
 
 

ค าสั่งอาชีวศึกษาภาคเหนือ 
ที ่๐๓๙/ ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 

ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งท่ี ๓๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
------------------------------------- 

  ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดจัดงานงานประชุมวิชาการองค๑การนักวิชาชีพในอนาคตแหํง
ประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระหวํางวันที่ ๑๖ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย  

  ดังนั้นเพื่อให๎การด าเนินงานฝุายตํางๆ ในสํวนที่เกี่ยวข๎องเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค๑
และเกิดประโยชน๑สูงสุด อาชีวศึกษาภาคเหนือ จึงแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประชุมวิชาการองค๑การนักวิชาชีพ           
ในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ  ครั้งที่ ๓๑ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ประกอบด๎วย        

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
๑. นายสุวัฒน๑ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ           ประธานกรรมการ 
๒. นายจักรภพ เนวะมาตย๑ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก   กรรมการ 
๓. นายฉัตราวัฒน๑ ยาละ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดก าแพงเพชร  กรรมการ
๔. นายชัยณรงค๑ คัชมาตย๑ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร   กรรมการ 
๕. นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน๑ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค๑  กรรมการ 
๖. นายปรีชา การัก ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี  กรรมการ 
๗. นายสุวัฒน๑ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก  กรรมการ 
๘. นายอนันต๑ โดรณ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ๑  กรรมการ 
๙. นายป๓ญญา พลเมืองดี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนําน   กรรมการ 
๑๐. นายประทีป บินชัย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดแพรํ   กรรมการ 
๑๑. นายจีระพงษ๑ แสงวณิช ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง   กรรมการ 
๑๒. นายสถิตย๑ ปริปุณณากร ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา   กรรมการ 
๑๓. นายป๓ญญชาติ วงษ๑ป๓ญญา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดล าพูน   กรรมการ 
๑๔. นางอรัญญา กิมภิระ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหมํ  กรรมการ 
๑๕. นายปริวิชญ๑ ไชยประเสริฐ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย  กรรมการ 
๑๖. นายศรียนต๑ สาลิกานนท๑ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดแมํฮํองสอน  กรรมการ 
๑๗. นายไสว ศรีบูจันดี ประธานกรรมการบริหารองค๑การนักวิชาชีพ ระดับชาติ กรรมการ 
๑๘. นายอนันต๑ โดรณ            ประธานกรรมการบริหารองค๑การนักวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ กรรมการ 
๑๙. นายชูชาติ พรามจร  ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย    กรรมการและเลขานุการ 
๒๐. นายอาณัติชัย จันทิวาสน๑    รองประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
๒๑. นายนิมิตร   อาศัย        รองประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
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๒. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. นายสุวัฒน๑ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ประธานกรรมการ 
๒. นายบุญเลิศ ห๎าวหาญ ผู๎อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑      รองประธานกรรมการ 
๓. นายบุญธรรม เกี้ยวผั้น ผู๎อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒      รองประธานกรรมการ 
๔. นายสงวน หอกค า ผู๎อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓      รองประธานกรรมการ 
๕. นายสมคิด บุญเทวี ผู๎อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔      รองประธานกรรมการ 
๖. นายวัชรพงศ๑ ฝ๓้นติ๊บ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ รองประธานกรรมการ 
๗. นายจักรภพ เนวะมาตย๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก รองประธานกรรมการ 
๘. นายอาณัติชัย จันทิวาสน๑  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง รองประธานกรรมการ 
๙. นายนิมิต อาศัย ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย รองประธานกรรมการ 
๑๐. วําที่ร๎อยโท นิคม เหลี่ยมจุ๎ย ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รองประธานกรรมการ 
๑๑. นายสมใจ รอดคง ผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย รองประธานกรรมการ 
๑๒. นายปราโมทย๑ บุญเลิศล้ า ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก กรรมการ 
๑๓. นายพิษณ ุ รัตน๑เลิศลบ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางพิษณุโลก กรรมการ 
๑๔. นายสุรพล วรินทร๑เวช ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว กรรมการ 
๑๕. นายศุภพิสิษฐ๑ ไกรศรวัชร  วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก กรรมการ 
๑๖. นางมลฑา ทรัพย๑ประชา ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย กรรมการ 
๑๗. นายชัยณรงค๑ คัชมาตย๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร กรรมการ 
๑๘. นายสุชาติ มหายศ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางพิจิตร กรรมการ 
๑๙. นายธเนศ คงวังทอง ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร กรรมการ 
๒๐. นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑ กรรมการ 
๒๑. นายยุทธพิชัย กล๎าหาญ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคแมํวงก๑ กรรมการ 
๒๒. นางสุรางค๑ อภิรมย๑วิไลชัย ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑ กรรมการ 
๒๓. นายองอาจ อ่ าพุธ ผู๎อ านวยการเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค๑ กรรมการ 
๒๔. นายสมเจตน๑ พรหมบุญตา ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค๑ กรรมการ 
๒๕. นายทวีวัฒน๑ รื่นรวย ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย กรรมการ 
๒๖. นายวิทยา ประสมศรี ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟูา กรรมการ 
๒๗. นายปรีชา การัก ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี กรรมการ 
๒๘. นายสุชาติ จินดาแจ๎ง ผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางอุทัยธานี กรรมการ 
๒๙. นายประเวศ วรางกูร  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี กรรมการ 
๓๐. นายอนันต๑ โดรณ  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑ กรรมการ 
๓๑. นายไพฑูรย๑ ตัณทานนท๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑ กรรมการ 
๓๒. นายจีรพัฒน๑ เจี้ยมกลิ่น ผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางอุตรดิตถ๑ กรรมการ 
๓๓. นายวรวัฒน๑ เหล็กสิงห๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย กรรมการ  
๓๔. นายทรงรัฐ ใจวงษ๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย๑ กรรมการ 
๓๕. นายสุชาติ กลั่นทอง ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑ กรรมการ 
๓๖. นายสมพร บุญนาค ผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางเพชรบูรณ๑ กรรมการ 
๓๗. นายพนม เขียวนาคูปภา ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ๑ กรรมการ 
๓๘. นางสุภาณ ี แสงอินทร๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน กรรมการ 
๓๙. วําที่ร๎อยตรี ฐิติพงศ๑ แสนอุบล ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี กรรมการ 
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๔๐. นางเมธิณี บุญเอกบุศย๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคแพรํ กรรมการ 
๔๑. นายประทีป บินชัย ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรํ กรรมการ 
๔๒. นายกิตติ เพ่ือนฝูง ผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ กรรมการ 
๔๓. วําที่ร๎อยตรี ประเสริฐ พรหมเผํา ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง กรรมการ 
๔๔. นายอัศวิน ขํมอาวุธ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพรํ กรรมการ 
๔๕. นายปรีชา ภูํสมบัติขจร ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง กรรมการ 
๔๖. นายป๓ญญา พลเมืองดี ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนําน กรรมการ 
๔๗. นายวัฒน๑สัณห๑ วังสาร ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพป๓ว กรรมการ 
๔๘. นายบุญชอบ โพธิ์ประเสริฐ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางนําน กรรมการ 
๔๙. นางสาวยุภาภรณ๑  เทพจันทร๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา กรรมการ 
๕๐. นายสถาพร โพธิ์หว ี ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร กรรมการ 
๕๑. นายฉัตราวัฒน๑ ยาละ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางก าแพงเพชร กรรมการ 
๕๒. นายบุญปลูก บุญอาจ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร กรรมการ 
๕๓. นางสาวสุดคนึง แก๎ววี ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กรรมการ 
๕๔. นายเดโซวัต ทักคุ๎ม ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคแมํสอด กรรมการ 
๕๕. นางวัลลีย๑ อาศัย ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ๎านตาก กรรมการ 
๕๖. นายวันชัย โตมี ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก กรรมการ 
๕๗. นายจีระพงษ๑ แสงวณิช ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคล าปาง กรรมการ 
๕๘. นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง กรรมการ 
๕๙. นายสมบัติ นาหลวง ผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางล าปาง กรรมการ 
๖๐. นางธีลาพร คงฉิม ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา กรรมการ 
๖๑. วําที่ พ.ต. ณรงค๑ศักดิ์  นพคุณ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน กรรมการ 
๖๒. นายการุญ พรหมประกอบ  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผ.แมํเมาะ กรรมการ 
๖๓. นายอ านวย เรือนสุข ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ๎หํม กรรมการ 
๖๔. นายบัณฑิตย๑ สิงห๑ชํางชัย ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ๎านโฮํง กรรมการ 
๖๕. นายป๓ญญชาติ วงษ๑ป๓ญญา ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคล าพูน กรรมการ 
๖๖. นายแสวง ทาวดี ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน กรรมการ 
๖๗. นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพปุาซาง กรรมการ 
๖๘. นายสถิตย๑ ปริปุณณากร ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา กรรมการ 
๖๙. นายสมปอง พูลเพิ่ม ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า กรรมการ 
๗๐. นายโอภาส ป๓ญญาพฤกษ๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต๎ กรรมการ 
๗๑. นายสาธิต สุทธธง ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา กรรมการ 
๗๒. นายสิทธิพร คลังแสง ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง กรรมการ 
๗๓. นายสมหวัง โชติการ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง กรรมการ 
๗๔. นายประภากร วัชราคม ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ กรรมการ 
๗๕. นายเจริญ เชื้อเมืองพาน ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหมํ กรรมการ 
๗๖. นายวิศาล วัชรินทร๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางเชียงใหมํ กรรมการ 
๗๗. นางอรัญญา กิมภิระ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง กรรมการ 
๗๘. นายป๓ญญา ชํางงาน ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง กรรมการ 
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๗๙. นายนิพนธ๑ หยํงกิจ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี กรรมการ 
๘๐. นายปริวิชญ๑ ไชยประเสริฐ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย กรรมการ 
๘๑. นางสาวอรพิน ดวงแก๎ว ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย กรรมการ 
๘๒. นางปฏิมา พุฒตาลดง ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย กรรมการ 
๘๓. นายมนัส ชูเวช ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย กรรมการ 
๘๔. นายบัณฑิต สมจิตร ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย กรรมการ 
๘๕. วําที่ร๎อยตรีสมฤทธิ์ ไกลถิ่น ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง กรรมการ 
๘๖. นายณัฐนนท๑ ภูํอริยพงศ๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ๎ง กรรมการ 
๘๗. นายเรวัตร แก๎วทองมูล ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเวียงปุาเปูา กรรมการ 
๘๘. นายทวีผล แปงณีวงค๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแมํฮํองสอน กรรมการ 
๘๙. นายศรียนต๑ สาลิกานนท๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพแมํสะเรียง กรรมการ 
๙๐. นายชูชาติ พรามจร  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการและเลขานุการ 
๙๑. นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย   กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
มีหน้าที่    ๑. อ านวยการในด๎านตํางๆ ให๎งานประชุมวิชาการองค๑การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย ระดับภาค 

ภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๑ ให๎ด าเนินไปด๎วยความเรียบร๎อย  
  ๒. ประสานงานและแก๎ไขป๓ญหาตํางๆ เพ่ือให๎การด าเนินการ งานประชุมวิชาการองค๑การนักวิชาชีพใน

อนาคตแหํงประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๑ ส าเร็จตามวัตถุประสงค๑ 
  ๓. อ านวยความสะดวกในการจัดงานประชุมวิชาการองค๑การนักวิชาชีพฯ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๑  

ให๎ส าเร็จเรียบร๎อย 
   ๔. สรุปผลรายงานคณะกรรมการบริหารองค๑การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย ตํอไป 

๓. คณะกรรมการด าเนินงานจัดประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 ๓.๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดและควบคุมกิจกรรมกลาง 

๑. นายกมล ปิ่นมาศ  ผู๎ทรงคุณวุฒิ      ที่ปรึกษา 
๒. นายรังสี พุฒจร  ผู๎ทรงคุณวุฒิ      ที่ปรึกษา 
๓. นายวิชาญ วานิช   ผู๎ทรงคุณวุฒิ      ที่ปรึกษา 
๔. นายสิทธิพงศ๑ ณ เชียงใหมํ  ผู๎ทรงคุณวุฒิ      ที่ปรึกษา 
๕. นายมนูญ ใยบัวเทศ  ผู๎ทรงคุณวุฒิ      ที่ปรึกษา 
๖. นางคนึงนิจ พรหมเนตร  ผู๎ทรงคุณวุฒิ      ที่ปรึกษา 
๗. นางสาวกนกพรรณ เลาหไพศาล  ผู๎ทรงคุณวุฒิ      ที่ปรึกษา 
๘. นายมนู คุ๎มกล่ า  ผู๎ทรงคุณวุฒิ      ที่ปรึกษา 
๙. นายชูชีพ สิทธิเขตกรณ๑  ผู๎ทรงคุณวุฒิ      ที่ปรึกษา 
๑๐. นายวิบูลย๑ ภักดีศรี  ผู๎ทรงคุณวุฒิ      ที่ปรึกษา 
๑๑. นายพิชัย อินโปธา  ผู๎ทรงคุณวุฒิ      ที่ปรึกษา 
๑๒. นายสมยศ พันธุ๑กสิกร  ผู๎ทรงคุณวุฒิ      ที่ปรึกษา 
๑๓. นายมนัส วิเศษฤทธิ์  ผู๎ทรงคุณวุฒิ      ที่ปรึกษา 
๑๔. นางพรรณร าไพ   อินโปธา           ผู๎ทรงคุณวุฒิ      ที่ปรึกษา 
๑๕. นางสาวอังคนา    ชุวัสวัต             ผู๎ทรงคุณวุฒิ      ที่ปรึกษา 
๑๖. นายภักด ี จันทร๑หอมประดิษฐ๑ ผู๎ทรงคุณวุฒิ      ที่ปรึกษา 
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๑๗. นางสาวนุชนารถ   จันทรประภาพ    ผู๎ทรงคุณวุฒิ      ที่ปรึกษา 
๑๘. นายอนันต๑ โดรณ  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑            ประธานกรรมการ 
๑๙. นายอาณัติชัย        จันทิวาสน๑  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง           รองประธานกรรมการ 
๒๐. นายชูชาติ พรามจร  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย            รองประธานกรรมการ 
๒๑. วําที่ร๎อยโทนิคม   เหลี่ยมจุ๎ย  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย    กรรมการ 
๒๒. นายสมใจ รอดคง  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
๒๓. นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ๑  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย    กรรมการ 
๒๔. นางอรัญญา กิมภิระ  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง   กรรมการ 
๒๕. นายสุชาติ กลั่นทอง  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑   กรรมการ 
๒๖. นายวัชรพงศ๑ ฝ๓้นติ๊บ  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ    กรรมการ 
๒๗. นางธีลาพร คงฉิม  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา    กรรมการ 
๒๘. นางมลฑา ทรัพย๑ประชา ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย   กรรมการ 
๒๙. นายปรีชา การัก  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี    กรรมการ 
๓๐. นายจักรภพ เนวะมาตย๑  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก    กรรมการ 
๓๑. นางสุรางค๑ อภิรมย๑วิไลชัย ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑  กรรมการ 
๓๒. นายประทีป บินชัย  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรํ   กรรมการ 
๓๓. นายปริวิชญ๑ ไชยประเสริฐ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย   กรรมการ 
๓๔. นายสถาพร โพธิ์หวี  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการ 
๓๕. นายไพฑูรย๑ ตัณทานนท๑  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑   กรรมการ 
๓๖. นายศรียนต๑ สาลิกานนท๑  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพแมํสะเรียง   กรรมการ 
๓๗. นายสถิตย๑ ปูริบุณณากร ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา    กรรมการ 
๓๘. วําที่พันตรีณรงค๑ศักดิ์  นพคุณ  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน   กรรมการ 
๓๙. นายสมปอง     พูลเพิ่ม  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า   กรรมการ 
๔๐. นางวัลลีย๑     อาศัย  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ๎านตาก   กรรมการ 
๔๑. นายบัณฑิตย๑ สิงห๑ชํางชัย  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ๎านโฮํง   กรรมการ 
๔๒. นายเดโชวัต     ทักคุ๎ม  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคแมํสอด   กรรมการ 
๔๓. นายเรวัตน๑ แก๎วทองมูล  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเวียงปุาเปูา   กรรมการ 
๔๔. วําที่ร๎อยตรีฐิติพงษ๑    แสนอุบล      ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี   กรรมการ 
๔๕. นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพปุาซาง   กรรมการ 
๔๖. นายสมคิด แก๎วเตชะ  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนําน   กรรมการ 
๔๗. นางปิยะพร พูลเพิ่ม              รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง   กรรมการ 
๔๘. นายบรรจบ โพธิ์ศรี  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเวียงปุาเปูา   กรรมการ 
๔๙. นางจินตนา อุททัง  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี  กรรมการ 
๕๐. นายพิทยาธรณ๑   แจํมศรี  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง  กรรมการ    
๕๑. นายวรพันธ๑   เพ่ิมพูล        รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย   กรรมการ 
๕๒. นายชรินทร๑   ฟ๓กรักษา      รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง  กรรมการ 
๕๓. นายธวัช สอนงํายดี  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย   กรรมการ 
๕๔. นายสยาม โต๏ะทอง      รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย  กรรมการ 
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๕๕. นายสมปอง  พรมตรุษ  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย  กรรมการ              
๕๖. นางพรมาน ี บัวแก๎ว  ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง    กรรมการ 
๕๗. นายอมรเทพ   สนองบุญ        ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย      กรรมการ        
๕๘. นายวิชัย   สาขา           ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย    กรรมการ 
๕๙. นางสาวสาวิตรี      ชูดอกไม๎  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย    กรรมการ 
๖๐. นางสาววรพร นามเทพ  ครู วิทยาลัยการอาชีพปุาซาง    กรรมการ 
๖๑. นายชรินทร๑ทิพย๑    ศรีเตว็ด  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการ 
๖๒. นายเอกรินทร๑ ไชยวุฒิ  ครู วิทยาลัยเทคนิคนําน     กรรมการ 
๖๓. นายวรากร โชติสีนิล  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑     กรรมการ 
๖๔. นางสาวกัณชราพร  ยกยิ่ง  ครู วิทยาลัยการอาชีพบ๎านตาก     กรรมการ 
๖๕. นายคมสัน พ่ึงพรหม  ครู วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย    กรรมการ 
๖๖. นางศิริเนตร     สิงห๑ชํางชัย  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ    กรรมการ 
๖๗. นายกัมพล แสนโสภณ  ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก    กรรมการ 
๖๘. นายวิทยา มั่นเติม  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก     กรรมการและเลขานุการ 
๖๙. วําที่ร๎อยตรีอนุชา   เกตุสละไชย  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย                 กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
๗๐. นายธนเดช แปูนโพธิ์กลาง   ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย            กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ  

