเนินการโดย  
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม  
 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. นายสัมฤทธิ์ ภูเล่ียมค า ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางมหาสารคาม ประธานกรรมการ 
2. นายเดํน สติภา รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพํอคูณปริสุทโธ      รองประธานกรรมการ 
3. นายไพรัตน์ ธุระธรรม รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม   กรรมการ 
4. นายชัยวัฒน ์ เห็นถูก  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสิชล    กรรมการ 
5. นายภัทรศักด์ิ ประสงสันต์     ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    กรรมการ 
6. นางสาวปนัดดา ภูมิ่งดาว ครู วิทยาลัยการอาชีพปราสาท    กรรมการ 
7. นายฉัตรทนันท์ ผํองศาลา ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด  กรรมการ 
8. นายคณิต กลางคาร ครู วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ   กรรมการ 
9. นายคารมณ์ แก๎วกันยา ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
10. นางนริศรา น๎อยมณี ครู วิทยาลัยเทคนิคหลวงพํอคูณปริสุทโธ กรรมการ 
11. นายฉัตรชัย   งาหอม ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ กรรมการ 
12. นายตันฑวัชญ ์ ขันปาน ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ กรรมการ 
13. นายสิงห์ชัย อํอนพิทักษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี กรรมการ 
14. นายนพพร กอผจญ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด      กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวชลิตา รุจิณรงค์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด        กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
 
 

  

/คณะกรรมการ... 



๕๕ 
 

  

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายไพโรจน ์ พอใจ ครู วิทยาลัยเทคนิคนําน ประธานกรรมการ 
2. นายกฤษดา  ใจเย็น บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จ ากัด       รองประธานกรรมการ 
3. นายธีรวุฒิ   จิตพรมมา บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จ ากัด   กรรมการ 
4. นายวีระสิทธิ์   สาขามุละ ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร           กรรมการ 
5. นายไชยวัฒน์   วงศ์สมศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                         กรรมการและเลขานุการ  
 

1.13  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ / สาขาวิชาโทรคมนาคม / สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์   
    ๑.๑๓.๑ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ (ปวส. ทีม) ด าเนินการโดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. วําท่ีร๎อยโทบุญชุบ  หล่ังทรัพย์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ประธานกรรมการ 
2. นายไพบูลย์ ฤกษ์ดี รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์       รองประธานกรรมการ 
3. นายสิทธิชนม์ ค าแปล รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ   กรรมการ 
4. นายธิติวัฒน ์ กุลพิชัยจิราวุฒิ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ   กรรมการ 
5. นายสมชาย ซื่อตรง ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา    กรรมการ 
6. นายสุขสรรค์  พรธิอั้ว ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
7. นายชัยรัตน์   ทองใบ ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  กรรมการ 
8. นายพิเศษ   ซํอนกล่ิน ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
9. นายพรศักดิ์   บุญพา ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
10. นายกลยุทธ   แก๎วบัวด ี ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ กรรมการ 
11. นายบรรพต จันทร์แดง ครู วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา กรรมการ 
12. นางสาวญาณวรรณ  เกํงสนอมม๎า ครู วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา กรรมการ 
13. นายดวง ชุมสุวรรณ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช กรรมการ 
14. นายธิปด์ิ ภาสวําง รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย    กรรมการและเลขานุการ 
15. นายเอกชัย ดีสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด        กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายพงษ์เดช เรียนละหงส์ ครู วิทยาลัยเทคนิคแพรํ ประธานกรรมการ 
2.  นายเกรียงศักดิ์ เทียมทิพาบุญกรครู วิทยาลัยเทคนิคอํางทอง                    รองประธานกรรมการ 
3. นายกฤษดา ใจเย็น บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จ ากัด   กรรมการ 
4. นายสุเมธ มามาตย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่           กรรมการ 
5. นายลือชา เทียนหอม ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี     กรรมการ 
6. นางสาวจันทิมา วรรณโชติ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                         กรรมการและเลขานุการ 
 

1.14   สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ / สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.14.1 ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ปวช. ทีม) ด าเนินการโดย วิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จ
ณรงค ์
 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. วําท่ีร๎อยตรีชนะคมศร  คงยืน ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์ ประธานกรรมการ 
2. นายสุรชัย นันจินดา รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์  รองประธานกรรมการ 
 
 /3. นายอมร... 



๕๖ 
 

  

3. นายอมร   ศรีหนารถ ครู วิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์    กรรมการ 
4. นางสาวลักษขณา นามเหลา ครู วิทยาลัยการอาชีพแก๎งคร๎อ          กรรมการ 
5. วําท่ีร๎อยตรีฉัตรชัย  มาวรรณา ครู วิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์          กรรมการ 
6. นายกาญจน์   เหลืองดอกไม๎   ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ           กรรมการ 
7. นายปริญญา    สอนลิลา ครู วิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์  กรรมการ 
8. นายอภิสิทธิ์   ทินาพิมพ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
9. นายสัตยา   นันดี ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
10. นายกิตติ   กุตนันท์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ กรรมการ 
11. นายสุรนันท์ กลํอมเกล่ียง ครู วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช กรรมการ 
12. นางสาวชลธิชา เชิดชูสุวรรณ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี กรรมการ 
13. นายพจนกร เปูาเป่ียมทรัพย์ ครู วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม กรรมการ 
14. นายอภิสิทธิ์ เรืองศิริวัฒนกุล  ครู วิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์             กรรมการและเลขานุการ 
15. นายปรีชา หงส์ผาแก๎ว ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด            กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายสุพจน์ วงศ์พัฒน ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประธานกรรมการ 
2. นายสมบัติ   อินยิน ครู วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ               รองประธานกรรมการ 
3. นายชยากร  รินสง ครู วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช    กรรมการ 
4. นายโรมรัน   ลาดเหลา ครู วิทยาลัยเทคนิคทําหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ ์  กรรมการ 
5. นายสุริยา     งามลม ครู วิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์     กรรมการและเลขานุการ 

 1.14.2 ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ปวส. ทีม)  ด าเนินการโดย วิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จ
ณรงค ์
 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. วําท่ีร๎อยตรีชนะคมศร  คงยืน ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์ ประธานกรรมการ 
2. นายรุจิโรจน์ ดวงกลาง รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง       รองประธานกรรมการ 
3. นายสรวิชญ์ เลิศศรีพงศ์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย         กรรมการ 
4. นายสุขสันต์ วงชมภู  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางนครราชสีมา      กรรมการ 
5. นายชยากร รินสง รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  กรรมการ 
6. นายพงษ์ฤทธิ์ สงคราม      ครู วิทยาลัยสารพัดชํางบุรีรัมย์          กรรมการ 
7. นายธนเศรษฐ สุขสวําง ครู วิทยาลัยเทคนิคพิมาย  กรรมการ 
8. นายกมลาสน์ ค าวชิรพิทักษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
9. นายสิทธิไชย สิงห์มหาไชย ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
10. นายกิตติ   กุตนันท์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ กรรมการ 
11. นายสุภาษิต จิตรไทย       ครู วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ กรรมการ 
12. นายอาทร ค๎ุมฉายา ครู วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี กรรมการ 
13. นายพัชระ สุนทะโร ครู วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม กรรมการ 
14. นายดนัย สีอํอนนอก ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา         กรรมการและเลขานุการ 
15. นายเพชร ตันสังวร ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด           กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
 
 

   
/คณะกรรมการ... 



๕๗ 
 

  

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายสมนึก ด านุ๎ย ครู วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ประธานกรรมการ 
2. นายอาทร   ค๎ุมฉายา    ครู วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี            รองประธานกรรมการ 
3. นายกิติพงษ์  พงษ์จ าปา ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ           กรรมการ 
4. นายสุรนันท์   กลํอมเกล้ียง ครู วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช          กรรมการ 
5. นายพรรุํง  ดวงแก๎ว ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา               กรรมการและเลขานุการ 

1.15   สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ / สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๑.๑๕.๑ ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ (ปวช. ทีม) ด าเนินการโดยวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. นายอักษรศิลป์  แก๎วมหาวงศ์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประธานกรรมการ 
2. นายวิโรจน์ ธิมา ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราศีไศล    รองประธานกรรมการ 
3. นายธงรบ  เวฬุบับ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร  กรรมการ 
4. นายคมสัน  อรรคแสง รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม        กรรมการ 
5. นายเกิมแก๎ว  จ๎ุยชุม  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง   กรรมการ 
6. นายอิทธิพล  นราชัย ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี          กรรมการ 
7. นายพิสิฐ พางาม ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  กรรมการ 
8. นายเปรมปรีดี   อินตะนัย ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
9. นายนิพนธ์  แก๎วเกิด ครู วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี กรรมการ 
10. นายอธิเจตน์   ทิวะสิงห์ ครู วิทยาลัยเทคนิคทําหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ กรรมการ 
11. นายคูณ บุตราช ครู วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี กรรมการ 
12. นายสุวิทย์  เตยแก๎ว ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง กรรมการ 
13. นายมนตรี เตียวเจริญพร ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กรรมการ 
14. นางสาวสุวรรณ์ ตุใยรัมย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                  กรรมการและเลขานุการ 
15. นายจักรพงษ์   ตํอโชติ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด        กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายสมพงษ์ พนมชัย ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวธณัทอร วรรณจรูญ      ผ๎ูอ านวยการกลํุมนวัฒกรรมการพฒันาบุคคล        รองประธานกรรมการ 
    ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
๓. นายกฤษฎา ใจเย็น ผ๎ูแทนจากบริษัท Innovative Experiment Co., Ltd.  กรรมการ 
๔. นายสมควร   สาก า ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง           กรรมการ 
๕. นายบรรพต   จันทร์แดง ครู วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา     กรรมการ 
๖. นางสุณิษา  ผลอินหอม ครู วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช     กรรมการ 
๗. นายชลธิต  จ าต๊ิบ  ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย      กรรมการ 
๘. นางสาวรัชฎาเนตร  สุร าไพ  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีกรรมการ     กรรมการ 
๙. นายพรชัย  ทองอินทร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม              กรรมการและเลขานุการ 
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1.16  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 1.16.1 ทักษะการจัดการระบบเครือข่าย (ปวส. ทีม) ด าเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. นายอักษรศิลป์  แก๎วมหาวงศ์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประธานกรรมการ 
2. นายวิโรจน์  ธิมา ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราศีไศล    รองประธานกรรมการ 
3. นายรตินันท์   ปัญญาใส รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพปากชํอง   กรรมการ 
4. นางสาวธนิดา วรรณแก๎ว รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  กรรมการ 
5. นายอิทธิพล   สุขเติม ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
6. นายสมปอง ศรีลักษณ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก    กรรมการ 
7. นายรณกร  วิกรรัตน ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ  กรรมการ 
8. นางหนึ่งฤทัย กิจกรทานันท์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ กรรมการ  
9. นายธนากร  กองแก๎ว ครู วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี กรรมการ 
10. นายยงยุทธ์ จันทรรัตน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี กรรมการ 
11. นายฉัตรชัย  โตวราธรรม ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท กรรมการ 
12. นายธีรพจน ์ ลือศิริวัฒนา ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง กรรมการ  
13. นายศราวุธ ขระณีย์ ครู วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กรรมการ 
14. นางสาวพรพรรณ   โสภาพล ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                     กรรมการและเลขานุการ 
15. นายรัตนศักดิ์   ผาสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด            กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายสมพงษ์  พนมชัย ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ประธานกรรมการ 
2. นายสายันห์  ประโกสันตัง รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง         รองประธานกรรมการ 
๓. นายอรรคเดช  พิมพา  Territory account manager Hewlett Packard (Thailand) กรรมการ
๔. นายระวี  ปรากฏรัตน์  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์           กรรมการ 
๕. นายวชิรังกูร  สร๎อยเสนา ครู วิทยาลัยเทคนิคล าปาง           กรรมการ 
๖. นางฤตาณัฐ   ผํองศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ     กรรมการ 
๗. นายกนก   ทองเนื้อดี ครู วิทยาลัยเทคนิคทําหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์   กรรมการ 
๘. นางศิริพร  ไหมสีเขียว ครู วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช    กรรมการ 
๙. นายเผด็จ    อ่ านาเพียง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกํน     กรรมการและเลขานุการ 
 

       1.1๖.2  ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ (ปวช. หรือ ปวส. ทีม) ด าเนินการโดยวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. นายอักษรศิลป์  แก๎วมหาวงศ์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประธานกรรมการ 
2. นายวิโรจน์  ธิมา ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราศีไศล    รองประธานกรรมการ 
3. นายศราวุฒิ   อุทุมพร รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพปากชํอง   กรรมการ 
4. นายธิติวัฒน์  กุลพิชัยจิราวุฒิ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ        กรรมการ 
5. นายณัฐกฤต ภูทวี รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก    กรรมการ 
6.  นายนรินทร ์ ด านุ๎ย ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง         กรรมการ 
7.  นางสาวจารุกัญญ ์ ยศบุญเรือง ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ  กรรมการ 
8. นายนิตย์นิรันดร์  พิลาไชย ครู วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ กรรมการ 
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9.  นายชัชวาลย์ ไชยราช  ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
10. นางสาวเอมอร   สิมาทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
11. นางสาวสงคนธ์ มั่งชู ครู วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี กรรมการ 
12. นางสุรีย์   หนองกก ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา กรรมการ 
13. นางสาวจุฑารัตน์   ผายพิมพ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
14. นายอิสระ   วรนาม ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด           กรรมการและเลขานุการ 
15. นายธนิต   ปุราถานัง ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด        กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายสมพงษ์ พนมชัย ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ประธานกรรมการ 
2. นางสาวศริญญา  วรจันทร์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม              รองประธานกรรมการ 
๓. นายอภิชัย วงศ์หิรัญสมบัติ ผ๎ูแทนจากบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) กรรมการ 
๔. นางสาววจิราภรณ์  สารบรรณ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด          กรรมการ 
๕. นางสาวศิริพร  วิภาตะไวทยะ ครู วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี     กรรมการ 
๖. นายจ าลอง   วริวงศ์  ครู วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว     กรรมการ 
๗. นายพุฒิพงศ์  อยูํคง  ครู วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี     กรรมการ 
๘. นายปัญญา  แปูนแก๎ว  ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์    กรรมการ 
๙. นายชวินทร์   พลหาญ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการและเลขานุการ 

    1.17   สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
 1.17.1  ทักษะงานปูน (ปวช. ทีม)  ด าเนินการโดย วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 
 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. นายบัณฑิต สมจิตร ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี  ประธานกรรมการ 
2. นายมานพ ภูทองขาว รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี      รองประธานกรรมการ 
3. นายส าราญ สีปวน รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  กรรมการ 
4. นายอนันต์ ทองสุขใส รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก   กรรมการ 
5. นายเรืองชัย เขียวสด ครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม          กรรมการ 
6. นายเอกชัย แกํนวงศ์ค า ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี     กรรมการ 
7. นายชัชพันธ์ ชาดี    ครู วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ  กรรมการ 
8. นางสาวธิดารัตน์ บุญดล ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
9. นางสาวกานต์ชนา อ๎นศรีวงศ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
10. นายหัตถพร เทพพิทักษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมพร กรรมการ 
11. นางพนา จันทร์ศิริ ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี กรรมการ 
12. นายบุญมี ทีรวม ครู วิทยาลัยเทคนิคล าพูน กรรมการ 
13. นายชัยฉลอง เดชบุรัมย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี กรรมการ 
14. นายจรูญวิศิษฏ์ สังสะนา ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด        กรรมการและเลขานุการ 
15. นายยรรยงค์ ประกอบเกื้อ ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร        กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายวิรัตน ์ เศรษฐสถาพร รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประธานกรรมการ 
2. นายศักดิ์สิทธิ์ บุญรังศร ี ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม             รองประธานกรรมการ 
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3. นายสมปราถ ด าข า ครู วิทยาลัยเทคนิคปุาพะยอม    กรรมการ 
4.  นายชุมพล ขัติยะ  ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร          กรรมการ 
5. นายนเรศ  แตงอํอน ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์                         กรรมการและเลขานุการ 

 