มีหน้าที ่ ๑. ประชุม วางแผนงาน ก าหนดกิจกรรม ก าหนดตารางการประชุม และด าเนินการจัดและควบคุมกิจกรรม             
ในงานประชุมวิชาการองค๑การนักวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๑   

 ๒. ประสานงานกับฝุายตํางๆที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือให๎การด าเนินงานประชุมวิชาการองค๑การนักวิชาชีพฯ ส าเร็จ                
ตามวัตถุประสงค๑ 
  ๓. อ านวยความสะดวกและแก๎ไขป๓ญหาตํางๆ ในการจัดงานประชุมวิชาการองค๑การนักวิชาชีพ ฯ           
ให๎ด าเนินการไปด๎วยความเรียบร๎อย 

 ๔. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานรายงานให๎คณะกรรมการบริหารองค๑การนักวิชาชีพในอนาคตแหํง 
ประเทศไทย ระดับชาติ ทราบ 

๓.๒ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
๑. นายมนัส   วิเศษฤทธิ์  ผู๎ทรงคุณวุฒิ      ที่ปรึกษา 
๒. นายวิบูลย๑ ภักดีศรี  ผู๎ทรงคุณวุฒิ      ที่ปรึกษา 
๓. นายเดโชวัต     ทักคุ๎ม  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคแมํสอด          ประธานกรรมการ 
๔. วําที่ร๎อยโทนิคม เหลี่ยมจุ๎ย        ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย          รองประธานกรรมการ 
๕. นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพปุาซาง             รองประธานกรรมการ 
๖. นายสยาม โต๏ะทอง      รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย  กรรมการ 
๗. นายวรพนัธ๑   เพ่ิมพูล        รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย   กรรมการ 
๘. นางประไพรสาร   สุชาติธรรม  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  กรรมการ 
๙. วําที่ร๎อยตรีอนุชา   เกตุสละไชย  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย    กรรมการ 
๑๐. นายเทพรักษ๑ เพ็งคุ๎ม  ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑    กรรมการ 
๑๑. นายณิพัทธ๑พงษ๑   บุญมาลัย  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ    กรรมการ 
๑๒. นายพยุงศักดิ์     บุญศิริ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย    กรรมการ 

 

 



๗ 

๑๓.  นายอนุพล     บุญศรี  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย    กรรมการ 
๑๔. นายคมสัน พ่ึงพรหม  ครู วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย    กรรมการ 
๑๕. นางศิริเนตร     สิงห๑ชํางชัย  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ     กรรมการ 
๑๖. นางสาวสมใจ   ปาละสอน  ครู วิทยาลัยเทคนิคแมํสอด     กรรมการ 
๑๗. นายสุเมธ ทองสุขดี  ครู วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย    กรรมการ 
๑๘. นายบันจวบ ก๎อฝ๓้น  ครู วิทยาลัยการอาชีพบ๎านโฮํง    กรรมการ 
๑๙. นางปิยะพร     พูลเพิ่ม  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง          กรรมการและเลขานุการ 
๒๐.  นายเอกรินทร๑   ไชยวุฒิ  ครู วิทยาลัยเทคนิคนําน         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
๒๑.  นายธนเดช     แปูนโพธิ์กลาง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย        กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่  ๑. จัดพิธีเปิด – ปิด การประชุมองค๑การฯ ตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา วําด๎วยองค๑การนักวิชาชีพฯ 

 ๒. ติดตํอประสานงานกับฝุายๆตํางๆที่เกี่ยวข๎องในการด าเนินงานจัด พิธีเปิด – ปิด งานประชุมวิชาการองค๑การ          
นักวิชาชีพฯ 

     ๓. จัดและควบคุมดูแลผู๎เข๎ารํวมประชุม ในการเข๎ารํวมพิธี เปิด – ปิด ตามก าหนดการให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 
 ๔. จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ๑และเอกสารประกอบการด าเนินงาน และซักซ๎อมข้ันตอนการด าเนินงาน  
 ๕. ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่ได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการฝุายจัดและควบคุมกิจกรรมกลางอยํางเป็นระบบให๎

เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 

๓.๓ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมนันทนาการ กลุ่มสัมพันธ์ และงานเลี้ยงอ าลาองค์การ 
๑. นายชูชีพ   สิทธิเขตกรณ๑  ผู๎ทรงคุณวุฒิ      ที่ปรึกษา 
๒. นายพิชัย อินโปธา  ผู๎ทรงคณุวุฒิ      ที่ปรึกษา 
๓. นายเรวัตน๑     แก๎วทองมูล  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเวียงปุาเปูา      ประธานกรรมการ 
๔. นายสมใจ รอดคง  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย            รองประธานกรรมการ 
๕. นายสมคิด แก๎วเตชะ  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนําน   กรรมการ 
๖. นายธงชัย ไชยยงค๑  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนําน   กรรมการ 
๗. นายณัฐพล ไชยยงศ๑  ครู วิทยาลัยเทคนิคนําน     กรรมการ 
๘. นางสาวนิจวรรณ   พรมล าพัด  ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย   กรรมการ 
๙. นางสาววรพร นามเทพ  ครู วิทยาลัยการอาชีพปุาซาง    กรรมการ 
๑๐. นายเจริญพงษ๑ สายสุทธิ  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย        กรรมการ 
๑๑. นายสิทธิชัย ไชยวงศ๑  ครู วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง        กรรมการ 
๑๒. นายชาญณรงค๑ วังมูล  ครู วิทยาลัยการชีพปุาซาง         กรรมการ 
๑๓. นายธนพนธ๑   แก๎วกุฬา  ครู วิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต๎    กรรมการ 
๑๔. นายบรรจบ โพธิ์ศรี  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเวียงปุาเปูา    กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นายอมรเทพ     สนองบุญ  วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย        กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่  ๑. จัดกิจกรรมนันทนาการ กลุํมสัมพันธ๑ สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการองค๑การนักวิชาชีพฯ 
 ๒. จัดกิจกรรมงานเลี้ยงอ าลาองค๑การ ให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย เหมาะสม  
 ๓. จัดเตรียมความพร๎อม วัสดุ อุปกรณ๑นันทนาการ เอกสารที่เก่ียวกับการด าเนินงานเครื่อง 
ติดตํอประสานงานฝุายตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง ซักช๎อมการด าเนินกิจกรรมให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 

๔. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการฝุายจัดและควบคุมกิจกรรมกลางอยํางเป็นระบบให๎
เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 
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๓.๔ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมต้อนรับตามวัฒนธรรมท้องถิ่น ( บายศรีสู่ขวัญ ) และพิธีจุดประกายแสงแห่งปัญญา 

๑. นายภักด ี จันทร๑หอมประดิษฐ๑ ผู๎ทรงคุณวุฒิ      ที่ปรึกษา 
๒. นายสมยศ พันธุ๑กสิกร ผู๎ทรงคุณวุฒิ      ที่ปรึกษา 
๓. นายบัณฑิตย๑    สิงห๑ชํางชัย ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ๎านโฮํง                ประธานกรรมการ 
๔. นายสมใจ     รอดคง     ผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย           รองประธานกรรมการ 
๕. นายธวัช  แก๎วศรีพจน๑ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ๎านโฮํง        กรรมการ 
๖. นายธวัช  สอนงํายดี รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย  กรรมการ 
๗. นายวิลาศ  เฟ่ืองระย๎า รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยพนิชยการบึงพระพิษณุโลก  กรรมการ 
๘. นายบรรจบ  โพธิ์ศรี รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเวียงปุาเปูา      กรรมการ 
๙. วําทีร่๎อยตรีอนุชา   เกตุสละไชย ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย    กรรมการ 
๑๐. นายณิพัทธ๑พงษ๑   บุญมาลัย  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ    กรรมการ 
๑๑. นายธัชธนพงษ๑   โกศล  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก    กรรมการ 
๑๒. นายจุตรภัทร     พรหมชัย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย    กรรมการ 
๑๓. นางพรทนา     มงคลกาวิล ครู วิทยาลัยการอาชีพเถิน    กรรมการ 
๑๔. นางมณีนุช     แสนขันติ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง       กรรมการ 
๑๕. นายณรงค๑ศักดิ์   แย๎มวงศ๑  ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง    กรรมการ 
๑๖. นายสุชิน  สุขิน ครู วิทยาลัยเทคนิคตาก     กรรมการ 
๑๗. นางสาวปรินทร๑รัตน๑  ภานิชวัชโยธิน   ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง    กรรมการ 
๑๘. นายสมคิด    แก๎วเตชะ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนําน        กรรมการและเลขานุการ 
๑๙. นายสยาม    โต๏ะทอง          รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพสรีสัชนาลัย กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
๒๐. นายชรินทร๑ทิพย๑  ศรีเตว็ด  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย            กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ๑. จัดกิจกรรมต๎อนรับตามวัฒนธรรมท๎องถิ่น ( พิธีบายศรีสูํขวัญ ) และพิธีจุดประกายแสงแหํงป๓ญญาให๎เป็นไปด๎วย
ความเรียบร๎อยตามระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วําด๎วยองค๑การนักวิชาชีพฯ 
 ๒. ติดตํอประสานงานกับหนํวยงาน หรือฝุายตํางๆที่เกี่ยวข๎องและควบคุมดูแลการด าเนินกิจกรรมให๎เป็นไปด๎วย
ความเรียบร๎อย 
 ๓. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ๑ เอกสารประกอบการด าเนินงาน และซักซ๎อมข้ันตอนการประกอบพิธี 
 ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการฝุายจัดและควบคุมกิจกรรมกลางอยํางเป็น 
ระบบให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 