 1.17.2  ทักษะงานไม้ (ปวช. ทีม)  ด าเนินการโดย วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี  
 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. นายบัณฑิต  สมจิตร ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี ประธานกรรมการ 
2. นายสุวิทย์ ประดุจชนม์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท       รองประธานกรรมการ 
3. นายจิรวัฒน์ ภูลายยาว ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแกํน     กรรมการ 
4. นายเฉลิม เพชรสูงเนิน   ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา    กรรมการ 
5. นายพิษนุพงษ์  นันทราช ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู    กรรมการ 
6. นายไชยวัฒน์ วิญญายงค์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร     กรรมการ 
7. นางพิกุล  ภูสีน้ า     ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  กรรมการ 
8. นายวิชาญ  ดนัยสวัสด์ิ ครู วิทยาลัยการอาชีพสวํางแดนดิน กรรมการ 
9. นายจตุชัย          บุดนาชิน ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
10. นายทรงวุฒิ       นาทะสิริ ครู วิทยาลัยเทคนิคตรัง กรรมการ 
11. นางสาวเมธินี สุภหัสด์ิ ครู วิทยาลัยเทคนิคอํางทอง กรรมการ 
12. นางสาวจุฑามาศ  บัวขาว         ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแมํฮํองสอน  กรรมการ 
13. นายภพพนธ์ ศรนคร ครู วิทยาลัยเทคนิคตราด กรรมการ 
14. นายวรเชษฐ์  โยชน์ชัยสาร ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด        กรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวมาริษา  แสงมล   ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด             กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
๑. นายคงกระพัน  ไชยศิริ  ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์                 ประธานกรรมการ 
๒. วําท่ีร๎อยตรีพิชิต  แสงจันทร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร        รองประธานกรรมการ 
๓. นางสายชล  เชตมี      ครู วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง        กรรมการ 
๔. นายสมพร  คณะนา ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญํ         กรรมการ 
๕. นางสาวสิริกร  มั่นจินดา     ครู วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา     กรรมการและเลขานุการ 

 1.17.3 ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง (ปวส. ทีม)  ด าเนินการโดย วิทยาลัยการอาชีพนาแก  
 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. นายพิชัย วาจนสุนทร ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก ประธานกรรมการ 
2. นายรัตศักดิ์ สมบัติ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี       รองประธานกรรมการ 
3. นายฉลอง มํวงทิพย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ      กรรมการ 
4. นายสมเกํง มาค า   ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแกํน     กรรมการ 
5.  นายมงคล ดวงชาทม ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม          กรรมการ 
6. นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
7. นายวิชิต ค าหยํอน ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  กรรมการ 
8. นายสาคร ขาวกา    ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
9. นายณัฐพงศ์ สุหงษา   ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี กรรมการ 
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10. นายศิวกร เพชรสุทธิ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพตรัง กรรมการ 
11. นายทะยาน จงณรงค์ชัย ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี กรรมการ 
12. นายภัทรพงษ์    ปาโต ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ กรรมการ 
13. นายอาณาจักร ทองทับ ครู วิทยาลัยเทคนิคดุสิต กรรมการ 
14. นายบุญชนะ โพธิ์ละเดา รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก    กรรมการและเลขานุการ 
15. นายฉัตรชัย เซ็นกลาง ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด        กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายรชตะ  โภครักษ์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  ประธานกรรมการ 
2. นายสุรศักด์ิ อุํนสุพรรณ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี               รองประธานกรรมการ 
3. นายจุฬเบศร์  ประจันตวนิชย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคล าพูน       กรรมการ 
4.  นางสาวพรกนก  พวงมาลา ครู วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก  กรรมการ 
5. นางสาวปวีณา  สินขาว   ครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี      กรรมการและเลขานุการ 

    1.18   สาขาวิชาช่างก่อสร้าง / สาขาวิชาช่างส ารวจ / สาขาวิชาช่างโยธา 
 ๑.๑๘.๑ ทักษะการส ารวจเพื่อการก่อสร้าง (ปวส. ทีม)  ด าเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  
 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. นางสุดใจ  ภูํเทศ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวทักษิณา  ชมจันทร์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม       รองประธานกรรมการ 
3. นายพัชรพล  พานประทีป ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา           กรรมการ 
4. นายบุญสํง  ปกสันเทียะ ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร     กรรมการ 
5. นางสิริมา  ผลจันทร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์     กรรมการ 
6. นายดุลยวัต  รักษ์พงศ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี          กรรมการ 
7. นางสาวอินทร์ธุอร ภูมิกาล ครู วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ      กรรมการ 
8. นายมานัส ยอดทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแกํน กรรมการ 
9. นายอรรคพล พานิชเจริญ ครู วิทยาลัยเทคนิคดุสิต กรรมการ 
1๐. นายไพโรจน์ จันทร์หอม ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี กรรมการ 
1๑. นายกิตติวัจน์ พร๎อมเพรียงชัย ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ กรรมการ 
1๒. นายมานะ ศรีสูงเนิน ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแกํน กรรมการ 
13. นายวันโชค  บุญยํอง ครู วิทยาลัยเทคนิคตรัง  กรรมการ 
14. นางอารยา  พัฒนจักร ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด         กรรมการและเลขานุการ 
15. นายอ านวย  น๎อยประสิทธิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด        กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายจุฬา  โหรวิชิต รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ประธานกรรมการ 
2. นายพรหมพัฒน์  จันทร์กระจําง ครู วิทยาลัยเทคนิคดุสิต          รองประธานกรรมการ 
3. นายทวี  ปวงจันทร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคแพรํ           กรรมการ 
4. นางสุเรวดี  บุญพันธ ์  ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญํ     กรรมการ 
5. นายนราวุธ   สีหะวงษ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร    กรรมการและเลขานุการ 
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1.19  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม / สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 
 1.19.๑ ทักษะการเขียนแบบก่อสร้าง (ปวช. ทีม)  ด าเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์  
 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. นายวิวัฒน์ บุญพิค า ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ประธานกรรมการ 
2. นายยงค์ ราศรีเฟื่อง รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์       รองประธานกรรมการ 
3.  นายปิยะฉัตร ไตรแสง ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย          กรรมการ 
4. นายสุวัฒน์ อุตมะพันธุ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ         กรรมการ 
5. นายบัญญัติ พงษ์พิริยะเดชะ ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแกํน           กรรมการ 
6. นางสุชัญญ์ญา ชะลูด ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี           กรรมการ 
7. นายวิฑูร เอียการนา ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมษ์  กรรมการ 
8.  นายเกรียงศักดิ์ ค าหงษา ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
9. นางสาวมนัญญ์ชยา  ชูวงศ์เลิศ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
10. นายสุรศักด์ิ มีลักษณะ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ กรรมการ 
11. นางสาวภัททิรา ศรีนัครินทร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี กรรมการ 
12. นายสมพงษ์ พุทธบุตรทินกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรรมการ 
13. นายสุรเชษฐ์ เขียวหอม ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญํ        กรรมการ 
14. นายวีระศักดิ์ ทองขาว ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์           กรรมการและเลขานุการ 
15. นายค ารณ วรามิตร ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด  กรรมการผ๎ูชํวยเลชานุการ 
      คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายสุวัฒน์ รัตนปริคณน์ ผ๎ูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
2. นายราซิน โพธิโต ผ๎ูทรงคุณวุฒิ          รองประธานกรรมการ 
3. ผศ.รท.อรรถ ชมาฤกกษ์ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกํน กรรมการ 
4. นายอภิชาติ ชุมวงค์  ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร     กรรมการ 
๕. นายตวงสิทธิ์ ครุธน๎อย ครู วิทยาลัยเทคนิคยะลา     กรรมการ 
๖. นายอรรคพล พาประโยชน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแกํน            กรรมการ 
๗. นายนิติกร  ทองกุล สถาปนิกกองชําง เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด           กรรมการและเลขานุการ 

 1.19.2 ทักษะการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวส. ทีม)  ด าเนินการโดย  วิทยาลัยเทคนิค
สุรินทร์ 
 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. นายวิวัฒน์ บุญพิค า ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ประธานกรรมการ 
2. นายกฤษนเดช ราษทีอง รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์       รองประธานกรรมการ 
3. นายไพฑูรย์ พรหมสถิต ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์           กรรมการ 
4.  นายคมกฤษณ์ สํงคุณธรรม ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ          กรรมการ 
5. นางสาวธิดารัตน์ บุญดล ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี          กรรมการ 
6. นางสาวกษิรา มหาศาลภิญโญ ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย          กรรมการ 
7. นายกฤตวิทย ์ รุํงเรือง ครู วิทยาลัยเทคนิคหลวงพํอคูณ ปริสุทโธ  กรรมการ 
8. นายชยางกูร ไชยกิตติ ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
9. นางสาวพรกลม ผํองศาลา ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
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10. นายสุรศักด์ิ มีลักษณะ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ กรรมการ 
11. นายสงพงษ์ วงษ์วิไล ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี กรรมการ 
12. นายสมพงษ์ พุทธบุตรทินกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรรมการ 
13. นางสาวกีรติกานต์  กล๎าหาญ ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญํ     กรรมการ 
14. นายชนินทร์ สุขประชา ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด      กรรมการและเลขานุการ

 15. นายภาคภูมิ ค ามี ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด        กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. นายปรเมษฐ์ ศรีบูรณ์ ผ๎ูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
2. วําท่ีร๎อยตรีสมโชค เฉตระการ ผ๎ูทรงคุณวุฒิ          รองประธานกรรมการ 
3. นายวิวัฒน์ จิตนวล ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญํ           กรรมการ 
4. นายสุทธิเดช เพิ่มสินธุ์  ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก          กรรมการ 
5. นายชัยยศ  วัชระปรารมย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี     กรรมการ 
๖. นายเชิญขวัญ พงษ์สาระนันทกุล  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด           กรรมการ 
๗. นายจตุพิเชฐพล วงศ์ค า กรรมการผ๎ูจัดการ บริษัทสถาปนิก ๒๒ จ ากัด     กรรมการและเลขานุการ 

1.20  สาขาวิชาโยธา / สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
          ๑.๒๐.๑ ทักษะงานคอนกรีต  (ปวส.ทีม) ด าเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด   
 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. นายสิระพงศ์ ชูวงศ์เลิศ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด ประธานกรรมการ 
2. นายช านาญ อยูํแพ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี          รองประธานกรรมการ 
3. นายทัคค์ สุขแก๎ว รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนางรอง    กรรมการ 
4. นายมนต์เทพ สอนศรี  ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 
5. นายเถลิงศักดิ์ สุพรม ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 
6. นายภาวัช วรกฤษเรืองกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการ 
7. นายสงบ ฉ๎งทับ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
8. นายอุทัย ไชยวิเศษ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  กรรมการ 
9. นายภาคภูมิ ประทุมวัน ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี กรรมการ 
10. นายวิทยา ถวายเช้ือ ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์   กรรมการ 
11. นายเชิดชัย เจริญกิจพิสุทธ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี กรรมการ 
12. นายสาโรจน์   ชาวแพรกน๎อย ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการ 
13. นายชัยฉลอง เดชบุรัมย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   กรรมการ 
14. นายทศธชัย บุญเลิศ ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี    กรรมการและเลขานุการ 
15. วําท่ีร๎อยตรีศักด์ิชัย  ทราบรัมย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์        กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายโสรัจ นาคทัต รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ประธานกรรมการ 
2. นายอดิศักดิ์ ศรีแสงรัตน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย          รองประธานกรรมการ 
3. นายวรวัฒน์ ศิริเวช ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด      กรรมการ 
4. นายวิชัย ค๎ุมมณี ครู วิทยาลัยเทคนิคดุสิต          กรรมการ 
5. นายสัญญา  บุรา ครู วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี                        กรรมการและเลขานุการ 
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    2.  วิชาเทคนิคพื้นฐาน 
       ทักษะงานฝึกฝีมือ (ปวช. เด่ียว) ด าเนินการโดย  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. นายธนภัทร แสงจันทร์  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  ประธานกรรมการ 
2. นายวิโรจณ์ ทองเรือง  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ        รองประธานกรรมการ 
๓. นายสุวิชา   มั่นยืน รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
๔. นายสุชาติ รอดสุวรรณ  ครู วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญํ    กรรมการ 
๕. นายถวิล บุปผาทาโน ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    กรรมการ 
6. นายจาตุรงค์ พึ่งจักคล่ี  ครู วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด    กรรมการ 
7. นายพงษ์ศักดิ์ สวํางสุข  ครู วิทยาลัยการอาชีพนิคมค าสร๎อย กรรมการ 
8. นายสุนนท์ ทองสุข  ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด กรรมการ 
9. นางสาวสาคร น๎อมระวี  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
10. นายสุนทร  วิเชียรศรี  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 

    ๑๑. นายประกิต บับพาน ครู วิทยาลัยเทคนิคสระแก๎ว กรรมการ 
    ๑๒. นายประทีป โรจนลิขิตกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี กรรมการ 
    ๑๓. นายยุทธพิชัย อมรการ ครู วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี กรรมการ 

1๔. นายพิษณุ  คงเกิด  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด      กรรมการและเลขานุการ 
1๕. นายสุริยา  ขระณีย์  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด        กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายสมนึก นิลพันธุ์  ข๎าราชการบ านาญ   ประธานกรรมการ 
2. นายอนุสรณ์ หาญอาสา  ครู วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก          รองประธานกรรมการ 
3. นายอนุศร วันอุบล  ครู วิทยาลัยเทคนิคอํางทอง            กรรมการ 
4. นายชนะ บุญทอง       ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญํ           กรรมการ 
๕. นายสมาน  สงครามภู  ครู วิทยาลัยเทคนิคระนอง     กรรมการ 
๖. นายมงคล ปัญญา   ครู วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์     กรรมการ 
๗. นายพิราม ภารังกูล   ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ     กรรมการ 
๘. นายนพดล  สุทธิแย๎ม  ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี                        กรรมการและเลขานุการ 
๙. นายสายันต์  ถวายเช้ือ ครู วทิยาลัยเทคนิคกระบี่         กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

3.  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  
        3.1  สาขาวิชาการบัญชี 

  3.1.1  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี (ปวช. ทีม) ด าเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 
 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. นายสงํา แตํเช้ือสาย  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ประธานกรรมการ 
2. นายธีรชัย ภูทอง รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์       รองประธานกรรมการ 
3.  นางเบญจมาศ ดีเจริญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี      กรรมการ 
4. นางสิริพันธ์ วิเชียรรัตน์ ครู วิทยาลัยพณิชยการบางนา    กรรมการ 
5. นางปภาภัทร แสงแก๎ว ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย          กรรมการ 
6. นางบังอร พันธ์โสภา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี          กรรมการ 
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7. นางสาวนพวรรณ ขวัญสุวรรณ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี    กรรมการ 
8. นางพินรัฎ สีตลวรางค์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย                         กรรมการ 
9. นางสาวอรอนงศ์ จิระกุล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี กรรมการ 
10. นางสาวอรอุมา สํงบ าเพ็ญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช กรรมการ   
11. นายวัฒนา พงษ์ชนะ ครู วิทยาลัยการอาชีพสตึก กรรมการ 
12. นางสาวอัปศร   อุํนสมัย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด                กรรมการ 
13. นางรุํงนภา จ านงกิจ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด           กรรมการ 
14. นางดวงนภา ไหมทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์                   กรรมการและเลขานุการ 
15. นายเทพพงษ์ แผ๎วพลสง   ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์                    กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

 3.1.2  ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี (ปวส. ทีม) ด าเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 
 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. นายสงํา   แตํเช้ือสาย  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ประธานกรรมการ 
2. นางเนาวรัตน์   อันทรบุตร รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด       รองประธานกรรมการ 
3. นางราณี   ศรีสุรนารี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี    กรรมการ 
4. นายมานิตย์   ประจันตะเสน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกํน          กรรมการ 
5. นางสาวอมรรัตน ์ กรีธาธร ครู วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน    กรรมการ 
6. นางทิพย์วิภา อัศวินเจริญกิจ ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม    กรรมการ 
7. นางสุภาพร   แจํมศรี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา  กรรมการ 
8. นางสาวพรทิพย์ อัยวรรณ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี กรรมการ 
9. นางเบญจพร ชํวยเกิด ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
10. นางวารุณี   เอี่ยมอารมณ์  ครู วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กรรมการ 
11. นางสาวศรีสุดา ภาคชัย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กรรมการ 
12. นางสาววิภารัตน์ สอนวิสัย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร กรรมการ 
13. นางศุภวรรณ   เขตเจริญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด               กรรมการ 
14. นางสังวาล   นาครินทร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์                   กรรมการและเลขานุการ 
15. นางพรพิมล   ปาปะเก ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด              กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

3.2  สาขาวิชาการเลขานุการ / สาขาวิชาการจัดการส านักงาน / สาขาการจัดการทั่วไป 
      3.2.1 ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวช. เด่ียว) ด าเนินการโดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายมงคล แก๎วรอด ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ประธานกรรมการ 
2. นายวิสิทธิ์พงศ์ แสงงาม รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย               รองประธานรรมการ 
3. นางรัชดาภรณ์ มะลิซ๎อน รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด        กรรมการ 
4. นายสุดชาย บุตรแสนลี รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน        กรรมการ 
5. นายเทวฤทธิ์ อํอนทอง รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ กรรมการ 
6. นางรจนา อินสะอาด ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี    กรรมการ 
7. นางปรารถนา แสงมุกดา ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู          กรรมการ 
8. นางสาวจีราภา  บุตรจีราพัชร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม  กรรมการ 
9. นางวณิชชา   ยืนยง ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร กรรมการ 
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10. นางกัญปพิมพ์   กนิษฐพยาฆร ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
11. นางสาวพัชรา ทองเหลือง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา กรรมการ 
12. นางสาววรรณิภา นิลวรรณ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี กรรมการ 
13. นางเจริญพร ปัญโญใหญ ํ ครู วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก กรรมการ 
14. นางสาวลลิดา เตนากุล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย          กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวจันเพ็ญ  ไชยหา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด           กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