๓.๕ คณะกรรมการฝ่ายจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับภาค ภาคเหนือ  
      ชุดประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๑. นายอนันต๑ โดรณ  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑      ประธานกรรมการ 
๒. นายสายรุ๎ง กล่ าเจริญ  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑        รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวสิริรักษ๑ ไคร๎แค  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑   กรรมการ 
๔. นางสาวหนึ่งฤทัย   ค าแสนตอ  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑   กรรมการ 
๕. นางสาวกัลยา  ปรางค๑เจริญ  เจ๎าหน๎าที ่วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑   กรรมการ 
๖. นายเจนศักดิ์ ขันตัน  คณะกรรมการ อวท. วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑  กรรมการ 
๗. นายทะนงศักดิ ์ งามวัง  คณะกรรมการ อวท. วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑  กรรมการ 
๘. นายชานนท๑ ปานานนท๑  คณะกรรมการ อวท. วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑  กรรมการ 

 



๙ 

๙. นายเขมชาติ มาศวรรณา  เจ๎าหน๎าที่  วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย        กรรมการ 
๑๐. นางสาวสุรีรัตน๑   อ๎นเหนํง  เจ๎าหน๎าที่  วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย        กรรมการ 
๑๑. นางเบญจพรรณ   เกตุสละไชย  เจ๎าหน๎าที่  วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย        กรรมการ 
๑๒. นายวรากร โชติสินิล  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑        กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นางสาวธัญญ๑พิชชา  ท๎วมทับ  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑               กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. จัดกิจกรรมแนะน าตัวผู๎สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินงาน อวท.ระดับภาค ภาคเหนือประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓  

 ๒. ประสานงาน วิทยากร จาก ส านักงานคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัดสุโขทัยบรรยายให๎ความรู๎           
การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 
 ๓. จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินงานองค๑การนักวิชาชีพฯ ตามระบอบประชาธิปไตย 
 ๔. รายงานผลการเลือกตั้งตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 วําด๎วยองค๑การนักวิชาชีพฯ 
  ๕. ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่ได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการฝุายจัดและควบคุมกิจกรรมกลางอยํางเป็นระบบให๎เป็นไป

ด๎วยความเรียบร๎อย 

๓.๖ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมเปิด – ปิดค่ายผู้น า กิจกรรมยามเช้า และกิจกรรมหน้าเสาธง 
๑.  นางพรรณร าไพ    อินโปธา           ผู๎ทรงคุณวุฒิ      ที่ปรึกษา 
๒.  วําที่ร๎อยตรีฐิติพงษ๑     แสนอุบล      ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี  ประธานกรรมการ 
๓.  วําที่พันตรีณรงค๑ศักดิ์    นพคุณ      ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน            รองประธานกรรมการ 
๔. วําที่ร๎อยตรีหญิงพันทนา  ทองอํอน   รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย  กรรมการ 
๕.  นางสาวหัตถาภรณ๑   เสาเรือน รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๖. นางสาววรพร  นามเทพ ครู วิทยาลัยการอาชีพปุาซาง    กรรมการ 
๗. นางสาวทานตะวัน   ธนันชัย ครู วิทยาลัยเทคนิคล าพูน       กรรมการ 
๘. นางสาวจินตนาพร   ไชยวงค๑หวั่นท็อก ครู วิทยาลัยสารพัดชํางนําน      กรรมการ 
๙. นางสาวยุพิน  ศรีขันแก๎ว ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย      กรรมการ 
๑๐. นายมนตรี  สุขรื่น ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑    กรรมการ 
๑๑. นายอภิศักดิ ์  ผลิดใบ ครู วิทยาลัยการอาชีพเถิน          กรรมการ 
๑๒.  นายสนิท  โสมา ครู วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี         กรรมการ 
๑๓.  นางพรรณวดี  ใจจักรค า ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก         กรรมการ 
๑๔.  นายอมรเทพ  สนองบุญ ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย      กรรมการ 
๑๕. นายสิทธิชัย    วันทอง ครู  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย      กรรมการ 
๑๖.  นางจินตนา  อุททัง รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี   กรรมการและเลขานุการ 
๑๗.  นายสรพงษ๑        ปานบุตร รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
๑๘.  นายภูมินทร๑         หอมเนียม ครู  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย        กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่   ๑. จัดพิธีเปิด – ปิดคํายผู๎น า กิจกรรมออกก าลังกายยามเช๎า และกิจกรรมหน๎าเสาธงประจ าวันตามระเบียบ              
และแนวทางปฏิบัติส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วําด๎วยองค๑การนักวิชาชีพ 
  ๒. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ๑ ในการด าเนินกิจกรรม เอกสารประกอบการด าเนินงาน และซักซ๎อมเตรียมความพร๎อม
ในแตํละกิจกรรม 
 
 
 



๑๐ 

  ๓. ติดตํอประสานงานกับฝุายตํางๆที่เกี่ยวข๎องเพ่ือให๎การด าเนินงาน 
  ๔. ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่ได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการฝุายจัดและควบคุมกิจกรรมกลางอยํางเป็นระบบให๎
เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 

๓.๗ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย สวัสดิการและพยาบาล งานประชุมองค์การนักวิชาชีพฯ 
๑. นายมนัส วิเศษฤทธิ์  ผู๎ทรงคุณวุฒิ       ที่ปรึกษา 
๒. นายภักด ี จันทร๑หอมประดิษฐ๑ ผู๎ทรงคุณวุฒิ       ที่ปรึกษา 
๓. นายสมปอง พูลเพิ่ม  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า                     ประธานกรรมการ 
๔. นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ๑  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย        รองประธานกรรมการ 
๕. นายสมปอง พรหมตรุษ               รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย          กรรมการ 
๖. นายอดิเรก  เหมืองทอง รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง   กรรมการ 
๗. นายบุญมี  อรุณชัย ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  กรรมการ 
๘. นางสาวศิริขวัญ   ตาเป้ีย ครู วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง  กรรมการ 
๙. นางอรอุมา บัวผัน ครู วิทยาลัยการอาชีพชนแดน   กรรมการ 
๑๐. นายจิรายุ     ศีติสาร ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  กรรมการ 
๑๑. นางอาภาพัน   เลขวัฒนพงษ๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑  กรรมการ 
๑๒. นายภาณุพงษ๑   สมศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ  กรรมการ 
๑๓. นายภูมิศักดิ ์ วรไตรจริยา ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก   กรรมการ 
๑๔. นายธีรภัทร ณ นําน ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า   กรรมการ 
๑๕. นายมานะชัย  วีระวงค๑ ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย  กรรมการ 
๑๖. นายนราธิป พ่ึงเพ้ีย ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย   กรรมการ 
๑๗. นายรังสรรค๑ บังควร ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย   กรรมการ 
๑๘. นายวีระพงศ๑   วังนาค ครู วิทยาลัยสารพัดชํางก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๙. วําที่ร๎อยตรีอนุชา  เกตุสละไชย ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย                       กรรมการและเลขานุการ 
๒๐. นายกัมพล แสนโสภณ ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก             กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
๒๑. นายวิชัย สาขา ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย        กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่  ๑. จัดตารางเวรยามรักษาความปลอดภัย การประชุมวิชาการองค๑การนักวิชาชีพฯ 
  ๒. ก าหนดระเบียบข๎อบังคับของการประชุมวิชาการองค๑การวิชาชีพฯ 

 ๓. ควบคุมดูแลคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมของผู๎เข๎ารํวมประชุม ให๎อยูํในระเบียบข๎อบั งคับของการประชุมทาง
วิชาการองค๑การวิชาชีพฯ ที่ก าหนดให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 
 ๔. ติดตํอประสานงานสวัสดิการ อาหาร เครื่องดื่ม ส าหรับผู๎เข๎ารํวมประชุมให๎เหมาะสม สอดคล๎องกับกับการ
ประชุมวิชาการองค๑การวิชาชีพฯ 

 ๕. ให๎การปฐมพยาบาลเบื้องต๎น ผู๎ เข๎ารํวมประชุมทางวิช าการ ที่มีอาการปุวย หรือผู๎ที่ ได๎รับอุบัติ เหตุ                 
และประสานงานสถานพยาบาลใกล๎เคียง เพ่ือขอรับบริการ 
       ๖. ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่ได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการฝุายจัดและควบคุมกิจกรรมกลางอยํางเป็นระบบให๎
เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 