        3.2.2 ทักษะการพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวช. เด่ียว) ด าเนินการโดย วิทยาลัยอาชีวศึกษา
หนองคาย 

 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายมงคล   แก๎วรอด ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ประธานกรรมการ 
2. นายวิสิทธิ์พงศ์   แสงงาม รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย               รองประธานรรมการ 
3. นางรัชดาภรณ์   มะลิซ๎อน รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด        กรรมการ 
4. นางสุนารี ขุนณรงค์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ กรรมการ 
5. นางรัศมี   โชติไธสง ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์     กรรมการ 
6. นางวันเพญ็   เท่ียงศิริ ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร           กรรมการ 
7. นางแสงวัน   ยศเฮือง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย           กรรมการ 
8. นางสาวต๎องรัก   บุษราคัม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี                        กรรมการ 
9. นางสาวสุรภี   ทองเสริม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
10. นางสาวกิติยากร  เปล่ียนไทย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกํน กรรมการ 
11. นางสาวภริตพร  ชีพช านาญ ครู วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย กรรมการ 
12. นางวราพร บรรจงเส๎น ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช กรรมการ 
13. นางสุภาวกุล ภักดีศรี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ กรรมการ 
14. นางสาวชนิสรา มั่นคง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย          กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวจันเพ็ญ  ไชยหา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด        กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

 3.2.3 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก (ปวช. เด่ียว) ด าเนินการโดย 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  

 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายมงคล   แก๎วรอด ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ประธานกรรมการ 
2. นายพงษ์ไพร   แสนสุภา รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย               รองประธานรรมการ 
3. นางรัชดาภรณ์   มะลิซ๎อน รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด        กรรมการ 
4. นายอลงกต ใหมํน๎อย รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  กรรมการ 
5. นางนิทรา   สร๎อยนาก ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์    กรรมการ 
6. นางสุภัชชา   นาคสระเกษ ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
7. นางสุภาพร   ภูสุจริต ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  กรรมการ 
8. นางเกศิณี   ซื่อสัตย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
9. นางอารมณ์ วรภักดิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กรรมการ 
10. นางสาวพัชราภรณ์ พุกกะณะสุต ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา กรรมการ 
11. นางยุพิน   แสงเหมือนเพ็ชร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง กรรมการ 
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12. นางนพมาตร์  วาดเมือง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
13. นางสาวอุทัยวรรณ  จ าเริญสรรพ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด                 กรรมการ 
14. นางแสงอรุณ สิงห์มหาไชย  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย                  กรรมการและเลขานุการ 
15. นางกัญปพิมพ์ กนิษฐพยาฆร์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี        กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

3.3  สาขาวิชาการตลาด 
       3.3.1 ทักษะการน าเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge”  (ปวช.ทีม) ด าเนินการโดย                   
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 

 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นางสาวกรรณิกา  ยอดสงํา ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ประธานกรรมการ 
2. นางลฎาภา   แสวงทรัพย์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ       รองประธานกรรมการ 
3. วําท่ีร๎อยตรีประสาน  จันทร์เมือง รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย       รองประธานกรรมการ 
4. นางสาวชลธิตา โพธิ์สา ครู วิทยาลัยอาชีวะศึกษาหนองคาย          กรรมการ 
5. นางสาวกมลพัฒน ์ทองธิราช ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร           กรรมการ 
6. นางธัญญลักษณ์   ตุมอญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด          กรรมการ 
7. นางอรัญญา  แสงโชติ ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์                                 กรรมการ 
8. นางสาวชลธิดา โพธิ์สา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
9.  นางทรงศรี สิทธิชัย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา กรรมการ 
๑๐. นางศิริเพ็ญ อนงค์พร ครู วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรรมการ 
1๑. นางรุํงทิพย ์ ปินตา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ กรรมการ 
1๒. นางจินตนา รวมชมรัตน์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี กรรมการ 
1๓. นายอดิศักดิ์ สาสีเสาร์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด กรรมการ 
1๔. นายชัยวัฒน์  พักตร์ผํองศรี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย      กรรมการและเลขานุการ 
1๕. นางวิไลพร  ธีรรัตน์ชูโชค ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด           กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

  

 3.3.2  ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ “Creative Marketing Plan” (ปวส. ทีม) ด าเนนิการ
โดย วิทยาลัยอาชีวศกึษาเลย 

 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นางสาวกรรณิกา  ยอดสงํา ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ประธานกรรมการ 
๒.  นางลฏาภา  แสวงทรัพย์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ         รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวชนิตาพร  แสนสุข บงเตต์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย       รองประธานกรรมการ 
4.  นางรัชดาภรณ์  มะลิซ๎อน รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด   กรรมการ 
5. นายอ านาจ เดชพรหม รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร  กรรมการ 
                                             (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)       
6.  นางเอมอร อุปชีวะ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา   กรรมการ 
๗. นางชลกมล  ดิลกลาภ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
๘. นางสาวมณฑาวดี พลูเกิด ครู วิทยาลัยเทคนิคยโยธร กรรมการ 
๙. นายภักดี ศรีอรุณ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง กรรมการ 
1๐. นางอุษณิษา ยอดพิจิตร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาวังไกลกังวล กรรมการ 
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๑๑. นางสาววราภรณ์  ทองเสือ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี กรรมการ 
1๒. นางรุํงทิวา สลากัน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการ 
๑๓. นางสาวนชนก ชุปวา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด กรรมการ 
๑๔. นางสาวดวงเดือน ค าอํอน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย            กรรมการและเลขานุการ 
15. นายณัฐวิทย์ อุ๎มรัมย์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด   กรรมการผ๎ูชํวยเลขานุการ 

3.4  สาขาวิชาการตลาด / ทุกสาขาวิชา 
      ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ  (ปวส.ทีม) ด าเนินการโดย  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  

 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นางสาวกรรณิกา ยอดสงํา ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ประธานกรรมการ 
2. นางสาวยุพวดี ศิริปีริด์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย       รองประธานกรรมการ 
3.  นายฉัตรชัย สุวรรณดี รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี       รองประธานกรรมการ 
๔. นางสาวจิราวรรณ วงค์กองแก๎ว ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย     กรรมการ 
๕. นางสันติมา โหตระไวศยะ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
๖. นางรุํงทิวา ศลากัน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์    กรรมการ 
๗. นางสาวกมลพัฒน ์ทองธิราช ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร     กรรมการ 
๘. นางสาวอรัญญา แสงโชติ ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  กรรมการ 
๙. นางสาวอารีรัตน์ จันทร์วิเศษ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
๑๐. นางสาววิไลพร ธีรรัตน์ชูโชติ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด กรรมการ 
1๑. นางสาวประคอง หลักธรรม ครู วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรรมการ 
1๒. นางนันทนา พุํมอรัญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ กรรมการ 
13. นางสาวเนตรดาว   แชํหลําย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา กรรมการ 
14. นางสาวดวงเดือน  ค าอํอน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย      กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาววิภาวดี โพธิ์ละเดา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด             กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

3.5  สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
      ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า (ปวช. หรือ ปวส.ทีม) ด าเนินการโดย  วิทยาลัยอาชีวศึกษา
มหาสารคาม คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1.  นางทิพย์วรรณ อูํทรัพย์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษมหาสารคาม    ประธานกรรมการ 
2.  นายอนิรุทธิ ์ จันทมูล รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม  รองประธานกรรมการ 
3.  นายปริญญา ญาณโภชน์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม  รองประธาน กรรมการ 
4.  นางสันติมา  โหตระไวศยะ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด      กรรมการ 
5. นายสุขุมพรรณ คลังแสง ครู วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแกํน     กรรมการ 
6.  นางตมิสา ยอดบุญ ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีขรภูมิ    กรรมการ 
7.  นางสาวพิมพ์พรรณ ทิพชัย ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตํอเรือหนองคาย    กรรมการ 
8. นายพิษณุ   ศิลาอาสน์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
9.  นางสาวรัตนา  สาระค า ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
10. นายแสวง บุปะเท ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ กรรมการ 
11. นายปรวุฒ ิ มงคลศิลป์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม กรรมการ 
12. นางสาวธัญรดา สาค าไมย์ ครู วิทยาลัยพณิชยการบางนา กรรมการ 
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13. นางเบญจง วรรณมาศ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช กรรมการ 
14. นางสาวเพ็ญนภา  ยุบไธสง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม      กรรมการและเลขานุการ 
15. นายอดิศักดิ์ สาสีเสาร์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด        กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

  

3.6  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
      ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) (ปวช. ทีม) ด าเนินการโดย  วิทยาลัย
อาชีวศึกษามหาสารคาม  

 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นางทิพย์วรรณ   อูํทรัพย์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม         ประธานกรรมการ 
2. นายบรรจง  พลขันธ์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม  รองประธานกรรมการ 
3. นายบัญชา  โคตรแก๎ว รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี     รองประธานกรรมการ 
4. นายกฤษณะ  กั้วสิทธิ์         ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม              กรรมการ 
5. นายศุภชัย  โพธิ์ศรี ครู วิทยาลัยการอาชีพห๎วยผ้ึง      กรรมการ 
6. นายรัตนศักดิ์  ผาสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด               กรรมการ  
7. นางสาวร าไพ  อมรเจริญกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ                   กรรมการ   
8. นายไกรสร ประกิจ ครู วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญํ กรรมการ 
9.  นายภาสกร รอดริน ครู วิทยาลัยการอาชีพห๎วยยอด กรรมการ 
10. นางมณีวรรณ แสงงาม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
11. นายปรีชา รักษาพล ครู วิทยาลัยพณิชยการบางนา กรรมการ 
12. นางธงชัย ลาบุญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก กรรมการ 
13. นายธรรมนญู ผันอากาศ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด กรรมการ 
14. นางสาวสุพัตตา ค๎ุมสุวรรณ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม      กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวณัฐฏิญาภรณ์ บุญวิจิตร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด             กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1.  นายยงยุทธ รัตชตเวชกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานกรรมการ 
2.  นายสุขสันต์ พรมบุญเรือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์               รองประธานกรรมการ 
3.  นางกมลวรรณ รัตชตเวชกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์                   กรรมการ 
4.  นายกฤษติวกร ธรรมแสง กรรมการผ๎ูจัดการบริษัทอิสานดอทคอม            กรรมการ 
5. นายเขมวิทย์ จิตตะยโศธร   อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎร๎อยเอ็ด              กรรมการและเลขานุการ 
 

3.7  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
      ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ปวส. ทีม) ด าเนินการโดย  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 

 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายปริญญา  สมมิตร ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม   ประธานกรรมการ 
2. นายเฉลิมศักดิพงษ์ กงอินทร ์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม        รองประธานกรรมการ 
3. นางรัชดาภรณ์  มะลิซ๎อน รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด        รองประธานกรรมการ 
4. นายอนุสิษฐ์  ประเสริฐดี      รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางพิษณุโลก       รองประธานกรรมการ 
5. นายสาธิต  ก๎งเซํง รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม  กรรมการ 
    การตํอเรือนครศรีธรรมราช  
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6. นายวีระศักดิ์  พรหมโสภา ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์      กรรมการ 
7. นางพิสมัย  บุดดา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม              กรรมการ 
8. นายพรชัย  แย๎มบาน ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
9. นางสาวปิยนันท์  ประครอง ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
10. นางสุภัทรา ประสงค์ชัย ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร กรรมการ 
11. นายทวีศักดิ์  คงคามี ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร กรรมการ 
12. นางสาวอัญชลี ค าเพราะ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ กรรมการ 
13. นายวรพล อินทรก าแพง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี กรรมการ 
14. นางณภัทร  อิ่มวิทยา  ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม     กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวจันเพ็ญ  ไชยหา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด             กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายปริญญา  สมมิตร  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม                 ประธานกรรมการ 
2. นายเฉลิมศักด์ิพงษ์ กงอินทร ์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม       รองประธานกรรมการ 
3. นางรัชดาภรณ์   มะลิซ๎อน  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด        รองประธานกรรมการ 
4. นายสาธิต  ก๎งเซํง  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและ             รองประธานกรรมการ 
  อุตสาหกรรมตํอเรือนครศรีธรรมราช 
5. คุณวิภา  พื้นพันธ์    ผ๎ูจัดการบริษัทสยามแม็คโครจ ากัด (มหาชน) สาขาร๎อยเอ็ด  กรรมการ 
6. นางสุภัทรา  ประสงค์ชัย  ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร   กรรมการ 
7. นายทวีศักดิ์  คงคามี  ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร   กรรมการ 
8. นายทวีศักดิ์  พรหมโสภา ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย ์      กรรมการ 
9. นายวรพล  อินทรก าแหง  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุร ี    กรรมการ 
10. นายอนุสิษฐ์  ประเสริฐดี  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางพิษณุโลก   กรรมการและเลขานุการ 

  

4.  ประเภทวิชาคหกรรม 

  4.1  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
        4.1.1  ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ (ปวช. ทีม) ด าเนินการโดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 

   คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นางอนงค์ลักษณ์  พูลสุวรรณ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกํน ประธานกรรมการ 
2. นางเนาวรัตน์   อันทรบุตร รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด        รองประธานกรรมการ 
3. นางศรีพัตรา  ยิ้มเจริญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม     กรรมการ 
4. นางสาวกิตติมา  สุวรรณวงศ์     ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี     กรรมการ 
5. นางสมปอง  คงทอง          ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร        กรรมการ 
6.  นางอุมาพร แขดอน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์    กรรมการ 
7. นางสาวชัญญณัท จ าปาราช ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกํน                     กรรมการ 
8.  นางอมรศร ี แซํตัน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกาเสาวภา กรรมการ 
9.  นางสาวนุชนาถ อุตสาหะพาณิชย์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กรรมการ 
10. นางสาวจตุพร กาสี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกํน กรรมการ 
11. นายวินัย สีทาหล๎า ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกํน กรรมการ 
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12. นางสาวกันยารัตน์  ขาวภา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกํน          กรรมการ 
13. นายธนัฐพล  สายมูลตรี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด           กรรมการ 
14. นางทิพย์สุคนธ์  พลวิบูลย์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกํน                   กรรมการและเลขานุการ 
15. นางอัธยา  พามนตรี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด              กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1.  นายจ านง นิรังสรรค์ สมาคมเชฟแหํงประเทศไทย  ประธานกรรมการ 
2.  นายไวภพ แซํปิง สมาคมเชฟแหํงประเทศไทย          รองประธานกรรมการ 
3.  ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญญบุรี               กรรมการและเลขานุการ 
 

          4.1.2 ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล (ปวส.ทีม) ด าเนนิการโดย  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 
 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. นางอนงค์ลักษณ์  พูลสุวรรณ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกํน   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนัยนา  เจริญพล รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกํน      รองประธานกรรมการ 
3. นางศรีพัตรา ยิ้มเจริญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม กรรมการ 
4. นางสาวอมรศรี แซํตัน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรรมการ 
5. นางสาวโสพิศ  วงศ์ค าลือ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรํ        กรรมการ 
6. นางสาวศิริฉาย เปียตัน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ    กรรมการ 
7. นางเบญจพร  ชํวยเกิด ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม     กรรมการ 
8. นายสมภพ  อุตสาหะ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี      กรรมการ 
9. นางสาวกิตติมา สุวรรณวงค์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  กรรมการ 
10. นายทิวัตถ์ วงศ์อุทุม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
11. นางสาววิสันต์ จันทร์สีดา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกํน กรรมการ 
12. นางสาวดลนภา  เพชรกอง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด                กรรมการ 
13. นางสาวกมลวรรณ ชมพู ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด                กรรมการ 
14. นางนภาพร  ก๎อนมณี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกํน                   กรรมการและเลขานุการ 
15. นางบันดาร  เชยชะนันท์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด             กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

       คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1.  นายจ านง นิรังสรรค์ สมาคมเชฟแหํงประเทศไทย  ประธานกรรมการ 
2.  นายไวภพ แซํปิง สมาคมเชฟแหํงประเทศไทย          รองประธานกรรมการ 
3.  ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี               กรรมการและเลขานุการ 