 

 

 
 



๑๑ 

๓.๘ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมทัศนศึกษาส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมองค์การนักวิชาชีพฯ 
๑. นายชูชาต ิ พรามจร                 ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย   ประธานกรรมการ 
๒. นายสนทยา   ฉัตรสุวรรณ๑  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย        รองประธานกรรมการ 
๓. นายสมปอง   พรหมตรุษ  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย   รองประธานกรรมการ 
๔. นายธเนศ   ภูํกัน   ครู  วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย    กรรมการ 
๕. นายจารึก   ทองทรัพย๑  ครู  วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย    กรรมการ 
๖. นายเจริญพงษ๑   สายสุทธิ  ครู  วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย    กรรมการ 
๗. นางสาวอุทัยวรรณ  บุญจันทร๑  ครู  วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย    กรรมการ 
๘. นายธนเดช แปูนโพธิ์กลาง  ครู  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย    กรรมการ 
๙. นายสิทธิชัย   วันทอง  ครู  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย    กรรมการ 
๑๐. นายภูมินทร๑   หอมเนียม  ครู  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย    กรรมการ 
๑๑. นายอมรเทพ  สนองบุญ  ครู  วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการ 
๑๒. นายชรินทร๑ทิพย๑    ศรีเตว็ด  ครู  วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย      กรรมการ 
๑๓. นายฐิติกร ไชยวงค๑  ครู  วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย      กรรมการ 
๑๔. นางพรมานี บัวแก๎ว  ครู  วิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง    กรรมการ 
๑๕. นายณรงค๑ศักดิ์   แย๎มวงศ๑  ครู  วิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง    กรรมการ 
๑๖. นายวิชัย   สาขา  ครู  วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย    กรรมการ 
๑๗. นางสาวกฤตยา   อินหมู  ครู  วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย    กรรมการ 
๑๘. นางสาวสาวิตรี   ชูดอกไม๎  ครู  วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย               กรรมการและเลขานุการ 
๑๙. นายเขมชาติ   มาศวรรณา  เจ๎าหน๎าที่  วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
๒๐. นางเบญจพรรณ   เกตุสละไชย    เจ๎าหน๎าที่  วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย        กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่   ๑. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาส าหรับผู๎เข๎ารํวมประชุม 
  ๒. จัดพาหนะพร๎อมพนักงานขับรถ สนับสนุนงานจัดประชุมวิชาการฯ ให๎เพียงพอกับผู๎เข๎ารํวมประชุม 
  ๓. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ๑ ในการด าเนินกิจกรรม เอกสารประกอบการด าเนินงาน ให๎มีความเหมาะสมเพียงพอตํอ

การด าเนินงาน 
   ๔. ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่ได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการฝุายจัดและควบคุมกิจกรรมกลางอยํางเป็นระบบให๎
เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 

๓.๙ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ งานประชุมองค์การนักวิชาชีพฯ 
๑. นางสาวนุชนารถ  จันทรประภาพ    ผู๎ทรงคุณวุฒิ  ที่ปรึกษา 
๒. นายสมยศ   พันธุ๑กสิกร ผู๎ทรงคุณวุฒิ   ที่ปรึกษา 
๓. นางวัลลีย๑      อาศัย ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ๎านตาก               ประธานกรรมการ 
๔. นายอาณัติชัย  จันทิวาสน๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง          รองประธานกรรมการ 
๕. นายสถาพร โพธิ์หวี ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร         รองประธานกรรมการ 
๖. นางจินตนา อุททัง รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี     กรรมการ 
๗. นายพิทยาธรณ๑  แจํมศรี รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง  กรรมการ    
๘. วําที่ร๎อยตรีหญิงพิไลพร  มหาวงศ๑นันท๑   ครู วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ๎ง     กรรมการ 
๙. นางสาวอัจฉราพร   มั่งค่ัง ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย    กรรมการ 
๑๐. นางสาวมลิวัลย๑    พันธ๑พืช ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง   กรรมการ 

 



๑๒ 

 
๑๑. นางสาวปรียาภัทร๑  ป๓นแก๎ว ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ     กรรมการ 
๑๒. นางสุดารัตน๑     สมบัติก าไร ครู วิทยาลัยการอาชีพป๓ว     กรรมการ 
๑๓. นางสาวขนิษฐา   ขัดแก๎ว    ครู วิทยาลัยเทคนิคล าปาง     กรรมการ 
๑๔. นางสาวสุดาพร  นาคพรม  ครู วิทยาลัยการอาชีพนครไทย    กรรมการ 
๑๕. นายสมชาย จุลเกตุ ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง    กรรมการ 
๑๖. นางสาวปรินทร๑รัตน๑  ภานิชวชัโยธิน    ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง    กรรมการ 
๑๗. นายพันธ๑ศักดิ์   แสนอินต๏ะ   คร ูวิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง    กรรมการ 
๑๘. นายณรงค๑ศักดิ์   แย๎มวงศ๑ ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง    กรรมการ 
๑๙. นายวุฒิไกร โฮชิน            รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ๎านตาก   กรรมการและเลขานุการ 
๒๐. นายชรินทร๑   ฟ๓กรักษา     รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
๒๑. นางสาวกัญชราพร    ยกยิ่ง ครู   วิทยาลัยการอาชีพบ๎านตาก        กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
๒๒. นางพรมานี บัวแก๎ว ครู  วิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง          กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่  ๑. จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษเชิงวิชาการ การบรรยายเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น การ
สังเกตการณ๑กิจกรรมตํางๆที่จัดในการประชุม และการน าเสนอผลงานองค๑การมาตรฐานและสมาชิกดีเดํน 
   ๒. วางแผน เตรียมการ จัดหาวัสดุ – อุปกรณ๑ เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
  ๓. ติดตํอประสานงานตํางๆ ที่เก่ียวข๎องกับการด าเนินงานจัดการประชุมที่รับผิดชอบด าเนินการ 
  ๔. ติดตาม รวบรวม ประเมินผลการจัดประชุมวิชาการองค๑การนักวิชาชีพฯ 

 ๕. ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่ได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการฝุายจัดและควบคุมกิจกรรมกลางอยํางเป็นระบบให๎
เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 

๓.๑๐ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ 
๑. นายชูชาติ   พรามจร  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย                    ประธานกรรมการ 
๒. นายอนันต๑  โดรณ  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑             รองประธานกรรมการ 
๓. นายอาณัติ   จันทิวาสน๑  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง          รองประธานกรรมการ 
๔. นายสถิตย๑  ปูริบุณณากร  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา                รองประธานกรรมการ 
๕. นายบัณฑิตย๑  สิงห๑ชํางชัย  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ๎านโฮํง           รองประธานกรรมการ 
๖. นายสนทยา    ฉัตรสุวรรณ๑  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย       รองประธานกรรมการ 
๗. นายสมปอง    พรหมตรุษ  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย  กรรมการ 
๘. นายธเนศ    ภูํกัน  ครู  วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย    กรรมการ 
๙. นางสาวสาวิตรี    ชูดอกไม๎ ครู  วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย    กรรมการ 
๑๐. นางสาวอุทัยวรรณ    บุญจันทร๑   ครู  วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย    กรรมการ 
๑๑. นายธนเดช  แปูนโพธิ์กลาง ครู  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย    กรรมการ 
๑๒. นายสิทธิชัย    วันทอง  ครู  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย    กรรมการ 
๑๓. นายภูมินทร๑    หอมเนียม  ครู  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย    กรรมการ 
๑๔. นางพรมานี  บัวแก๎ว   ครู  วิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง    กรรมการ 
๑๕. นายณรงค๑ศักดิ์    แย๎มวงศ๑  ครู  วิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง    กรรมการ 
๑๖. นางสาวปรินทร๑รัตน๑   ภานิชวัชโยธิน   ครู  วิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง          กรรมการ 

 
             
 