     4.2  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 
          4.2.1 ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย (ปวช.ทีม) ด าเนินการโดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 
 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1.  นายรุํงโรจน์  ไชยชาติ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด ประธานกรรมการ 
2.  นางเนาวรัตน์  อันทรบุตร รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด       รองประธานกรรมการ 
3.  นายจตุรงค์  เอี่ยมสะอาด ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา          กรรมการ 
4.  นางสาวพรฤดี  ดงใหญํ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกํน        กรรมการ 
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5.  นายสมศักดิ์  นาหนอ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี         กรรมการ 
6.  นางพรวิไล  สุวรรณโชติ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี          กรรมการ 
7.  นางมยุรี  ศรีจันทร์เวียง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์                       กรรมการ 
8.  นางสุดสงวน  สุนาคราช ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด กรรมการ 
9.  นายวิทวัส  กาศไทยสัง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด กรรมการ 
10. นางสาวลักขณา นุํมเจริญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา กรรมการ 
11. นางรุํงฤดี ยุทธศาสตร์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ กรรมการ 
12. นางกาญจนา กองสอน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด กรรมการ 
13.  นางสาวพัชรียาภรณ์  มํวงเจริญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี กรรมการ 
14.  นางอาภรณ์  ปัตะเวสัง  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด                    กรรมการและเลขานุการ 
15.  นางสาวสุรวดี  เอ็มรัตน์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด             กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายจักรพันธ ์ รูปงาม ครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ประธานกรรมการ 
2. นายฐสิทฐ์ วังทะพันธ ์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุร ี                  รองประธานกรรมการ 
3. นายสมัย ศรีอุดม ผ๎ูจัดการใบตองเวดด้ิง       กรรมการและเลขานุการ

   

   4.2.2  ทักษะการประยุกต์งานดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล (ปวส.ทีม) ด าเนินการโดย 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 
 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1.  นายรุํงโรจน์  ไชยชาติ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด ประธานกรรมการ 
2.  นางเนาวรัตน์  อันทรบุตร รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด       รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาวเพ็ญใจ  ชัยวงศ์ รองผ๎ูอ านวยการอาชีวศึกษาอุบลราชธานี       รองประธานกรรมการ 
4.  นายอาคม  ยะหัตะ         ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม          กรรมการ 
5.  นางสมปอง  นันดี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย           กรรมการ 
6.  นายณัฐวุฒิ  จ าเริญขรสุข ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย           กรรมการ 
7.  นายวิทวัส  กาศไทยสง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด                        กรรมการ 
8.  นายรัตน์ชตะ  อินทรวิศิษฏ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการ 
9.  นางสาวสุดสงวน  สุนาคราช ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด       กรรมการ 
10. นางสุวรรณา อรุณพันธ ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี กรรมการ 
11. นางสาวลักขณา นุํมเจริญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา กรรมการ 
12. นางอุบลวรรณ สมุทรคีรี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ กรรมการ 
13. นางสาวพัชรียาภรณ์  มํวงเจริญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี กรรมการ 
14. นางอาภรณ์  ปัตะเวสัง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด             กรรมการและเลขานุการ 

  15. นางสาวสุรวดี  เอ็มรัตน์         ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด        กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ
 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. นายจักรพันธ ์ รูปงาม ครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ประธานกรรมการ 
2. นายฐสิทฐ์ วังทะพันธ ์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุร ี                   รองประธานรรมการ 
3. นายสมัย ศรีอุดม ผ๎ูจัดการใบตองเวดด้ิง       กรรมการและเลขานุการ 
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     4.3  สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ / สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ / สาขาเทคโนโลยีการออกแบบ     
   แฟชั่นและสิ่งทอ 
            4.3.1  ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเคร่ืองแต่งกาย (ปวช.  ทีม) ด าเนินการโดย วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุรินทร์ 
   คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. วําท่ีร๎อยโทบุญชุบ   หล่ังทรัพย์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวไพจันทร์    ปากดีสี รองผ๎ูอ านวการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์          รองประธานกรรมการ 
3. นางเนาวรัตน์   อันทรบุตร รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
4. นางสาวพัชรี   กลักโพธิ์        ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา    กรรมการ 
5. นางชมพูศรี    บุรีมาตย์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
6. นางคะนึงกาญจน ์ นึกชอบ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกํน กรรมการ 
7. นายณัฎฐพันธ์   หิริญเรือง ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
8. นายสมบูรณ์   แสงงาม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
9. นางสาวนิตยา  สุทธิมูล  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์    กรรมการ 
10. นางสาวผดุงรัตน์  มีสังเกต ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการ 
11. นางอาร ี บุญมาก ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช กรรมการ 
12. นางสาวสาวิตรี เงาแสง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี กรรมการ 
13. นางเมวิกา แจ๎งโพธิ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก กรรมการ 
14 นางสาวจินตนา ผาบสิมมา ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์      กรรมการและเลขานุการ 
15. นางเอมอร  กุลสุข  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด       กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

   

      4.3.2  ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเคร่ืองแต่งกายสู่สากล  (ปวส.ทีม) ด าเนินการโดย วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุรินทร์ 

 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. วําท่ีร๎อยโทบุญชุบ  หล่ังทรัพย์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ประธานกรรมการ 
2. นางเนาวรัตน์    อันทรบุตร รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด        รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวยณิลรัศมี   ตระกูลพันธ์นันท์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  กรรมการ 
4. นางสุดาทิพย์   เดชมะเริง ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
5. นางวาสนา   เทิดเกียรติกุล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
6. นางสาวผดุงรัตน์   มีสังเกต ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการ 
7. นางสาวนิตยา  สุทธิมูล  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการ 
8. นางอรสา  แถบเกิด ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการ 
9.  นางอาร ี บุญมาก ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช กรรมการ 
10. นายพัทธนันท์ ภูแก๎ว ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี กรรมการ 
11. นางรัตนา อุํนวัน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก กรรมการ 
12. นางศรีพัตรา ยิ้มเจริญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม กรรมการ 

  13. นางสาวทิพวรรณ ต๎ุมทอง         ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด           กรรมการ 

14. นางสาวจินตนา ผาบสิมมา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์     กรรมการและเลขานุการ 
15. นางวรรณนุช   จันทร์เสละ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด              กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
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5.  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
     5.1  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก / สาขาเทคโนโลยีศิลปกรรม 
            5.1.1   ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (ทีม ปวช.) ด าเนินการโดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 
   คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1.  นางจิตโสมนัส   ชัยวงษ์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ประธานกรรมการ 
2.  นายสุชาติ   จ าปาโพธิ์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา  รองประธานกรรมการ 
3.  นายธานี กิ่งศักดิ์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกํน   กรรมการ 
๔.  นางสาวพัชรา เอกสินิทธ์กุล รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม   กรรมการ 
๕.  นางสาวกัญญ์ณณัฐ  สมสาร์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
6.  นายบัลลพ ผลพฤกษา ครู วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ       กรรมการ 
7.  นางสาวจิราวรรณ  ภูขาว ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกํน กรรมการ 
8.  นายอภิชาติ  เดชะภิญโญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กรรมการ 
9.  นางสาวเมวิกา   ริคะรมย์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กรรมการ 
10. นายสุริยา   จันทร์สํอง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
11. นางชนัญญา สุวรรณวงค์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี กรรมการ 
12. นางวิยะดา ชนาธินาถพงศ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรํ กรรมการ 
13. นายธรรมนญู เศวตสุทธิสิริกุล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม กรรมการ 
14. นายชัยรัตน์   ชัยปัทมานนท์  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา     กรรมการและเลขานุการ 

  15. นายนภัทร   เสณีแสนเสนา  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด             กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
 

          5.1.2 ทักษะการออกแบบมัลติมีเดียอาร์ตเพื่อการศึกษา (ปวส. ทีม) ด าเนินการโดย วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครราชสีมา  คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1.  นางจิตโสมนัส   ชัยวงษ์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ประธานกรรมการ 
2.  นายสุชาติ   จ าปาโพธิ์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา  รองประธานกรรมการ 
3.  นายธานี กิ่งศักดิ์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด   กรรมการ 
4.  นางสาวพัชรา เอกสินิทธ์กุล รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม   กรรมการ 
5.  นางวจิราภรณ์   สารบรรณ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด  กรรมการ 
6.  นายบัลลพ ผลพฤกษา ครู วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ  กรรมการ 
7.  นายนํานน้ า   รักษาวาที ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กรรมการ 
8.  นายณัฐพงษ์   อาจศรี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กรรมการ 
9.  นางรติภัทร   จันทร์สํอง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
10. นายศิระ ประเสริฐศักดิ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี กรรมการ 
11. นายปิยชาติ   ดํานซ๎าย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกํน กรรมการ 
12. นางสาวปิติญา อาจไชยหาญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรํ กรรมการ 
13. นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณชําง ครู วิทยาลัยอาชีวเพชรบุรี กรรมการ 
14. นายชัยรัตน์   ชัยปัทมานนท์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา     กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวสุวิมล   เอ็นดู ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด       กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
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5.2   สาขาวิชาวิจิตรศิลป์    
 5.2.1   ทักษะจิตรกรรมไทย (ปวช. เด่ียว) ด าเนินการโดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  
 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. นายนิรุตต์   บุตรแสนลี ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ประธานกรรมการ 
2. นายธานินทร์   ทองเผ๎า รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี       รองประธานกรรมการ 
3. นางอัชณพร   อังกินันทน ์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี       รองประธานกรรมการ 
4.  นายสุระชาติ   พละศักดิ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี    กรรมการ 
5.  นายบรรพต ฉั่วตระกูล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี    กรรมการ 
6.  นายธานี สังข์เอี้ยว ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ กรรมการ 
7.  นายสุริยันต์ โพธิโชติ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด กรรมการ 
8. นายอเนก อินทรา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
9. นายพสิษฐ์ เย่ียมพานิชกุล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
10. นางสาวนันทิยา สวัสดิผล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
11. นายชัชวนันท์   จันทรขุน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกํน กรรมการ 
12. นายสมชาย เปลียวจิตร์ ครู วิทยาลัยศิลปหัตกรรมนครศรีธรรมราช กรรมการ 
13. นายอมรรัตน ์ ศรีหิน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี กรรมการ 
14. นายภูชิต แสงจันทร์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี                    กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวนิติยา  ศรีวิหยัด ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด               กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

 

          5.2.2 ทักษะการวาดภาพ (Drawing) (ปวช. เด่ียว) ด าเนินการโดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  
 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1.  นายนิรุตต์   บุตรแสนลี ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ประธานกรรมการ 
2.  นางอัชณพร   อังกินันทน ์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี       รองประธานกรรมการ 
3.  นายธานินทร์   ทองเผ๎า         รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี   กรรมการ 
4. นายกิตติพล วิเชียรเช้ือ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี  กรรมการ 
5.  นายธานี สังข์เอี้ยว ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ กรรมการ 
6.  นางสาวอุไรรัตนา โพธิ์แก๎ว ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม                 กรรมการ 
7.  นายกฤษณา โมคศิริ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
8.  นายพีรศักดิ์ ศรีสร๎างคอม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
9. นายบรรพต ฉั่วตระกูล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กรรมการ 
10. นางสาววรออง วันระหา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
11. นางสาวพาผัน กลอมสาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
12. นายชัยยันต์ จงประเสริฐ ครู วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช กรรมการ 
13. นายบดินทร์ เหลําวงษา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกํน กรรมการ 
14. นางสาวจรรยา ฉิมนอก ครู  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี     กรรมการและเลขานุการ    
15. นางสาวนิติยา    ศรีวิหยัด ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด               กรรมการและชํวยเลขานุการ 
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5.3  สาขาวิชาการออกแบบ / เทคโนโลยีศิลปกรรม 
        5.3.1  ทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแต่ง  (ปวช. เด่ียว) ด าเนินการโดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธาน ี 

 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1.  นายพงษ์ศักดิพล  ทาแก๎ว ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวเพ็ญใจ   ชัยวงศ์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาวธนิดา   วรรณแก๎ว รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  รองประธานกรรมการ 
4.  นายมานพ   ร าจวน รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด       รองประธานกรรมการ 
5.  นางกันยกร   เนตรไธสง      ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกํน    กรรมการ 
6.  นางสาวสุภาภรณ์ กุศลงาม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ    กรรมการ 
7.  นางสาวกรกนก   แก๎วเกิด ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์    กรรมการ 
8.  นายอภิชาต   เดชภิญโญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา  กรรมการ 
9.  นายฉัตรมงคล   ไชยเดือน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
10. นายทรงวุฒ ิ ชูเสือหึง ครู วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช                กรรมการ 
11. นางศิรารัตน์ พรหมสิทธิพร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี กรรมการ 
12. นายนิรันดร ์ อุดรพรหมราช ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด กรรมการ 
13. นางสาวสุภาพร  กุศลงาม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ กรรมการ 
14. นายเสกสัณห์   สิงห์แก๎ว  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี      กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวนิติยา   ศรีวิหยัด ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด        กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

  

 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1.  นายเสกสันต์   ศรีสันต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานกรรมการ 
2.  นายพงศธร ศรีรับขวา  กรรมการผู๎จัดการบริษัท กรีน อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ 101 จ ากัด      รองประธานกรรมการ 

 

 5.3.2  ทักษะการออกแบบนิเทศศิลป์ (ปวช. เด่ียว) ด าเนินการโดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  
 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. นายพงษ์ศักดิพล   ทาแก๎ว ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเพ็ญใจ   ชัยวงศ์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  รองประธานกรรมการ 
3. นายมานพ  ร าจวน รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด        รองประธานกรรมการ 
4. นางสุวนิจ   สุริยพันตรี รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  รองประธาน กรรมการ 
5. นางสาวถนอมจิตร ภูมิพระบุ       ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกํน    กรรมการ 
6.  นายเสกสัณห์   สิงห์แก๎ว ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี    กรรมการ 
7.  นายพิศิษฐ์   อูํศิริกุลพาณิชย์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี    กรรมการ 
8. นายธีระพล   ลครร า ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี                        กรรมการ 
9.  นายภูมิกมล พลอ านวย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี                                กรรมการ 
10. นายทรงวุฒ ิ ชูเสือหึง ครู วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช กรรมการ 
11. นางศิรารัตน์ พรหมสิทธิพร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี  กรรมการ 
12. นายนิรันดร์   อุดรพรหมราช ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด               กรรมการ 
13. นางจันทนุช โกมลเสนาะ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ กรรมการ 
14. นายธีระพล สีด า ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี               กรรมการและเลขานุการ 
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15. นางสาวนิติยา   ศรีวิหยัด ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด              กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
   

6.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
     6.1 สาขาวิชาการโรงแรม 
           6.1.1  ทักษะการผสมเคร่ืองด่ืม ด าเนินการโดย วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา  
ประเภท Classic Bartender (ปวช. หรือ ปวส. เด่ียว)    

 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1.  นายวิเชียร ประเสริฐสกุล ผู๎อ านวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทํองเที่ยวนครราชสีมา  ประธานกรรมการ 
2.  นางอารีย์ มูลดามาตย์ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทํองเที่ยวนครราชสีมารองประธานกรรมการ 
3.  นางจารุวรรณ กะวิเศษ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทํองเที่ยวนครราชสีมารองประธานกรรมการ 
4.  นายธณภณ สุภาโขติอังคนา ครู วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทํองเท่ียวนครราชสีมา     กรรมการ 
5.  นางสาวศิริญญ์ น้ าโมง  ครู วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทํองเท่ียวนครราชสีมา     กรรมการ 
6.  นางสาวปิยาภรณ์ พุทธวรรณ ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร        กรรมการ 
7.  นางสาวอรอุมา พะวังค์ ครู วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทํองเท่ียวนครราชสีมา        กรรมการ 
8.  นางอารยา ฉายชูวงษ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี                         กรรมการ 
9.  นางสาวอนุรัตน์ ผลนา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กรรมการ 
10. นายณัฐพล สิริพรพิสุทธิ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี กรรมการ 
11. นางสาวอนัญญา วิชัยผิน ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 
12. นางสาววิชราภรณ์  รัตนรัตน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคตรัง     กรรมการ 
13. นางสาวนารีรัตน ์ แกล๎วเขตการ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก กรรมการ 
14. นางสาวยุภาวดี สุทธิคุณ ครู วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทํองเท่ียวนครราชสีมา กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวรุํงอรุณ อารีเอื้อ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด            กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

  

           6.1.๒  ทักษะการผสมเคร่ืองด่ืม ด าเนินการโดย วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา   
           ประเภท Flair Bartender (ปวช. หรือ ปวส. เด่ียว)  
   คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1.  นายวิเชียร ประเสริฐสกุล ผู๎อ านวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทํองเที่ยวนครราชสีมา ประธานกรรมการ 
2.  นางวรัญญา  ต้ังเจริญวรคุณ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทํองเที่ยวนครราชสีมา รองประธานกรรมการ 
3.  นางจารุวรรณ  กะวิเศษ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทํองเที่ยวนครราชสีมา รองประธานกรรมการ  
4.  นางสาวศิริญญ์ น้ าโมง           ครู วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทํองเท่ียวนครราชสีมา  กรรมการ 
5.  นายกิติกร แสงเมืองเกํา คร ูวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทํองเท่ียวนครราชสีมา  กรรมการ 
6.  นางสาวธาริกา สุวรรณศรี คร ูวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม          กรรมการ 
7.  นางสาวพรทวี ท าวําอง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก          กรรมการ 
8.  นายหัฎฐหเศรษฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา  ครู วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี                  กรรมการ 
9.  นายอาทิตย์ สมประสงค์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร กรรมการ 
10. นายวิทยา บุญแสน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด กรรมการ 
11. นางพรชพรรณ โครตดี ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี กรรมการ 
12. นายวิทวัส เหลํานายอ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี  กรรมการ 
13. นางวิภาดา เพชรซีก ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กรรมการ 
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14. นางสาวยุภาวดี  สุทธิคุณ คร ูวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทํองเท่ียวนครราชสีมา     กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวรุํงอรุณ  อารีเอื้อ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด            กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
 

         6.1.๓ ทักษะการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (ปวช. หรือ ปวส. ทีม) ด าเนินการโดย วบท.นครราชสีมา 
 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1.  นายวิเชียร ประเสริฐสกุล ผู๎อ านวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทํองเที่ยวนครราชสีมา ประธานกรรมการ 
2.  นางอารีย์ มูลดามาตย์ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทํองเที่ยวนครราชสีมารองประธานกรรมการ 
3.  นางจารุวรรณ กะวิเศษ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทํองเที่ยวนครราชสีมารองประธานกรรมการ  
4.  นายกิติกร แสงเมืองเกํา ครู วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทํองเท่ียวนครราชสีมา       กรรมการ 
5.  นางสาวยุภาวดี  สุทธิคุณ ครู วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทํองเท่ียวนครราชสีมา กรรมการ 
6.  นางพรชภัทร  สาลี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม    กรรมการ 
7.  นางสาวภคพร  รัตนภักดี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด  กรรมการ 
8.  นายณัฐพล  นวะมะรัตน ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
9.  นางสาววรรณิสา แก๎วหาวงศ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกํน กรรมการ 
10. นางสาวกนกชญา   ทองสกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา กรรมการ 
11. นางฉวีวรรณ ชัยเพชร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต กรรมการ 
12. นางสาวนริศรา กล่ินเจริญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก กรรมการ 
13. นายณัฐพล สิริพรพิสุทธิ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี กรรมการ 
14. นางสาวอรอุมา พะวังค์ ครู วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทํองเท่ียวนครราชสีมา กรรมการและเลขานุการ 
15. วําท่ีร๎อยตรีปิยชาติ  ทองภูธรณ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด            กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

   

     6.2  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
            6.2.1  ทักษะการน าเสนอรายการน าเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน (ปวช. ทีม) ด าเนินการโดย   
วิทยาลัยบริหารธอุดรธาน ี
           คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1.  นายอาทิตย์  จิรวัฒนผล ผู๎อ านวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทํองเที่ยวอุดรธานี    ประธานกรรมการ 
2.  นายสุรพงษ์  หงส์แพง รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทํองเที่ยวอุดรธานี รองประธานกรรมการ 
3.  นางเนาวรัตน์  อันทรบุตร รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด        รองประธานกรรมการ 
4.  นางสาวสายสุริยา บุญรัศมี         ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี          กรรมการ 
5.  นางสาวกุลิสรา  สุวรรณ ครู วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทํองเท่ียวกรุงเทพ      กรรมการ 
6.  นางสาวรัติยา  แสนประสิทธิ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย           กรรมการ 
7.  นางพิชญรัตน์   โอทอง ครู วิทยาลัยการอาชีพท๎ายเหมือง                         กรรมการ 
8.  นายสุทธิพงษ์  จุติ ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย กรรมการ 
9.  นายสุรเชษฐ  ชัยวงษ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี กรรมการ 
10. นางสาวนิชาภา  ปรารมภ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
11. นายอาภรณ์  ปัตะเวสัง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด          กรรมการ 
12. นายสาวสุกัญญา วงศ์ศรีเทพ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด           กรรมการ 
13. นายอภิชัย  เมืองจันทร์     ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด             กรรมการ 
14. นางสาวธารารัตน์   บุญทวิโรจน์ ครู วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทํองเท่ียวอุดรธานี        กรรมการและเลขานุการ 
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15. นายจิรายุส  ชนะสะแบง    ครู วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทํองเที่ยวอุดรธานี     กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1.  นายสุชาติ   ชาติวรรณ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประธานกรรมการ 
2.  นายพิสิฏฐ์ ชํางพาสุข สภาอุตสาหกรรมทํองเท่ียวจังหวัดสุพรรณบุรี       รองประธานกรรมการ 
3.  นายอานนท์ จันทร์หอม รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย       รองประธานกรรมการ 
๔. นางสาวอินทิรา  แสนยาพิทักษ์ อุปนายกสมาคมสํงเสริมธุรกิจทํองเท่ียวจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
๕.  นายกีรติ  ศรีธัญรัตน์      มัคคุเทศก์อิสระ (ตํางประเทศ)          กรรมการ 
๖.  นางวีร์รัศมี  นนสิริธาดี      ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ     กรรมการและเลขานุการ 
๗.  นายวิวัฒน์  วงศ์พุทธะ      ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี        กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

 6.2.2  ทักษะการจัดท ารายการน าเที่ยว (ปวส. ทีม) ด าเนินการโดย วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการ
ท่องเที่ยวอุดรธานี   
          คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1.  นายอาทิตย์  จิรวัฒนผล ผู๎อ านวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทํองเที่ยวอุดรธานี    ประธานกรรมการ 
2.  นายสุรพงษ์  หงส์แพง รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทํองเที่ยวอุดรธานี รองประธานกรรมการ 
3.  นางเนาวรัตน์  อันทรบุตร รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด        รองประธานกรรมการ 
4.  นางเมธาวี  วงศ์ไวโรจน์     ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต          กรรมการ 
5. นางสาวอภิรดี  อมาตย์ทศน์    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี          กรรมการ 
6. นางสาวกุลิสรา  สุวรรณ ครู วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทํองเท่ียวกรุงเทพ      กรรมการ 
7. นายสุรเชษฐ  ชัยวงษ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี                         กรรมการ 
8. นายอิษวัต  รัตนสมบัติ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กรรมการ 
9. นางแพรวา  รัตนะ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการ 
10. นายวิวัฒน์  วงศ์พุทธะ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
11. นางอาภรณ์  ปัตะเวสัง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด               กรรมการ 
12. นางสาวสุกัญญา วงศ์ศรีเทพ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด           กรรมการ 
13. นายอภิชัย   เมืองจันทร์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด              กรรมการ 
14. นางสาวธารารัตน์ บุญทวิโรจน์  ครู วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทํองเท่ียวอุดรธานี       กรรมการและเลขานุการ 
15. นายจิรายุส  ชนะสะแบง ครู วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทํองเที่ยวอุดรธานี   กรรมการและผ๎ูชํวยลขานุการ 

 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1.  นายสุชาติ   ชาติวรรณ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประธานกรรมการ 
2.  นายสุเทพ  อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการทํองเท่ียวฯ ม.นครพนม       รองประธานกรรมการ 
๓.  นางอนงค์นาถ เจริญศรี รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย      รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาวอินทิรา  แสนยาพิทักษ์ อุปนายกสมาคมสํงเสริมธุรกิจทํองเท่ียว จ.หนองคาย    กรรมการ 
4.  นายกีรติ  ศรีธัญรัตน์      มัคคุเทศก์อิสระ (ตํางประเทศ)          กรรมการ 
5.  นายพงษ์ศักดิ์  ล้ิมเครือยาน   ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่                  กรรมการและเลขานุการ 
6.  นางสาวรัติยา  แสนประสิทธิ์  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย         กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
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7.  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
     7.1  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       7.1.1 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ปวช. ทีม) ด าเนินการโดย วิทยาลัยเทคนคิพิบูลมังสาหาร 
       คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1.  นายปัญญา ซื่อสัตย์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ประธานกรรมการ 
2.  นายธงรบ  เวฬุบับ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร     รองประธานกรรมการ 
3.  นายณัฐพล  บุญอาษา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม          กรรมการ 
4.  นายหัสดายุ  เหลาวงษา      ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา          กรรมการ 
5.  นายชัยวุฒิ  สุวรรณเรือง ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์           กรรมการ 
6.  นายเทพลิขิต  ศิริวงค์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี          กรรมการ 
7.  นายจรูญ  โสภี ครู วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ                         กรรมการ 
8.  นายกัณหา  อุทธิเสน ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
9. นายชาญชัย แสงโพธิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรรมการ 
10. พันจําอากาศเอกพล งอกอํอน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก กรรมการ 
11. นายวุฒิพงษ ์ เอียดศรีชาย ครู วิทยาลัยเทคนิคพังงา กรรมการ 
12. นางนุชจรีย์ เมืองรมย ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร กรรมการ 
13. นายสุธี  เกินกลาง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด             กรรมการ 
15. นางสาวปรัชญาวดี ปทุมราษฎร์ ครู วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา                    กรรมการและเลขานุการ 
15. นายธนพล  เครือสวัสด์ิ ครู วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา       กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

  

 7.1.2 ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย (ปวส. ทีม) ด าเนินการโดย วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา 
          คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1.  นายสิริชัย  แทํนแก๎ว ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ประธานกรรมการ 
2.  นายศักดิสิ์ทธิ์  กุชโร รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา       รองประธานกรรมการ 
3.  นายประมุข  ธรรมศิรารักษ์  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม    กรรมการ 
4.  นายอานุภาพ จันทรวิบูลย์    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด       กรรมการ 
5.  นายอดุล  ศรีภักดี ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร         กรรมการ 
6.  นายประจิตร์  เลขตะระโก ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย           กรรมการ 
7.  นายอลงกรณ์  ภูคงคา ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ                        กรรมการ 
8.  นายสุขสันต์  สุทธิเสน ครู วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ กรรมการ 
9.  นางสาวสาลัศณ์  แทํนแก๎ว ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกํน กรรมการ 
10. นายจิรวัฒน ์ นนตระอุดร ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ กรรมการ 
11. นางสาวพวงมาลัย จันทรเสนา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก กรรมการ 
12. นายเติมศักดิ์ ปิ่นสวัสด์ิ ครู วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต กรรมการ 
13. นายอุทัย ศรีษะนอก ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร กรรมการ 
14. นายวชิรพงษ์  บัวค า ครู วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา              กรรมการและเลขานุการ 
15.  นายสุระชัย  วิเศษโวหา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด           กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
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8.  วิชาชีพระยะสั้น 
 8.1  ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี (เด่ียว) ด าเนินการโดย วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

           คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายอภิชาติ กุลธานี  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุรินทร์  ประธานกรรมการ 
2. นางประกาย ใสสะอาด รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุราษฎร์ธานี รองประธานกรรมการ 
3. นายเอกภพ นุํมพรม  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย   กรรมการ 
4. นางสาววิชชุดา อนันตะ  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางอุดรธานี    กรรมการ 
5. นางสาวเสาวนีย์ แก๎วบุดดา ครู วิทยาลัยสารพัดชํางมหาสารคาม   กรรมการ 
6. นางสาวชัชชล มณีโมรา  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางนครราชสีมา   กรรมการ 
7. นางรุํงศร ี  ขิมทอง  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุรินทร์    กรรมการ 
8. นางสาวสุภาวดี ศรีภูธร  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุรินทร์    กรรมการ 
9. นางธิดา  ทรัพย์สิน ครู วิทยาลัยสารพัดชํางบุรีรัมย์    กรรมการ 
10. นายระพีพฒัน ์ ศรีทะ  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสมุทรปราการ   กรรมการ 
11. นางสาวลักขณา สีลาง  ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
1๒. นางสาวอริสรา ดลเสมอ  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุรินทร์           กรรมการ 
1๓. นางสาวนราภรณ์ จุมาสุง  เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด   กรรมการ 
14. นายสมจิตร บุรุษพัฒน ์ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางอุบลราชธานี         กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาววาสนา ยานารมย์ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางอุบลราชธานี  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นางสุภาวณา  โชติพันธ์  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุราษฎร์ธานี    ประธานกรรมการ 
2. นายอาดัม  สะเล็ม  ผู๎บริหารโรงเรียนออกแบบทรงผมอาดัมแอนด์อีฟ    รองประธานกรรมการ 
3. นายธนบดี   อยูํไชย  ผ๎ูบริหาร สถาบันเสริมสวยโจรังสิต     กรรมการ 
4. ตัวแทนจากบริษัทเอส.ซี.เสรีชัย บิวต้ี จ ากัด (ผลิตภัณฑ์โลแลน)      กรรมการ 
5. นางอัยยีบ๏ะ   มัจฉา  ครู วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี     กรรมการและเลขานุการ 

 

 8.2  ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ (เด่ียว) ด าเนินการโดย วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 
          คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. นายอภิชาติ กุลธานี  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุรินทร์  ประธานกรรมการ 
2. นางประกาย ใสสะอาด รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุราษฎร์ธานี รองประธานกรรมการ 
3. นายเอกภพ นุํมพรม  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย   กรรมการ 
4. นางสาววรวลัญย ์ คลังบุญครอง รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพชมุพวง   กรรมการ 
5. นายศิวพร  วรวิทย ์  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางกาฬสินธุ์    กรรมการ 
6. นายอภิชาติ ผาดํานแก๎ว ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสกลนคร    กรรมการ 
7. นายเกษม  วงษ์สมบูรณ์ ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุรินทร์    กรรมการ 
8. นายอุเทน  ศิริทอง  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุรินทร์    กรรมการ 
๙. นายประเสริฐ ด าทิพย์  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางตรัง    กรรมการ 
1๐. นายระพีพฒัน ์ ศรีทะ  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสมุทรปราการ   กรรมการ 
1๑. นายนิรุทธ ชาติวงค์  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางศรีสะเกษ    กรรมการ 
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1๒. นายพัฒนพงษ ์ โพธิ์เงิน  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุรินทร์           กรรมการ 
๑๓. นางสาวอริสรา ดลเสมอ  เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยสารพัดชํางสุรินทร์   กรรมการ 
14. นายสมจิตร ชัยบัง  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด    กรรมการและเลขานุการ 
15. นายธนวัฒน ์ วงภูดร  ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด        กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
๑. นายประภา รูปิยเวช  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางราชบุรี             ประธานกรรมการ 
๒. นายรัฐนันท์   วงศ์ประไพ ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุราษฏร์ธานี   กรรมการ 
๓. นายอาดัม  สะเล็ม  ผ๎ูบริหารโรงเรียนออกแบบทรงผมอาดัมแอนด์อีฟ   กรรมการ 
๔. นายเชิด    นิตุธร  โรงเรียนเสริมสวยชวนพิศ         กรรมการ 
 ๕. ตัวแทนจากบริษัทเอส.ซี.เสรีชัย บิวต้ี จ ากัด (ผลิตภัณฑ์โลแลน)      กรรมการและเลขานุการ 

  

 8.3  ทักษะการตัดแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว (เด่ียว) ด าเนินการโดย วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 
        คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. นายอภิชาติ กุลธานี  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุรินทร์  ประธานกรรมการ 
2. นางประกาย ใสสะอาด รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุราษร์ธานี  รองประธานกรรมการ 
3. นายเอกภพ นุํมพรม  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย   กรรมการ 
4. นายสุขสันต์ วงชมภู   รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางนครราชสีมา  กรรมการ 
5. นางพิชญ์พิมล เลิศสุริยะกุล ครู วิทยาลัยสารพัดชํางนครราชสีมา   กรรมการ 
6. นางสาวปุณยนุช สัจจวีระกุล ครู วิทยาลัยสารพัดชํางชัยภูมิ    กรรมการ 
7. นางทิพธัญญา โชติชัยศิริกร ครู วิทยาลัยสารพัดชํางกาฬสินธุ์    กรรมการ 
8. นางสาวอาทิตยา ทนคง  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุรินทร์    กรรมการ 
9. นายอัฐวุธ  สุไต๎ทอน ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุรินทร์    กรรมการ 
10. นายระพีพฒัน ์ ศรีทะ  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสมุทรปราการ   กรรมการ 
11. นางพรจันทร ์ โขมะพัฒน์  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางอุบลราชธานี   กรรมการ 
12. นายพจนารถ คาดพันโน ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
13. นางบัวตอง กระจายศรี ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุรินทร์                 กรรมการ 
14. นางสาวอนงค์ แสงพรมมา รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุรินทร์    กรรมการและเลขานุการ 
15. วําท่ีร๎อยตรีหญิงสุชาดา  คะเณมา เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยสารพัดชํางสุรินทร์    กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นางชวนพิศ   สุริยวงศ์   ผ๎ูบริหารโรงเรียนเสริมสวยชวนพิศ    ประธานกรรมการ 
2. นายกิตติวัฒน์  เสรีธีระโรจน ์  ผ๎ูบริหาร ชมรมคนรักผมเกล๎า                   รองประธานกรรมการ 
3. ตัวแทนบริษัทโอซีซี จ ากัด (มหาชน)               กรรมการ 
4. นายธนบดี   อยูํไชย  ผ๎ูบริหาร สถาบันเสริมสวยโจรังสิต     กรรมการ 
5. นางตัยยีบ๏ะ   มัจฉา  ครู วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี     กรรมการและเลขานุการ 
 