๑๓ 

๑๗. นายสิปปวิชญ๑    แย๎มวงศ๑  ครู  วิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง    กรรมการ 
๑๘. นางสาวอ่ าแก๎ว ตาฟาก  ครู  วิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง    กรรมการ 
๑๙. นางสาวกฤตยา    อินหมู  ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย    กรรมการ 
๒๐. นางสาวเรณุกา    น๎อมเศียร  ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย    กรรมการ 
๒๑. นางวรรณทิภา    บุญประเสริฐ   ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย    กรรมการ 
๒๒. นายนราธิป  พ่ึงเพ้ีย  ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย    กรรมการ 
๒๓. นายรังสรรค๑    บังควร  ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย    กรรมการ 
๒๔. นายอมรเทพ   สนองบุญ  ครู  วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการ 
๒๕. นายชรินทร๑ทิพย๑   ศรีเตว็ด  ครู  วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการ 
๒๖. นางสาวจินดา    ใจเจ็น ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า    กรรมการ 
๒๗. นางสาวรัตนา    สอนอํอน  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางอุตรดิตถ๑    กรรมการ 
๒๘. วําที่ร๎อยตรีสาธิต    ค าภินวม  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑    กรรมการ 
๒๙. วําที่ร๎อยตรีธนวัฒน๑    ปาลอภิไตร    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑    กรรมการ 
๓๐. นางสาวสุพรรษา    โชติวัฒน๑  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑    กรรมการ 
๓๑. นางสาววันวิสา    ขุนวิทยา  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑   กรรมการ 
๓๒. วําที่ ร.ต.หญิงลัดดา   ปราศรัย เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย   กรรมการ 
๓๓. นายสมศักดิ์    ประชัน เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย   กรรมการ 
๓๔. นางสาวนิภา           สีหา เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย   กรรมการ 
๓๕. นายเขมชาติ   มาศวรรณา   เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย    กรรมการ 
๓๖. นางสาวสุรีรัตน๑   อ๎นเหนํง  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย    กรรมการ 
๓๗. นายณัฐพล ทิมฉิม  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง   กรรมการ 
๓๘. นางสาวริศารัศม๑   พิพัฒจินดาสกุล  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง   กรรมการ 
๓๙. นายจตุรภัทร    พรอมรชัย  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย   กรรมการ 
๔๐. นายวีรชน วสุวัฒนศร ี  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย   กรรมการ 
๔๑. นางศศิภา มีรินทร๑  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย   กรรมการ 
๔๒.  นายวิทยา มั่นเติม  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก      กรรมการและเลขานุการ 
๔๓. นายสยาม โต๏ะทอง      รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย   กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
๔๔. วําที่ร๎อยตรีอนุชา   เกตุสละไชย    ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย                กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
๔๕. นายวิชัย   สาขา            ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย        กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่  ๑. ให๎บริการด๎านธุรการตํางๆ ที่เก่ียวข๎องกับการจัดงานประชุมวิชาการองค๑การนักวิชาชีพฯ  
  ๒. ติดตํอประสานงานคณะกรรมการฝุายตํางๆและหนํวยงานตํางๆที่เกี่ยวข๎อง 
 ๓. ควบคุมดูแล จัดท าทะเบียนสมาชิกผู๎เข๎ารํวมประชุม การรายงานตัวเข๎ารํวมประชุม การลงเวลาปฏิบัติงาน

ประจ าวัน 
  ๔. ควบคุมดูแลการใช๎วัสดุ – อุปกรณ๑ เครื่องใช๎ส านักงาน สถานที่ปฏิบัติงาน 
  ๕. เก็บรวบรวมข๎อมูลตํางๆ ภาพถําย และบันทึกสรุปรายงานผล การจัดประชุมวิชาการองค๑การนักวิชาชีพฯ 
 ๖.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่ได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการฝุายจัดและควบคุมกิจกรรมกลางอยําง เป็นระบบ          

ให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 

 
 



๑๔ 

๔. คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
๑. นายชูชาติ พรามจร  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  ประธานกรรมการ 
๒. วําที่ร๎อยโท นิคม เหลี่ยมจุ๎ย ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย                รองประธานกรรมการ 
๓. นายสมใจ รอดคง ผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย กรรมการ 
๔. นายสุวัฒน๑ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กรรมการ 
๕. นายปราโมทย๑ บุญเลิศล้ า ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก กรรมการ 
๖. นายศุภพิสิษฐ๑ ไกรศรวัชร  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก กรรมการ 
๗. นายชัยณรงค๑ คัชมาตย๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร กรรมการ 
๘. นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑ กรรมการ 
๙. นางสุรางค๑ อภิรมย๑วิไลชัย ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑ กรรมการ 
๑๐. นายสมเจตน๑ พรหมบุญตา ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค๑ กรรมการ 
๑๑. นายปรีชา การัก  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี กรรมการ 
๑๒. นายอนันต๑ โดรณ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑ กรรมการ 
๑๓. นายไพฑูรย๑ ตัณทานนท๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑ กรรมการ 
๑๔. นายสุชาติ กลั่นทอง ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑ กรรมการ 
๑๕. นายสถาพร โพธิ์หว ี ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร กรรมการ 
๑๖. นายจักรภพ เนวะมาตย๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กรรมการ 
๑๗. นายเดโซวัต ทักคุ๎ม ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคแมํสอด กรรมการ 
๑๘. นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ๑  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย    กรรมการและเลขานุการ 
๑๙. นายอานนท๑ จันทร๑หอม รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
๒๐. นายเอกภพ นุํมพรม รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
๒๑. นางวาสนา ข าหาญ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ  

มีหน้าที ่   ควบคุมการด าเนินงานจัดประกวดการแขํงขันทักษะวิชาชีพให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย พร๎อมรวบรวมผู๎ชนะ 
             การประกวดแสดงการแขํงขัน เพ่ือจัดสํงเข๎าประกวดแสดงการแขํงขันในระดับชาติ ตํอไป 
๔.๑ คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างยนต์  

งานจักรยานยนต์ 
๑. นายบุญชอบ  โพธิ์ประเสริฐ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางนําน              ประธานกรรมการ 
๒. นายสุวิทย๑ นามวงศ๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย          กรรมการ 
๓. นายเจต ถาวร ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย          กรรมการ 
๔. นายกิตติชัย   นุํนโต ครู วิทยาลัยสารพัดชํางเพชรบูรณ๑          กรรมการ 
๕. นายพลกฤษ จินะไชย ครู วิทยาลัยเทคนิคนําน          กรรมการ 
๖. นายสราวุธ   สงลํา ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร          กรรมการ 
๗. นายชิตพงษ๑  รัตนบรรเจิดกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑          กรรมการ 
๘. นายพิชัย วงษ๑ญาติ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑          กรรมการ 
๙. นายโชติ เรืองฤทธิ์ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑   กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นายเพยาว๑   สุขจําง ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

 
 
 
 



๑๕ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. นายสุชาติ   กลั่นทอง ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑             ประธานกรรมการ 
๒. นายวินัย กิจโชค ผู๎แทนสมาคมผู๎ประกอบการรถจักรยานยนต๑ไทย          กรรมการ 
๓. นายเฉลิม บุตรศรี    ผู๎แทนบริษัท คาวาซากิ มอเตอร๑  กรรมการ 

  เอ็นเทอร๑ไพรส๑ (ประเทศไทย) จ ากัด          
๔. นายสายัณห๑ บุญเพ่ิมผล ผู๎แทน บ.ไทยซูซูกิ มอเตอร๑ จ ากัด          กรรมการ 
๕. นายมิตรชัย ลิ้นสุวรรณ๑ ผู๎แทน บ.ไทยยามาฮํา มอเตอร๑ จ ากัด          กรรมการ 
๖. นายนิติพงษ๑ วงศ๑อาจ ผู๎แทน บ.เอ.พี. ฮอนด๎า จ ากัด          กรรมการ 
๗. นายสุพัฒน๑ อยูํสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคตาก          กรรมการ 
๘. นายพิเชษฐ๑   แสงดาว ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ          กรรมการ 
๙. นายสิงห๑คราน  จินะเขียว ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย          กรรมการ 
๑๐. นายณัทกร วงษ๑ยอด ครู วิทยาลัยเทคนิคแพรํ          กรรมการ 
๑๑. นายอุทิศ นิลโคตร ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี          กรรมการ 
๑๒. นายอิทธิพล   ไชยมงคล ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก          กรรมการ 
๑๓. นายรัฐพงษ๑ สงคราม ครู วิทยาลัยสารพัดชํางนําน          กรรมการ 
๑๔. นายปรีชา   สร๎อยสาย ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑             กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นายวิฑูร   ศุภกุลวัฒนา ครู วิทยาลัยเทคนิคล าพูน               กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 
๑. นางสุภาณ ี แสงอินทร๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน  ประธานกรรมการ 
๒. นายยอดศักดิ์ ค าแดง ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการ 
๓. นายจ ารัส ร๎องกรอง ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการ 
๔. นายสุพจน๑ เดชฟูุง ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการ 
๕. นายอนุพันธ๑ อินสุข คร ูวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑ กรรมการ 
๖. นายสถาพร เกิดผล ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑ กรรมการ 
๗. นายสุชาติ วงษ๑โพธิ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี กรรมการ 
๘. นายกิตติศักดิ์ ฝ๓้นป๓นวงศ๑         ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ กรรมการ 
๙. นายแทน โมราราย รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑    กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นายอนุชิต สร๎างสกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคล าปาง        กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. นายสุชาติ กลั่นทอง ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑ ประธานกรรมการ 
๒.  นายนรินทร๑ ศรีธิการ ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ กรรมการ 
๓.  นายสมนึก บัวแก๎ว ครู วิทยาลัยสารพัดชํางอุตรดิตถ๑ กรรมการ 
๔.  นายวิชัย มันจันดา ครู วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต๎ กรรมการ 
๕.  นายเฉลิมพงษ๑ ตั้งเจียมศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคนําน กรรมการ 
๖.  นายไพฑูร พิลึก ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร กรรมการ 
๗.  นายแทน เจริญประชา ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑ กรรมการ 
๘.  นายไพรัช อินทุรัตน๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑ กรรมการ 



๑๖ 

๙.  นายโอฬาร โอฬาระวัต ครู วิทยาลัยเทคนิคแพรํ กรรมการ 
๑๐.  นายอุบล ฟูค ามี ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา กรรมการ 
๑๑.  นายอ านาจ รอดมา ครู วิทยาลัยการอาชีพบ๎านตาก กรรมการ 
๑๒.  นายอดิเรก วิรัตน๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย กรรมการ 
๑๓.  นายมานะ  เตชะปิตุ  ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง อ.ปง จ.พะเยา กรรมการ 
๑๔.  นายสงกรานต๑   ณ วิเชียร ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑ กรรมการและเลขานุการ 
๑๕.  นายเจริญ ทองหาญ ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑ กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 
๑. นายสุชาติ   กลั่นทอง ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑      ประธานกรรมการ 
๒. นายพิษณุ คมข า ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการ 
๓. นายสมชาย แชํมชื่น ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการ 
๔. นายพงศธร คงยอด ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการ 
๕. นายวิทวัส ประกอบกิจ ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑ กรรมการ 
๖. วําที่ร๎อยตรี สุวิชัย เสาวภา ครู วิทยาลัยเทคนิคนําน กรรมการ 
๗. นายพิสิฐ ศรีพุทธพร ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กรรมการ 
๘. นางสาววล ี ศรีเบญจมาศ ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑ กรรมการ 
๙. นายวิเศษ นุกูลจิตร รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางอุตรดิตถ๑  กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นายจตุวิทย๑  พวงมาลัย ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา             กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. นายสมพร บุญนาค ผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางเพชรบูรณ๑      ประธานกรรมการ 
๒. นายอ านาจ เงินงามมีสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคแมํสอด กรรมการ 
๓. นายคมสันต๑   เงินอยูํ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี กรรมการ 
๔. นายสมโภชน๑  จึงกระแพ ครู วิทยาลัยเทคนิคตาก กรรมการ 
๕. นายผดุงศักดิ์  ดวงฟู ครู วิทยาลัยเทคนิคล าพูน กรรมการ 
๖. นายปรียะ  ดอกแก๎ว ครู วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ กรรมการ 
๗. นายยอดรัก ใจประเสริฐ ครู วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กรรมการ 
๘. นายธงชัย   ป๓ญญาวงศ๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา กรรมการ 
๙. นายสิทธิพงษ๑ สารขาว ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑ กรรมการ 
๑๐. นายนิราศ ชื่นวิเศษ ครู วิทยาลัยการอาชีพชนแดน กรรมการ 
๑๑. นายวิรัต นุมัติ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑ กรรมการ 
๑๒. นายมงคล ถนอมสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร กรรมการ 
๑๓. นายชณัฎฐ๑ สร๎างสกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคล าปาง กรรมการ 
๑๔. นายธัชชัย   อมรปิติโชติ ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑          กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นายศิริพงษ๑   กุลฉิม ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก          กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 



๑๗ 

๔.๒ คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  

คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน 
๑. นายบุญชอบ โพธิ์ประเสริฐ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางนําน ประธานกรรมการ 
๒. นายนิมิต รัศมี ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ รองประธานกรรมการ 
๓. นายสุขสันต๑ กองสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร กรรมการ 
๔. นายสุวิทย๑ แนํนอดุร ครู วิทยาลัยสารพัดชํางพิจิตร กรรมการ 
๕. นายอุเทน โปยขุนทด ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการ 
๖. นายชนะ แตงคง ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการ 
๗. นายสมชาย อินผํอง ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย กรรมการ 
๘. วําที่ร๎อยตรี ไพศาล  สินธุ๑พูล ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี กรรมการ 
๙. นายค าสิงห๑ ศรีฆ๎อง ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นายศิวาวุฒิ สอนเมํน ครู  วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ   

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. นายชัยณรงค๑ คัชมาตย๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ประธานกรรมการ 
๒. นายณัฐพล จั่นจีน ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย         กรรมการ 
๓. นายประดล ยอดญาณะ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑ กรรมการ 
๔. นายเสกสรร ไชยศิลป์ ครู วิทยาลัยการอาชีพป๓ว กรรมการ 
๕. นายเชิดศักดิ์ ใจยาบุตร ครู วิทยาลัยเทคนิคล าปาง กรรมการ 
๖. นายกรกฎ เนียมทับทิม บริษัทโตโยต๎า มอเตอร๑ ประเทศไทย จ ากัด กรรมการ 
๗. นายไชยยุทธ ศรีโยหะ บริษัทโตโยต๎า มอเตอร๑ ประเทศไทย จ ากัด กรรมการ 
๘. นายเฉลิม ทับทิมทอง บริษัทโตโยต๎า มอเตอร๑ ประเทศไทย จ ากัด กรรมการ 
๙. นายศราวุธ กาญจนพัฒน๑ บริษัทโตโยต๎า มอเตอร๑ ประเทศไทย จ ากัด กรรมการ 
๑๐. นายสมเกียรติ อุปติ บริษัทโตโยต๎า มอเตอร๑ ประเทศไทย จ ากัด กรรมการ 
๑๑. นายกัญจน๑ รัตนาธรรม บริษัทโตโยต๎า มอเตอร๑ ประเทศไทย จ ากัด กรรมการ 
๑๒. นายศักดิ์ชัย แซํโค๎ว บริษัทโตโยต๎า มอเตอร๑ ประเทศไทย จ ากัด กรรมการ 
๑๓. นายธนาวัฒน๑ งอกศิลป์ บริษัทโตโยต๎า มอเตอร๑ ประเทศไทย จ ากัด กรรมการ 
๑๔. นายเอกภพ นุํมพรม รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นายนพพร ก๎างตั้น         บริษัทโตโยต๎า มอเตอร๑ ประเทศไทย จ ากัด กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ     

มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
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คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะงานยานยนต์ดีเซล 
๑. นายชัยณรงค๑ คัชมาตย๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ประธานกรรมการ 
๒. นายสวําง ทองชื่น ครู วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย กรรมการ 
๓. นายเอนก ทิมทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร กรรมการ 
๔. นายสมคิด กิติวงศ๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการ 
๕. นายจเร ธรรมเนียม ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการ 
๖. นายเจริญพงษ๑ สายสุทธิ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการ 
๗. นายนรินทร๑ อินจันทร๑ ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย กรรมการ 



๑๘ 

๘. นายสมัย องอาจ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑ กรรมการ 
๙. นายธีระวัฒน๑ จันตระ ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐. นายวิบูรณ๑ เชียงจันทร๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย        กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. นายชัยณรงค๑ คัชมาตย๑  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ประธานกรรมการ 
๒. นายพิเชษฐ๑ พุฒซ๎อน  วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กรรมการ 
๓. นายธณิตพงษ๑ สุภาชาติ  วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑ กรรมการ 
๔. นายกิรัณ อาสุระ  วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี กรรมการ 
๕. นายสิทธิชัย เวียงค า  วิทยาลัยการอาชีพแมํสะเรียง กรรมการ 
๖. นายอภิชาต กันชนะ  วิทยาลัยการอาชีพป๓ว กรรมการ 
๗. นายสรายุทธ วงศ๑อัสสไพบูลย๑  บริษัทตรีเพชร อีซูซุเซลส๑ จ ากัด กรรมการ 
๘. นายประเสริฐ ทองสุก  บริษัทตรีเพชร อีซูซุเซลส๑ จ ากัด กรรมการ 
๙. นายฐิติพันธ๑ โตสกุล  บริษัทตรีเพชร อีซูซุเซลส๑ จ ากัด กรรมการ 
๑๐. นายจรุงศักดิ์ จติอินทรีย๑  บริษัทตรีเพชร อีซูซุเซลส๑ จ ากัด กรรมการ 
๑๑. นายอติชาต เลื่อมใส  บริษัทตรีเพชร อีซูซุเซลส๑ จ ากัด กรรมการ 
๑๒. นายธนทัต แชํมประเสริฐ  บริษัทตรีเพชร อีซูซุเซลส๑ จ ากัด กรรมการ 
๑๓. นายพิทักษ๑ ปงแก๎ว  บริษัทตรีเพชร อีซูซุเซลส๑ จ ากัด กรรมการ 
๑๔. นายทวีวัฒน๑ รื่นรวย ผู๎อ านวยการการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย   กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นายเฉลิม เหมือนคต  บริษัทตรีเพ็ชรอีซูซุเซลส๑ จ ากัด กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
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คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ 
๑. นายปรีชา การัก ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ประธานกรรมการ 
๒. นายชาญณรงค๑ บุญโห๎ ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร กรรมการ 
๓. นายปรีชา ด๎วงหว๎า ครู วิทยาลัยสารพัดชํางพิจิตร กรรมการ 
๔. นายจิระศักดิ์ ยุทธศิลป์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการ 
๕. นายทรงกรต วังล๎อม ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการ 
๖. นายประเสริฐ ดีเรือน ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา กรรมการ 
๗. นางสาวพิมพิดา ผะอบเหล็ก ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร กรรมการ 
๘. นางสาวนงราม เขียวยิ่ง ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร กรรมการ 
๙. นายไสว พิลึก ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร กรรมการและเลขานุการ 
๑๐.  นายรัตนะ พาขุนทด ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. นายชัยณรงค๑ คัชมาตย๑  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ประธานกรรมการ 
๒. นายสุริยา ค าอุดม  ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑ กรรมการ 
๓. นายนิรุฒิ พิมภาสูง  ครู วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต๎ กรรมการ 
๔. นายจิรโรจน๑ วิเชียรเพิศ  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี กรรมการ 
๕. นายศรายุทธ หอมใจมั่น  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางพิจิตร กรรมการ 