 8.4  ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว (ทีม) ด าเนินการโดย วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
          คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. นายประทีป อนิลบล  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางชัยภูมิ  ประธานกรรมการ 
2. นางมนัสนันท์ ราตรีหวําง ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสกลนคร       รองประธานกรรมการ 
 
 

/๓. นางวริทธิ์นนัท์... 
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๓. นางวริทธิ์นันท์ จันทรมนตรี รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสกลนคร  กรรมการ 
๔. นางนันทวัน อุบลวัตร   รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสระบุรี   กรรมการ 
5. นางสาวคนึงนิตย์   อุํนเทียมโสม ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสกลนคร    กรรมการ 
6. นางชลาลัย บุญพิค า  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางศรีสะเกษ    กรรมการ 
7. นางสาววิไลวรรณ บุญธรรม ครู วิทยาลัยสารพัดชํางอุบลราชธานี   กรรมการ 
8. นางธารทิพย์ ภิรมย์ลาภ ครู วิทยาลัยสารพัดชํางจันทบุรี    กรรมการ 
9. นายเดชณรงค์ รอดซุง  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
10. นางเตือนใจ ศรีหมุํน  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางกระบี่      กรรมการ 
11. นายธนวัฒน์ วงภูดร  ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด      กรรมการ 
12. นางอรทัย ยิ้มน๎อย  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางชัยภูมิ      กรรมการ 
13. นางสาวอนงค์นาถ  ข๎ออุํน  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางชัยภูมิ      กรรมการ 
14. นางวีรวรรณ โยทองยศ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางชัยภูมิ    กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวอารยา จันทรวราสี ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด        กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายประทีป อนิลบล  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางชัยภูมิ  ประธานกรรมการ 
2. นางพรทิพย ์ บุรีนอก  ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์    กรรมการ 
3. นางชุรีรัตน ์ อายุวัฒน ์ ครู เทศบาลสระทอง     กรรมการ 
4. นางสุภนิธา นะรากุล  ผ๎ูจัดการร๎านเนยสดปาร์ค     กรรมการ 
5. นางปราณี  ชิโอมิ  ผ๎ูจัดการร๎าน KURO 777     กรรมการ 
6. นางจิรภา  ธีระกนก  ผ๎ูจัดการร๎านอาหารครัวบ๎านสวน    กรรมการ 
7. นางสาวกชวรรณ หาญกล๎า รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี    กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวกิ่งแก๎ว พรหมยานนท์ ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด        กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการจดัการแข่งขันทกัษะพืน้ฐาน 
๑. คณะกรรมการด าเนินงานจัดการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ด าเนินการโดย  

วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 
๑. นายโสภา  มะเครือสี ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์     ประธานกรรมการ 

๒. นายสัมฤทธ์ ภูเล่ียมค า ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางมหาสารคาม     รองประธานกรรมการ 

๓. นายพยนต์  สืบเสน  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์   กรรมการ 

๔. นายศุภลักคณา บุปผาสังข ์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์   กรรมการ 

๕. นางสาวณัตติยา หลํอวินิจนันท์ ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์    กรรมการ 

๖. นางสาวสาวิตรี บุญงอก  ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์    กรรมการ 

๗. นางสาวจุฬาทิพย์ ทิพย์นาม ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร  กรรมการ 

๘. นายชัชวาลย์ ชิณวงค์  ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร    กรรมการ 

๙. นางสาวธัญวรรณ   จันทร์อํอน  ครู วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์    กรรมการ 

๑๐. นายสุวิชา กล๎ายิ่ง  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางบรรหาร-แจํมใส   กรรมการ 

๑๑. นางนิสสานารถ ตรีเพ็ชร  ครู วิทยาลัยเทคนิคบางแสน    กรรมการ 

๑๒. นายกิตติศักดิ์ ธรรมประพัทธ์ ครู วิทยาลัยสารพัดชํางนราธิวาส    กรรมการ 
 
 
 

/๑3. นายสัญญา... 
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๑3. นายสัญญา ปาลศรี  ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด           กรรมการ 

๑4. นายปัญญา ศิลากูล  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์    กรรมการและเลขานุการ 

๑5. นายสุระภี ผกาพันธ์    รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางศรีสะเกษ        กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการด าเนินงานจัดการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ด าเนินการโดย 
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 

๑. นายโสภา   มะเครือสี ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์  ประธานกรรมการ 
๒. นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย       รองประธานกรรมการ 
๓. นายพิสิษฐ์  ไชยด ารงค์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม   กรรมการ 

๔. นายอุดม  อินตะวัย รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางอุดรธานี  กรรมการ 

๕. นายจักรี  อุไรวงศ์  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม   กรรมการ 

๖. นายสายัน  ศิริงาม  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางมหาสารคาม  กรรมการ 

๗. นางสาวจุฬาทิพย์ ทิพย์นาม ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร  กรรมการ 

๘. นางอรอน  นวลอินทร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน    กรรมการ 

๙. นางสาวธัญวรรณ   จันทร์อํอน  ครู วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์    กรรมการ 
๑๐. นายสุวิชา กล๎ายิ่ง  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางบรรหาร-แจํมใส   กรรมการ 

๑๑. วําท่ีร๎อยตรีรณธช จันทราวงษ์เดชา ครู วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม    กรรมการ 
๑๒. นางกลกวรรณ ผลสํง  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางนราธิวาส    กรรมการ 

๑3. นายสัญญา ปาลศรี  ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด           กรรมการ 
๑4. นายปัญญา ศิลากูล  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์    กรรมการและเลขานุการ 
๑5. นายวัฒนา ทองเทพ  รอ ง ผู๎ อ า น วย กา ร วิ ทย าลั ย เ ทค นิคกั นท รลั กษ์      ก รรมการและ

ผ๎ูชํวยเลขานุการ 
 

๓. คณะกรรมการด าเนินงานจัดการประกวดร้องเพลงไทยสากล (สตริง) ชาย ด าเนินการโดย 

วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 
๑. นายโสภา   มะเครือสี ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์       ประธานกรรมการ 

๒. นายวิชญคฌาณภ์ กสาเลศ  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์       รองประธานกรรมการ 

๓. นายประวิทย์ ไชยรักษ์  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา  กรรมการ 

๔. นายสุรพล  ศรีสุวรรณ ์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางนราธิวาส  กรรมการ 
๕. นายวัชระ  ลานเจริญ ครู วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ    กรรมการ 

๖. นางสาวปภาวี ปะริตวา  ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด    กรรมการ 

๗. นางสาวพิมพ์ภัทรา  เลิศเรืองศิริ ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์    กรรมการ 
๘. นายฐิติพันธ์ พิมชาย  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 

๙. นายศิวพันธ์ สารโท  ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร    กรรมการ 

๑๐. นางสาวธัญวรรณ  จันทร์อํอน  ครู วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์    กรรมการ 
๑๑. นายสุวิชา กล๎ายิ่ง  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางบรรหาร-แจํมใส   กรรมการ 

๑๒. วําท่ีร๎อยตรีรณธช จันทราวงษ์เดชา ครู วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม    กรรมการ 

๑3. นางสาวจินดารัตน์  สวาสด์ิพงษ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด           กรรมการ 
๑4. นายปัญญา ศิลากูล  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์    กรรมการและเลขานุการ 

๑5. นายบุญแตํง ปูอมหิน  ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์        กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
 

/๔. คณะกรรมการ... 
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๔. คณะกรรมการด าเนินงานจัดการประกวดร้องเพลงไทยสากล (สตริง) หญิง ด าเนินการโดย 

วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 
๑. นายโสภา   มะเครือสี ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์  ประธานกรรมการ 

๒. นายปรัชญา ตะภา  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญํ       รองประธานกรรมการ 
๓. นายวรรณดี กลมพันธ์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ   กรรมการ 

๔. นางรัตนาภรณ์ แสงกุล  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา  กรรมการ 

๕. นายนรินทร์ รัตน์แก๎ว  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก  กรรมการ 

๖. นางสุวนิจ  สุริยพันตรี รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  กรรมการ 

๗. นายอุดมการณ์ เสนาะศัพท์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์  กรรมการ 
๘. นายกิตติภาส นังสูงเนิน รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง   กรรมการ 
๙. นางสาวเพ็นธิดา แก๎วค า  ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์    กรรมการ 
๑๐. นางสาวธัญวรรณ   จันทร์อํอน  ครู วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์    กรรมการ 

๑๑. นายสุวิชา กล๎ายิ่ง  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางบรรหาร-แจํมใส   กรรมการ 

๑๒. วําท่ีร๎อยตรีรณธช จันทราวงษ์เดชา ครู วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม    กรรมการ 

๑3. นางสาวจินดารัตน์  สวาสด์ิพงษ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด           กรรมการ 
14. นายปัญญา ศิลากูล  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์    กรรมการและเลขานุการ 

๑5 นายบุญแตํง ปูอมหิน  ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์        กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

๕. คณะกรรมการด าเนินงานจัดการประกวดร้องเพลงสากล ชาย ด าเนินการโดย 

วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 
๑. นายโสภา   มะเครือสี ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์        ประธานกรรมการ 

๒.นายชาญชัย ภัทรพฤกษา ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย    รองประธานกรรมการ 
๓. นายสมศักดิ์ จันทรานิตย์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์   กรรมการ 
๔. นางพรธนนันท์ รักษาศีล  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 

๕. นายกิตติกร ปะวารณะ ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    กรรมการ 

๖. นางจิรดา  ผาผล  ครู วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ    กรรมการ 
๗.วําท่ีร๎อยโทชัยสิทธิ์ ตํอต๎น  ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร    กรรมการ 
๘. นายสมาน  ค าขาว  ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์    กรรมการ 

๙. นางสาวธัญวรรณ   จันทร์อํอน  ครู วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์    กรรมการ 
๑๐. นายสุวิชา กล๎ายิ่ง  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางบรรหาร-แจํมใส   กรรมการ 

๑๑. วําท่ีร๎อยตรีรณธช จันทราวงษ์เดชา ครู วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม    กรรมการ 

๑๒. นางสาวละอองดาว  มีขนะ ครู วิทยาลัยสารพัดชํางนราธิวาส    กรรมการ 
๑3. นายโสวัตร ประพันธมิตร ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด           กรรมการ 
๑4. นายปัญญา ศิลากูล  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์    กรรมการและเลขานุการ 

๑5. นายปรีดา วงศ์จันทา รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร        กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

๖. คณะกรรมการด าเนินงานจัดการประกวดร้องเพลงสากล หญิง ด าเนินการโดย  

วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 
๑. นายโสภา   มะเครือสี ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์            ประธานกรรมการ  
๒. นายสมศักดิ์ จันทรานิตย์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์       รองประธานกรรมการ 
 
 

/๓. นายศิลปชั์ย... 



๘๖ 
 

  

๓. นายศิลป์ชัย บุปผามาเต รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  กรรมการ 
๔. นางพรธนนันท์ รักษาศีล  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 

๕. นายกิตติกร ปะวารณะ ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    กรรมการ 

๖. นางจิรดา  ผาผล  ครู วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ    กรรมการ 
๗. นางสาวจรินทร ทองพิระ  ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์    กรรมการ 
๘. นายพันธกานต์ สายเสียง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 

๙. นางสาวธัญวรรณ   จันทร์อํอน  ครู วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์    กรรมการ 
๑๐. นายสุวิชา กล๎ายิ่ง  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางบรรหาร-แจํมใส   กรรมการ 

๑๑. นางนิสสานารถ ตรีเพ็ชร  ครู วิทยาลัยเทคนิคบางแสน    กรรมการ 
๑๒. นายมงคล ดินแดง  ครู วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก    กรรมการ 

๑3. นายโสวัตร ประพันธมิตร ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด           กรรมการ 

๑4. นายปัญญา ศิลากูล  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์    กรรมการและเลขานุการ 

๑5. นายปรีดา วงศ์จันทา รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร    กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
 

๗. คณะกรรมการด าเนินงานจัดการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ด าเนินการโดย วิทยาลัยการอาชีพ
ร้อยเอ็ด 
๑. นายประมวล วิลาจันทร์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด   ประธานกรรมการ 

๒. นายศิริพงษ์ คุณากรพันธุ์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางนครราชสีมา     รองประธานกรรมการ 
๓. นายปริวัฒน ์ ถานิสโร  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี       รองประธานกรรมการ 
๔. นายภักดี  พรหมเกิด ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย๎อย       รองประธานกรรมการ 
๕. นายทวิกานต์ ผดุงสันต์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด   กรรมการ 

๖. วําท่ีร๎อยตรีโกศล ภิญโญ  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล  กรรมการ 
๗. นายเกษม  วิเศษบุปผา ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์    กรรมการ 

๘. จําสิบเอกชาติชาย ฝอยทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ    กรรมการ 

๙. นางวิลาวัณย์ ราชแสนเมือง ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์    กรรมการ 

๑๐. นายจีรวัฒน ์ หนุนทรัพย ์ ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 

๑๑. นายทูล  อนุลันธ ์  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี    กรรมการ 

๑๒. นายจเร  สุทธิภักดี ครู วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร  กรรมการ 

๑3. นายสุเมธ เมืองจันทร์ ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด           กรรมการ 

๑4. นายสุรพล นามเสนา ครู วิทยาลัยสารพัดชํางนครราชสีมา    กรรมการและเลขานุการ 
๑5. นายเรืองวุฒ ิ กลินทะ  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางนครราชสีมา      กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายพรสิทธิ์ กิ่งทอง รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ประธานกรรมการ 
2.  นางนิสานารถ ตรีเพช็ร  ครู วิทยาลัยเทคนิคบางแสน        รองประธานกรรมการ 
3. นายเจริญ ธรรมชาติ  ครู วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล          กรรมการ 
4. นายพิทักษ์ ขจรธรรมรักษ ์ ครู วิทยาลัยสารพัดชํางล าปาง           กรรมการ 
๕. นายสุปั่น แพงบุปผา ครู วิทยาลัยสารพัดชํางราชบุรี    กรรมการ 
๖. นายสุวิชา  กล๎ายิ่ง  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางบรรหารแจํมใส          กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 

/8. คณะกรรมการ... 



๘๗ 
 

  

๘. คณะกรรมการด าเนินงานจัดการประกวดวงดนตรีสากล ด าเนินการโดย วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 
๑. นายประมวล วิลาจันทร์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด                ประธานกรรมการ 

๒. นายศิริพงษ์ คุณากรพันธุ์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางนครราชสีมา     รองประธานกรรมการ 

๓. นายสนธิ  ภูละมุล  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางกาญจนบุรี        รองประธานกรรมการ 

๔. นายสนธิต  ดาโรจน์  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม        รองประธานกรรมการ 

๕. นายไพฑูรย ์ ธนพงศ์ภากรณ์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางนครราชสีมา รองประธานกรรมการ 

๑๐. นายสุวิชา คงพรหม รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎรนิ์กร  กรรมการ 

๗. นายสมนึก  อุํนแก๎ว  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางอุดรธานี    กรรมการ 

๘. นายสุชาติ  มณีวรรณ ครู วิทยาลัยสารพัดชํางชัยภูมิ    กรรมการ 

๙. นายจเร  สุทธิภักดี ครู วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร   กรรมการ 

๑๐. นายจีรวัฒน ์ หนุนทรัพย ์ ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 

๑๑. นายเจริญ ธรรมชาติ   ครู วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล    กรรมการ 

๑๒. นางพัทธนันท์ ภูแก๎ว  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี    กรรมการ 

๑3. นางอริสรา จันทศร  ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด           กรรมการ 

๑4. นายสุรพล นามเสนา ครู วิทยาลัยสารพัดชํางนครราชสีมา      กรรมการและเลขานุการ 

๑5. นายจักรกฤษณ์ แซํตั้ง  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางนครราชสีมา      กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นายสุชาติ สิมมี  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางธนบุรี ประธานกรรมการ 
2. นายสุรัตน์ อมราภรพิสุทธิ์  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางเพชรบูรณ์        รองประธานกรรมการ 
3. นายพิพัฒน์ ทองระอา  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางพระนคร          กรรมการ 
4. นายสุริยา มันตะรักษ ์ ครู วิทยาลัยสารพัดชํางพิจิตร          กรรมการ 
๕. นายภัทราวุฒิ พานิชเลิศ ครู วิทยาลัยสารพัดชํางกาญจนบุรี    กรรมการ

 ๖. นายวัชราธร ไทยโยธิน ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสมุทรสงคราม          กรรมการและเลขานุการ 

๙. คณะกรรมการด าเนินงานจัดการประกวดดนตรีไทย ด าเนินการโดย วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 
๑. นายประมวล  วิลาจันทร์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด           ประธานกรรมการ 
๒. วําท่ีร๎อยโทสันติสุข โมฬา  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง       รองประธานกรรมการ 
๓. นายทวิกานต์ ผดุงสันต์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด   กรรมการ 
๔. นายสมจิตร ชัยบัง  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด   กรรมการ 
๕. นายเอกชัย สวัสดิรักษา รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง   กรรมการ 
๖. นายธวัช  สอนงํายดี รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย   กรรมการ 
๗. นายพินิต  ศรีค าดี  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง   กรรมการ 
๘. นายเสถียร  สมีแจ๎ง  ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
๙. นายชัยวัฒน ์ โยธายุทธ ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
๑๐. นางสาวภัศราภรณ์  ดํานธิติ ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
๑๑. นางมยุร ี ค าโสภา  ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง    กรรมการ 
๑๒. นายกิตติ  อนุวัฒน ์ ครู วิทยาลัยพณิชยการบางนา    กรรมการ 
๑๓. นางสาวมณฑิรา เรืองเกิด  ครู วิทยาลัยเทคนิคสตูล     กรรมการ 
๑๔. นางสาวกนกวรรณ  แพงถิ่น ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด               กรรมการและเลขานุการ 
 
 

/๑๕. นางสาวปภาวี... 



๘๘ 
 

  

๑๕. นางสาวปภาวี ปะริตวา  ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด        กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
 

๑๐. คณะกรรมการด าเนินงานจัดการประกวดพูดในที่สาธารณะเปน็ภาษาอังกฤษ 
 (English Public Speaking Contest) ด าเนนิการโดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธาน ี
๑. นายนิรุตต์  บุตรแสนลี ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี      ประธานกรรมการ 

๒. นางสถิรดา ทาขุลี  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี    รองประธานกรรมการ 
๓. นายสมจิตร พันธไชย  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด   กรรมการ 
๔. นายวิศาล  เพ็ชรมุณี รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคทําหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ กรรมการ 
๕. นายเอกวิทย์   ธาตุไชย  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี   กรรมการ 
๖. นางนิติดา   นิมิตบรรณสาร ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๗. นางสาวชนิศา   ประสิทธิกุล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๘. นางสาวพัชรีวรรณา  กอสมานชัยกิจ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๙. นางปานจันทร์   ปัญญาสิม ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย     กรรมการ 
๑๐. นางภัทรจิตร บูรมิ  ครู วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี    กรรมการ 
๑๑. นางสาวเพ็ญพิชชา  สิงหกุล ครู วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก   กรรมการ 
๑๒. นางสาวทิพย์วิมล   ทิพย์รักษา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต    กรรมการ 
๑๓. นางสาวทิพเนตร  วรนาด  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี    กรรมการ 
๑๔. นางสุธิดา อินต๏ะวัย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี              กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นางสาวรํมเกล๎า สาลี  ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด        กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
 

๑๑. คณะกรรมการด าเนินงานจัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ด าเนินการโดย วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านไผ่ 
๑. วําท่ีร๎อยตรีจรรยา พาบุ  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ๎านไผํ           ประธานกรรมการ 

๒. นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางอุดรธานี       รองประธานกรรมการ 
๓. นายอรัญ  ปุริสธรรม รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแกํน   กรรมการ 
๔. นายโกศล  เลิศล้ า  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ๎านไผํ   กรรมการ 
๕. นางสาวลักขณา แสนสีดา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๖. นางสาวพัทธมน ขันเพ็ชร  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๗. นางสาวนิศารัตน์ ไปตามหา ครู วิทยาลัยการอาชีพขอนแกํน    กรรมการ 
๘. นางสาวนรินรัตน์ กุลสุวรรณ ครู วิทยาลัยการอาชีพบ๎านไผํ    กรรมการ 
๙. Miss Wang Mian   ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
๑๐. นายเปรมกมล ภูล าพา  ครู วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก   กรรมการ 
๑๑. นางสาวจีญาวัลล์ ชมช่ืนดี  ครู วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี    กรรมการ 
๑๒. นางพิมพรรณ  ปัญจขันธ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ     กรรมการ 
๑๓. นางสาวกลกวรรณ  สุวรรณรักษา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต    กรรมการ 
๑๔. นายศุภลักษณ์  ปอนเกษม รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ๎านไผํ     กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นางสาวปภาวี ปะริตวา  ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด        กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
 
 
 

 
/๑๒. คณะกรรมการ... 



๘๙ 
 

  

๑๒. คณะกรรมการด าเนินงานจัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ด าเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย 

๑. นายอุดมภูเบศวร์ สมบูรณ์เรศ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย       ประธานกรรมการ 

๒. นายศุภชัย  แนํนอุดร ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร       รองประธานกรรมการ 

๓. นายสุระภี  ผกาพันธ์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางศรีสะเกษ  กรรมการ 
๔. นายประสิทธิ์ ค าบับภา รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางมหาสารคาม  กรรมการ 

๕. นายชัชวาล ปุณขันธุ์  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   กรรมการ 

๖. นางสาวศิษฎานุช อุทธา  ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง    กรรมการ 

๗. นายวัชระ  ลานเจริญ ครู วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ    กรรมการ 
๘. นางสาวศุทธ์หทัย หารไชย  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี     กรรมการ 
๙. นายธานีวัฒน ์ บุญโต  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี    กรรมการ 
๑๐. นางสาวจีญาวัลล์ ชมช่ืนดี  ครู วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี    กรรมการ 
๑๑. นางจุรีรัตน ์ สิงห์สุวรรณ ครู วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี    กรรมการ 
๑๒. นางสาวิตรี บุญสิน  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต    กรรมการ 
๑3. นายเสถียร สมีแจ๎ง  ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด           กรรมการ 

๑4. นางสาวพัฒนา สุมาลี  ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย               กรรมการและเลขานุการ 
๑5. นางขนิษฐา ดาโรจน์  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

๑๓. คณะกรรมการด าเนินงานจัดการประกวดรักการอ่านภาษาไทย ด าเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย 

๑. นายอุดมภูเบศวร์ สมบูรณ์เรศ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย      ประธานกรรมการ 

๒. นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี    รองประธานกรรมการ 
๓. นายชัชวาล ปุณขันธุ์  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   กรรมการ 

๔. นางมยุรา  โพธิญาณ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี    กรรมการ 

๕. นางญาดา  สัยงาม  ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแกํน    กรรมการ 
๖. นางสาวพิสมัย เครือแสง ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    กรรมการ 

๗. นางเบญมาศ ปะจิโน  ครู วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ    กรรมการ 
๘. นายสุรชาติ นันทะเสน ครู วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม    กรรมการ 
๙. นางสาวเนตรนภา สุนา  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี    กรรมการ 
๑๐. นางกมลทิพย์ ย๎อยเสริฐสุทธิ์ ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสระบุรี    กรรมการ 
๑๑. นางศิริกุล คุณากรพันธุ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี    กรรมการ 
๑๒. นางสุภาวดี มากสง  ครู วิทยาลัยเทคนิคปุาพะยอม    กรรมการ 
๑3. นางสาวกุลชริฎา อาจเดช  ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด           กรรมการ 

๑4. นายสะอาด รอดคง  ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย       กรรมการละเลขานุการ 

๑5. นายณราวิตญ์ มีดี  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

๑๔. คณะกรรมการด าเนินงานจัดการประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (Demonstration Contest) 
ด าเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 
๑. นายวิศวชาติ สุวรรณราช ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์    ประธานกรรมการ 

๒. นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน       รองประธานกรรมการ 
 
 

/๓. นายสมพงษ์... 



๙๐ 
 

  

๓. นายสมพงษ์ พลับทอง รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา   กรรมการ 
๔. นางจิราภรณ์ พันทวี  ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    กรรมการ 
๕. นางสาวอภิญญา บัวค าโคตร ครู วิทยาลัยสารพัดชํางอุดรธานี    กรรมการ 

๖. นางจิตมนัส ทํอแก๎ว  ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู     กรรมการ 

๗. นางปานจันทร์ ปัญญาสิม ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย     กรรมการ 
๘. นางสาวชนิศา ประสิทธิกุล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 

๙. นางสาวพิชญนิน รองเมือง ครู วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ    กรรมการ 

๑๐. นางสาวรัชนีวรรณ  สุกจันทร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคแมํสอด    กรรมการ 

๑๑. นางสาวนันท์ณภัสร  พรมสุทธิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคทําหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์  กรรมการ 

๑๒. นางสาวศิราณี  สํงศรี  ครู วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี    กรรมการ 

๑3. นางสาวทารัตน์ ปักค าวงษา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด           กรรมการ 
๑4. นายสุระเดํน คุนุ  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์    กรรมการและเลขานุการ 
๑5. นางสาวจินดารัตน์  สวาสด์ิพงษ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด        กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
 

๑๕. คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ วิชาหน้าที่พลเมือง และ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย ด าเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

๑. นายอุดมภูเบศวร์ สมบูรณ์เรศ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย     ประธานกรรมการ 

๒. นายสมรักษ์ พระสลัก รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย       รองประธานกรรมการ 
๓. นางทองพราว ฮวบหิน  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี  กรรมการ 
๔. นายปรีชา  อารีย์วงษ ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๕. นายสกล  หุํนงาม  ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 

๖. นางสาวบังอร จันโทวงษ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 

๗. นางสาวจรีพร วงศ์ชัยเพ็ง ครู วิทยาลัยการอาชีพแก๎งคร๎อ    กรรมการ 

๘. นายจีระศักดิ์ สีหมุํย  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางนครราชสีมา   กรรมการ 

๙. นางสาวกฤตยา วิสิลา  ครู วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทํองเท่ียวอุดรธานี  กรรมการ 

๑๐. นางนสรา ชํุมธิ  ครู วิทยาลัยเทคนิคแมํสอด    กรรมการ 

๑๑. นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน  ครู วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี    กรรมการ 
๑๒. นายสมพงศ์ วรรณถนอม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช   กรรมการ 
๑3. นายณัฐวัฒน์ ฤทธิมนตรี ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี              กรรมการ 

๑4. นางสาวศิริวรรณ ประดิษฐ์ด๎วง ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย               กรรมการและเลขานุการ 

๑5. นางสาวจุฑารัตน์ ชูรัตน์  ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด             กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
 

๑๖. คณะกรรมการด าเนินงานจัดการประกวดมารยาทไทย ด าเนินการโดย วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
๑. นายอดุลย์  พิมพ์ทอง ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแกํน     ประธานกรรมการ 
๒. นายอรัญ  ปุสธรรม  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแกํน     รองประธานกรรมการ 

๓. นางระเบียบ จ าปาสุข  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
๔. นางสาวจรรยา แพงนอก ครู วิทยาลัยสารพัดชํางบุรีรัมย์    กรรมการ 
๕. นางธนาภา นาชัยลาน ครู วิทยาลัยการอาชีพห๎วยผ้ึง    กรรมการ 
๖. นางสุภาวดี ศิริขันธ์  ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ 
 
 
 

/๗. นางดารุวรรณ... 



๙๑ 
 

  

๗. นางดารุวรรณ สารีรักษ์  ครู วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ    กรรมการ 

๘. นางชมพูนุช มานาดี  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกํน    กรรมการ 

๙. นางสาวนภสร อินทร์บึง ครู วิทยาลัยสารพัดชํางเพชรบูรณ์    กรรมการ 

๑๐. นางสาวจรัสศรี พัฒน์ทอง ครู วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล    กรรมการ 

๑๑. นางทัศนีย์ แก๎วสมนึก  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา    กรรมการ 

๑๒. นางสาวเบญจมาศ  ชูมณี    ครู วิทยาลัยเทคนิคระนอง    กรรมการ 

๑3. นางสาวจุฑารัตน์ ชูรัตน์  ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด           กรรมการ 
๑4. นายไพวัล เขียวแปู  ครู วิทยาลัยการอาชีพขอนแกํน               กรรมการและเลขานุการ 

๑5. นางโฉมยงค์ บรรณาลัย ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด        กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

๑๗. คณะกรรมการด าเนินงานจัดการประกวดเล่านิทานพืน้บ้าน ด าเนินการโดย วิทยาลัยการอาชีพ
ขอนแก่น 
๑. นายอดุลย์  พิมพ์ทอง ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแกํน     ประธานกรรมการ 
๒. นายวิชัย  สังฆะมะณี รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด       รองประธานกรรมการ 
๓. นายภัทราวุธ โพธา  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก   กรรมการ 
๔. นายส าราญ วังบุญคง รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร   กรรมการ 
๕. นางจันทร์ทิรา อินทร์ปรางค์ ครู วิทยาลัยสารพัดชํางบุรีรัมย์    กรรมการ 

๖. นางวรณี  ศรีวิลัย  ครู วิทยาลัยการอาชีพห๎วยผ้ึง    กรรมการ 
๗. นางศศิวิมล ศรีสนธ์  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
๘. นางสาวอทิตยา จุจันทร์  ครู วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ    กรรมการ 
๙. นางสาวนิศา การุญ  ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ 
๑๐. นางสาวปราณี ท๎าวยา  ครู วิทยาลัยการอาชีพพล     กรรมการ 
๑๑. นางสาวสาวิตรี ไชยธงรัตน ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพขอนแกํน    กรรมการ 
๑๒. นางทัศนีย์ แก๎วสมนึก  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา    กรรมการ 
๑3. นางสาวกุลชริฎา อาจเดช  ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด           กรรมการ 
๑4. นางสาวอรทัย เลิศขุนทด ครู วิทยาลัยการอาชีพขอนแกํน      กรรมการและเลขานุการ 
๑5. นายเสถียร สมีแจ๎ง  ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด        กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

๑๘. คณะกรรมการด าเนินงานจัดการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ปวช. 
ด าเนินการโดย วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
๑. นายบัณฑิต ยิ้มน๎อย  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพแก๎งคร๎อ    ประธานกรรมการ 
๒. นายธาตรี  พิบูลมณฑา ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล       รองประธานกรรมการ 
๓. นายพงษ์ศาสตร์ อภิธรรมพงศ์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี   กรรมการ 
๔. นางสาวสุขภิรมย์ กุณรักษ์  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง   กรรมการ 

๕. นายรังสรรค์ ทองสินธุ์ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพดํานซ๎าย   กรรมการ 
๖. นายสุพิน  ปานะสุนทร ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๗. นายสมชาย ซื่อตรง  ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา    กรรมการ 
๘. นางสาวนิรมล อันทะสีดา ครู วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง    กรรมการ 
๙. นางสาวกิติมาภรณ์  สมบัติพล ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร    กรรมการ 
๑๐. นางนงนุช เดชพิทักษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี    กรรมการ 
 
 

/๑๑. นางสาวราตรี... 



๙๒ 
 

  

๑๑. นางสาวราตรี ศรีเมือง  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) กรรมการ 
๑๒. นายสุชล  ลือเสียง  ครู วิทยาลัยเทคนิคพังงา     กรรมการ 
๑3. นายเทพพิทักษ์ เพงกานตรง ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด           กรรมการ 
๑4. นายเสนํห์ สอนเวียง รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพแก๎งคร๎อ    กรรมการและเลขานุการ 
๑5. นายอิทธิวัฒน ์ ไทยแท๎  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวช. 
๑. นายธนภัทร แสงจันทร์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา            ประธานกรรมการ 
๒. นายบรรจง พลขันธ์  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   รองประธานกรรมการ 
๓. นายประจักษ์ เลขตะระโก รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย   กรรมการ 
๔. นายสุรนารถ ฉิมพารส  อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล๎านนาตาก   กรรมการ 
๕. นางกรรณิกา สายสิญจน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    กรรมการ 
๖. นายกฤษดา จักรแสน ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    กรรมการ 
๗. นางสาวสุธารัตน์ ศรีทอง  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
๘. นายดนัย สีอํอนนอก ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา               กรรมการและเลขานุการ 
๙. นางสาวสุกัญญา ขุนประเสริฐ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี         กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

๑๙. คณะกรรมการด าเนินงานจัดการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ปวส.    
    ด าเนินการโดย วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 

๑. นายบัณฑิต ยิ้มน๎อย  ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพแก๎งคร๎อ  ประธานกรรมการ 
๒. นายประมวล วิลาจันทร์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด       รองประธานกรรมการ 
๓. นายธนชัย  ศิริโคจรสมบัติ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห๎อง กรรมการ 
๔. นายประถมจักรี สียางนอก รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา  กรรมการ 

๕. นายมานิต  แต๎มแก๎ว รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพทําตูม   กรรมการ 
๖. นายสุพิน  ปานะสุนทร ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการ 
๗. นายสมชาย ซื่อตรง  ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา    กรรมการ 
๘. นางสาวนิรมล อันทะสีดา ครู วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง    กรรมการ 
๙. นางสาวจันทร์ศรี ดนูนาถ  ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร    กรรมการ 
๑๐. นายภูวสิษฏ์ เสียมสกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี    กรรมการ 
๑๑. นางสาวไขํมุก บุญวิเศษ ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
๑๒. นายสวิตต์ โคตรสีเขียว ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
๑3. นายเทพพิทักษ์ เพงกานตรง ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด           กรรมการ 
๑4. นายเสนํห์ สอนเวียง รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพแก๎งคร๎อ    กรรมการและเลขานุการ 
๑5. นายอิทธิวัฒน ์ ไทยแท๎  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
 

    คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวส. 
๑. วําท่ีร๎อยตรีชนะคมศร  คงยืน ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์   ประธานกรรมการ 
๒. นายจิรายุทธ แก๎วอาสา รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย       รองประธานกรรมการ 
๓. นายบัญชา หวานใจ  รองผ๎ูอ านวยการเทคนิคสุวรรณภูมิ        รองประธานกรรมการ 
๔. นายสุรนารถ ฉิมพารส  อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล๎านนาตาก   กรรมการ 

 
 /5. นางสาววรุณี... 



๙๓ 
 

  

๕. นางสาววรุณี พิณรัตน์  ครู วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ    กรรมการ 
๖. นายด ารงศักดิ์ วงษ์สระน๎อย ครู วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย    กรรมการ 
๗. นางจารุวรรณ เช่ียวชาญ ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ    กรรมการ 
๘. นางอรดี  ภีระค า  ครู วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ    กรรมการ 
๙. นายอาคม ปาสีโล  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวภัทรนิษฐ์ กอบโชคกุลวัฒน์  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี        กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

2๐. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาเทคโนโลยี 
      สารสนเทศและการสื่อสาร  ประกอบด้วย 

1. นายสิระพงศ์ ชูวงศ์เลิศ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด ประธานกรรมการ 
2. นายศุภชัย แนํนอุดร ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร       รองประธานกรรมการ 
3. นายอ านาจ สังข์ทอง ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ       รองประธานกรรมการ 
4. นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล   ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย         กรรมการ 
5. นายสุริยา ขระณีย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด            กรรมการ 
6. นายฉัตรชัย เซ็นกลาง ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด           กรรมการ 
7. นายวิศิษฎ์ ปัญญาไว ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                        กรรมการ 
8. นายพนม ทิพย์เหลือง ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
9. นางสุรพล พลเย่ียม ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
10. นายค ารณ วรามิตร ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
11. นายเฉลิม พิเมย ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
12. นายนพพร กอผจญ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
๑๓. นายอิสระ วรนาม ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
14. นายปรีชา หงส์ผาแก๎ว ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
15. นายนิตินัย จรรยายงค์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
16. นายอภิสิทธิ์ จิตรเท่ียง ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด กรรมการ 
๑๗. นายวัชพงษ ์ ดอนแถลง ครู วทิยาลัยเทคนิคสระบุรี กรรมการ 
1๘. นายจ าเนียร สุมาริธรรม รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด          กรรมการและเลขานุการ 
1๙. นายสิทธิรัตน์ มิรัตนไพร รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร  กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
๒๐. นายสิทธิชนม์ ค าแปล รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ   กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
2๑. นายสุรชัย พิจุลย์  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด                  กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
2๒. นางสาวภัครทรานิษฐ์  แสนหลาบค า  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด            กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
  ๑. ด าเนินการเตรียมการจัดการแขํงขันทักษะวิชาชีพ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
  ๒. ประสานงานในการจัดเตรียมสถานท่ี ในการแขํงขันรํวมกับเจ๎าภาพการแขํง ขันคณะกรรมการฝุาย
สถานท่ี 

๓. จัดผ๎ูประสานงานในการจัดการแขํงขันทักษะวิชาชีพ 

 2๑. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ            
ประเภทวิชาคหกรรม  ประเภทวิชาศิลปกรรม  และประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   ประกอบด้วย 

1. นายรุํงโรจน ์ ไชยชาติ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด ประธานกรรมการ 
 

/2. นางเนาวรัตน์... 
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2. นางเนาวรัตน ์ อันทรบุตร รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด       รองประธานกรรมการ 
3. นางวรรณนุช จันทร์เสละ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
4. นางบันดาร เชยชะนันท์     ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
5. นางอาภรณ์ ปัตะเวสังข์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด          กรรมการ 
6. นายสุธี เกินกลาง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด          กรรมการ 
7. นางพรพิมล ปาปะเก ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด  กรรมการ 
8. นางสาววิภาวดี โพธิ์ละเดา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด กรรมการ 
9. นางสาวณัฐฏิญาภรณ์ บุญวิจิตร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด กรรมการ 
10. นางสาวนิติยา ศรีวิหยัด ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด กรรมการ 
11. นางสาวสุวิมล เอ็นดู ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด กรรมการ 
๑๒. นางรัชดาภรณ์  มะลิซ๎อน รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด     กรรมการและเลขานุการ 
๑๓.นางสาวสุรวดี เอ็มรัตน์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด       กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

     มีหน้าที่ 
  ๑. ด าเนินการเตรียมการจัดการแขํงขันทักษะวิชาชีพ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
  ๒. ประสานงานในการจัดเตรียมสถานท่ี ในการแขํงขันรํวมกับเจ๎าภาพการแขํง ขันคณะกรรมการฝุาย
สถานท่ี 

๓. จัดผ๎ูประสานงานในการจัดการแขํงขันทักษะวิชาชีพ 

2๒. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น และทักษะพื้นฐาน  ประกอบด้วย 
1. นายประมวล วิลาจันทร์ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด ประธานกรรมการ 
2.  วําท่ีร๎อยโทสันติสุข โมฬา ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง       รองประธานกรรมการ 
3. นายสมจิตร พันธไชย รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด   กรรมการ 
4. นายอเนก แสนมหาชัยภา รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง   กรรมการ 
5. นางสาวลักขณา สีลาง ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด          กรรมการ 
6. นายธนวัฒน ์ วงภูดร ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด          กรรมการ 
7. นายพจนารถ คาดพันโท  ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด        กรรมการ 
8. นายเทพพิทักษ์  เพงกานตง  ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
9. นายพจนารถ  คาดพันโน ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด          กรรมการ 
10. นางอารยา  จันทรราสี ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด          กรรมการ
11. นางอรทัย   เวียงสงค์ ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด          กรรมการ 
12. นายสัญญา   ปาละศรี  ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด          กรรมการ 
๑๓. นายสุนนท์  ทองสุข  ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด          กรรมการ 
14. นางอริสรา   จันทศร ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด กรรมการ 
15. นายโสวัตร  ประพันธมิตร ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด      กรรมการ 
16. นางสาวจินดารัตน์  สวาสด์ิพงษ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
17. นายสุเมธ   เมืองจันทร์ ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด กรรมการ 
18. นายชัยวัฒน์  โยธายุทธ ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด กรรมการ 
19. นางสาวรํมเกล๎า  สาลี ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด กรรมการ 
20. นางสาวปภาวี  ปะริตวา ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด กรรมการ 
21. นายเสถียร   สมีแจ๎ง ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด กรรมการ 
 /22. นางสาวกุลชริฎา... 
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22. นางสาวกุลชริฎา อาจเดช ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด กรรมการ 
23. นางโฉมยงค์  บรรณาลัย ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด กรรมการ 
24. นางสาวจุฑารัตน์  ชูรัตน์ ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด กรรมการ 
2๕. นายสมจิตร ชัยบัง รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด      กรรมการและเลขานุการ 
2๖. นายทวิกานต์ ผดุงสันต์ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด   กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

     มีหน้าที่ 
  ๑. ด าเนินการเตรียมการจัดการแขํงขันทักษะวิชาชีพระยะส้ัน ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

๒. ประสานงานในการจัดเตรียมสถานท่ี ในการแขํงขันรํวมกับเจ๎าภาพการแขํงขันคณะกรรมการฝุาย  
 สถานท่ี 
๓. จัดผ๎ูประสานงานในการจัดการแขํงขันทักษะวิชาชีพ 

2๓. คณะกรรมการฝ่ายสรุปประเมินผล ประกอบด้วย 
1. นายสิระพงศ์ ชูวงศ์เลิศ ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด  ประธานกรรมการ 
2. นายอดิศร ซาซุม  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน      รองประธานกรรมการ 
3. นางเขมจิรา จิตตะยโศธร ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
4. นายอภิสิทธิ์ จิตเท่ียง  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
5. นายศุภชัย  จอมค าสิงห์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
6. นายทศพล  สุภาพ  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
7. นายพีรพล  ประวันเนย ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
8. นายสรรค์  สุดเฉลียว ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
9. นายนิเทศก์  แก๎วไกรสร ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
10. นางสาวมาริษา แสงมล  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
11. นางสาวกานต์ชนา อ๎นศรีวงศ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
12. นางสาวพรกมล ผํองศาลา ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
13. นางสาวมนัญญ์ชยา ชูวงศ์เลิศ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
14. นายวิชัย  อินอุํนโชติ ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
15. นายนราธิป ศิริเกตุ  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
16. นางสาววรางคณา บุญสํง  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
17. นายอดิศร แนํนอุดร ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
18. นางสาวสุภาวินี กอผจญ  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
19. นายสุริยา มาสงค์  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
20. นายพจนารถ คาดพันโน ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
21. นางสาวลักขณา สีลาง  ครู วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
22. นายถาวร วงศ์ค าแก๎ว ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
23. นางปิ่นฤดี วิเศษสุวรรณ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
24. นายธรรมนญู  ผันอากาศ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
25. นางทัชชุวรรณ เวียงพล  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
26. นางสาวมยุรี อามาตย์มนตรี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
27. นายอดิศักดิ์ สาสีเสาร์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
28. นางชนัญธิดา โมฬา  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
 

/29. นายพัฒนาวุฒิ... 
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29. นายพัฒนาวุฒ ิ มูลมณี  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
30. นางสาวนันท์นลิน สวัสด์ิสละ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
31. นายสมศักดิ์ สีบุญโรจน์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
32. นายอริย์ธัช  วศินโรจนโภคิน   ครู วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ     กรรมการ 
33. นายศตวรรษ  ทองรัตน์   ครู วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ     กรรมการ 
34. นางสาวสายทิพย์ ศิริคุปต์   ครู วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ     กรรมการ 
35. นางสาวเกศสุดา  วิเศษวงษา  ครู วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร     กรรมการ 
36. นายมงคล  ศิริโสม   ครู วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร     กรรมการ 
37. นายวรภพ โพนค าหล ครู วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย    กรรมการ 
๓๘. นายวีรวัฒน์  นราวงษ์  ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
3๙. นางสาวสุรวดี เอ๏มรัตน์  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด    กรรมการ 
๔๐. นางสาวน้ าฝน จตุเทน  เจ๎าหน๎าท่ี  วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด   กรรมการ 
4๑. นางสาวภัศราภรณ์ ดํานธิติ เจ๎าหน๎าท่ี  วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด   กรรมการ 

 4๒. นางสาวนิติลักษณ์แก๎วส าโรง  เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด         กรรมการ 
 4๓. นางสาวดวงทิพย์  แซํเล็ก  เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด          กรรมการ 
 4๔. นางสาวกรรณิการ์  มาตยาคุณ  เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด          กรรมการ 
 44. นางสาวล าดวน แสงกุล  เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด          กรรมการ 
 45. นางสาวกิตติยาภรณ์  ประดับสิน  เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด          กรรมการ 
 46. นางสาวทัศน์วรรณ  ผลิตยศ  เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด          กรรมการ 

4๗. นายธานินท์ อาระหัง  เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด           กรรมการ 

4๘. นายบรรจง จ าพร  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด     กรรมการและเลขานุการ 
4๙. นางเนาวรัตน ์ อันทรบุตร รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด  กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
๕๐. นายศุภชัย ค าสอนทา ครู วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด        กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
5๑. นายกิตติคม มณีฉาย  เจ๎าหน๎าท่ีศูนย์ประสานงานการผลิต       กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
     และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา         

      มีหน้าที่  
๑. จัดท าแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 
๒. จัดพิมพ์รายละเอียดผ๎ูเข๎าแขํงขัน ผ๎ูควบคุม และกรรมการจัดการแขํงขันแตํละทักษะเข๎าในระบบข๎อมูล 
๓. รายงานผลการแขํงขันเข๎าสํูระบบในแตํละทักษะการแขํงขัน 
๔. จัดพิมพ์เกียรติบัตรให๎ผ๎ูเข๎าแขํงขัน ผ๎ูควบคุม คณะกรรมการ และสํวนท่ีเกี่ยวข๎อง 
๕. เจ๎าหน๎าท่ีในการรับใบรายงานผลการแขํงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน จากเจ๎าภาพจัดการ 

แขํงขันในระหวํางการจัดงาน และสรุปผลการแขํงขันเป็นรูปเลํม พร๎อม File เอกสาร ให๎แกํผ๎ูเกี่ยวข๎อง       
๖. วางแผนระบบการจัดเก็บรวบรวมข๎อมูล และวิเคราะห์ข๎อมูล 
๗. จัดท ารูปเลํมเอกสารและจัดสํงผลการประเมินการจัดงานตามกิจกรรมท่ีจัด และในภาพรวม  

แกํส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแหํงประเทศ ระดับภาค และระดับชาติ 

๘. สรุปและรวบรวมผลการแขํงขันทักษะทุกรายการ ให๎เสร็จส้ินและสํงให๎คณะกรรมการฝุายพิธีการ  
เพื่อใช๎ในพิธีปิดการประชุมฯ 
  /๙. สรุปและรวบ... 



๙๗ 
 

  

๙. สรุปและรวบรวมผลการแขํงขันทักษะทุกรายการ เพื่อรายงานตํอส านักงานคณะกรรมการ                      
การอาชีวศึกษา และประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย 
ระดับชาติ ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

๑๐.  ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
๑๑.  สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

 

๒๔.  คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันทักษะ ประกอบด้วย 
1. นายประทีป   อนิลบล ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางชัยภูมิ ประธานกรรมการ 
2. นายบุญชํวย กั้วศรี ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง        รองประธานกรรมการ 
3. นายคีรินทร์ อนุตตรังกูร ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท       รองประธานกรรมการ 
4. นางสาวกรรฺการ ์ โมลาขาว       รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง       รองประธาน กรรมการ 
๕. นางสาวมุกดา ดลเจือ  รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี กรรมการ 
๖. นางสาวเนตรชนก ศักดิ์เขว๎า พนักงานราชการ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท  กรรมการ 
๗. นางสาวรจนา  สุขแสวง เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการ 
๘. นางสาวรจนา พันธุ์อินทร ์ เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการ 
๙. นางสาวคณิตา  วงกนก เจ๎าหน๎าท่ี วิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการ 
๑๐. นายกิตติคม มณีฉาย เจ๎าหน๎าท่ีศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา กรรมการ 
๑๑. นายสุทิศ   รวดเร็ว รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท    กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. นายดาวไทย เบาราญ รองผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง     กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่                                                                                                                                  
๑. พิจารณารายงานผลการแขํงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะพื้นฐาน จากเจ๎าภาพจัดการแขํงขัน                      

ในระหวํางการจัดงาน 
๒. ให๎ความคิดเห็น ในการรายงานผลการแขํงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน เพื่อรับรองผลการ 

แขํงขัน กํอนการประกาศผลการแขํงขันอยํางเป็นทางการ 
 

 อนึ่ง  ให๎ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย ระดับชาติ                     
หรือประธานคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ  แตํงต้ังคณะอนุกรรมการในการจัดงานฝุายตําง ๆ 
ได๎ตามความเหมาะสม เพื่อให๎การด าเนินงานเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ และอนุญาตให๎
ข๎าราชการ และผ๎ูเกี่ยวข๎องตามรายช่ือในค าส่ังข๎างต๎น เดินทางไปราชการ ปฏิบัติราชการในภารกิจตามท่ีได๎รับ
มอบหมายตามค าส่ังนี้ โดยให๎ปฏิบัติตามระเบียบการเดินทางไปราชการ และเบิกคําใช๎จํายได๎ตามสิทธิ์จาก
สถานศึกษาต๎นสังกัด  

  
   ท้ังนี้  ต้ังแตํบัดนี้ เป็นต๎นไป 

 

                         ส่ัง  ณ  วันท่ี         มกราคม  พ.ศ. 2563 
 
 

 