๑๙ 

๖. นายวิโรจน๑ กาวีพันธ๑ปานเถื่อน  คร ูวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กรรมการ 
๗. วําที่ร๎อยโท จรัญ    มีรินทร๑  ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย กรรมการ 
๘. นายคณิต ศิริมาเมือง  ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทร๑ฯ แมํฮํองสอน กรรมการ 
๙. นายยรรยง แสนใจยา  ครู วิทยาลัยเทคนิคล าปาง กรรมการ 
๑๐. นายศุภกร ศรีอาวุธ  ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร กรรมการ 
๑๑. นายธนโชค มหิมา  ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย กรรมการ 
๑๒. นายด ารงศักดิ์ เทําซุง  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางอุทัยธานี กรรมการ 
๑๓. นายพิเชษฐ๑ แก๎วมาลา  ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ   กรรมการ 
๑๔. นายสัมฤทธิ์ ปุรุณรัตน๑     ครู วิทยาลัยเทคนิคแพรํ กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นายจารึก ทองทรัพย๑  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
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๔.๓  คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
      งานกลึงชิ้นงาน 

๑. นายปรีชา การัก ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี                   ประธานกรรมการ 
๒. นายอาทร พงษ๑โสภณ บริษัท อาร๑ยูเทคโนโลยี จ ากัด รองประธานกรรมการ 

 
๓. นายสันติ พยัคฆ๑ขาม นายชํางเทคนิคช านาญงาน กรรมการ 

  ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
๔. นายสมคิด สารชุม นายชํางไฟฟูาช านาญงาน กรรมการ 

  ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา  กรรมการ 
๕. นายสืบศักดิ์    สุขการเพียร ผู๎ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๖. นายธ ารงค๑ แปงจิตต๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคล าพูน กรรมการ 
๗. นายลอนดอน นุํมพรม ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย                             กรรมการ 
๘. วําที่ร๎อยตรี อนุชา เกตุสละไชย ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย                             กรรมการ 
๙. นายชนัญดร มีมุข ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นายนิคม เนียมกลั่น ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย                 กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. นายปรีชา การัก ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ประธานกรรมการ 
๒. นายมานพ เกํงพานิช ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก รองประธานกรรมการ 
๓. วําที่ รต.วสันต๑ ท ากล๎า ครู วิทยาลัยเทคนิคล าพูน กรรมการ 
๔. นายวินัย มณีกูล ครู วิทยาลัยเทคนิคล าปาง กรรมการ 
๕. นายประจิม มูลแสน ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑ กรรมการ 
๖. นายวัชรธน ขอพรกลาง ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร กรรมการ 
๗. นายชัยกร สุขค า ครู วิทยาลัยเทคนิคแมํสอด กรรมการ 
๘. นายเสกสรร ทองยศ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑ กรรมการ 
๙. นายสุทรรศ เพชรปูอ ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑ กรรมการ 
๑๐. นายพิสิษฐ๑   แก๎วก๎อ  ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย กรรมการ 
๑๑. นายสุชาติ   วังตา  ครู วิทยาลัยเทคนิคนําน กรรมการ 



๒๐ 

๑๒. นายสุรศักดิ์ เอ่ียมเจริญวงศ๑    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ กรรมการ 
๑๓. นายสัญญา จันเสนา   ครู วิทยาลัยเทคนิคแพรํ กรรมการ 
๑๔. นายนิรันดร๑ พินิจจันทร๑  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี                      กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นายอนุชาติ อินสด  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย                 กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะงานวัดละเอียด 
๑. นายปรีชา การัก ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ประธานกรรมการ 
๒. นายแมน ฟ๓กทอง ครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา กรรมการ 
๓. นายอุทัย แก๎วสุวรรณ๑ นายชํางเทคนิคช านาญงาน กรรมการ 

  ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
๔. นายเสวก   วันสอน คร ูวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการ 
๕. นายกอบเกียรติ สงําสงเคราะห๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี                                     กรรมการ 
๖. นายสิทธิชัย อํอนเส็ง ผู๎ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๗. นายชนัญดร มีมุข ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี กรรมการและเลขานุการ 
๘. นายศราวุฒิ ปานแย๎ม ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย                 กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. นายปรีชา การัก ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ประธานกรรมการ 
๒. นายสมเจตน๑ สุนทรพุกก๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร รองประธานกรรมการ 
๓. นายณัฐวุฒิ อินสุ คร ูวิทยาลัยเทคนิคล าปาง กรรมการ 
๔. นายศรชัย อาทะ ครู วิทยาลัยเทคนิคล าพูน กรรมการ 
๕. นายจิระศักดิ์ แสงหิรัญ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑ กรรมการ 
๖. นางสาวนันทพร ปินธง ครู วิทยาลัยการอาชีพลอง กรรมการ 
๗. นายสันติชัย พรมทับ ครู วิทยาลัยเทคนิคแมํสอด กรรมการ 
๘. นายนที จํากุญชร คร ูวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย กรรมการ 
๙. นายวิทยา จินดาสิงห๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียใหมํ กรรมการ 
๑๐. นางสาวสุภัชชา สวาทพงษ๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร กรรมการ 
๑๑. นายทศพร วะจี้ ครู วิทยาลัยเทคนิคนําน กรรมการ 
๑๒. นายมาลัย ทองประดิษฐ๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑ กรรมการ 
๑๓. นายนพดล ทองดวง ครู วิทยาลัยเทคนิคแพรํ กรรมการ 
๑๔. นายปรีชา นิลสนธ ิ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นายนันทพงษ๑ กัลปนาไพร ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย       กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 
๑. นายสุชาติ จินดาแจ๎ง ผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางอุทัยธานี ประธานกรรมการ 
๒. นายดุสิต บัวเกตุ นายชํางเทคนิคช านาญงาน กรรมการ 

  ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 



๒๑ 

๓. นายชนัญดร มีมุข ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี กรรมการและเลขานุการ 
๔. นายณัฐวุฒิ สอนไผํ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย                  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. นายสุชาติ จินดาแจ๎ง ผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางอุทัยธานี ประธานกรรมการ 
๒. นายบุญเลิศ โรจน๑บุญสํงศรี รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี รองประธานกรรมการ 
๓. นายมนตรี ค าหล๎า ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑ กรรมการ 
๔. นายเฉลิมชัย ค าอํอน ครู วิทยาลัยเทคนิคแพรํ กรรมการ 
๕. นายเสกสรร ประทิศ ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กรรมการ 
๖. นายเอกรินทร๑ ทองอนุ ครู วิทยาลัยเทคนิคล าปาง กรรมการ 
๗. นายวสันต๑ ทนันชัย ครู วิทยาลัยเทคนิคล าพูน กรรมการ 
๘. นายสุรศักดิ์ แสนสุวรรณ ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร กรรมการ 
๙. นายชัยณรงค๑ สุขอ่ิม              ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑ กรรมการ 
๑๐.  นายวีระยุทธ บุตรดา            ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการ 
๑๑.  วําที่ร๎อยตรี เสริมศักดิ์  จันทรสมิต  ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร กรรมการ 
๑๒.  นายบรรจบ จันทร๑สงคราม ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กรรมการ 
๑๓.  นายมณฑล นาคสุข คร ูวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี กรรมการ 
๑๔.  นายภรภัทร ธรรมไชย ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี                      กรรมการและเลขานุการ 
๑๕.  นายประหยัด เงินแจ๎ง ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย      กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

๔.๔ คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมและสาขาวิชา      
เขียนแบบเครื่องกล 

มาตรวิทยามิติ 
๑. นายสุวัฒน๑ชัย  ศรีสุพัฒนะกุล    ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก            ประธานกรรมการ 
๒. นายนิติกร   หลีชัย              ครู มทร. ล๎านนา พิษณุโลก กรรมการ 
๓. นายอติชาติ   ประเจิดสกุล       ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการ 
๔. นายเผด็จ    พูนไพบูลย๑โรจน๑   ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กรรมการ 
๕. นายวรัญ๒ู   วิชาชัย             ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กรรมการ 
๖. นายชนะจิต   ค าแผง             ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กรรมการ 
๗. นายตํอเกียรติ   ขาวเทศ            ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กรรมการ 
๘. นายอนันต๑   คงอยูํเย็น         ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กรรมการ 
๙. นายบุญลือ    อยูํคง                รองอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก        กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นายอลงกรณ๑   เกตุดี              ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก               กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. นายสุวัฒน๑ชัย  ศรีสุพัฒนะกุล     ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก   ประธานกรรมการ 
๒. นายมนัส  ชวลิตอโนชา      คร ูวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก รองประธานกรรมการ  
๓. นายชัยพร ดอนกลาง        คร ูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร กรรมการ  
๔. นายโพธิ์ทอง  บุศราค า           คร ูวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑ กรรมการ 



๒๒ 

๕. นายธีรวัฒน๑  พลตื้อ              คร ูวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย   กรรมการ  
๖. นายสิทา  จุมปาลี             คร ูวิทยาลัยเทคนิคล าปาง กรรมการ  
๗. นายชิตชัย  แสงสวําง          คร ูวิทยาลัยเทคนิคพะเยา กรรมการ 
๘. นายมนตรี  น๎อยหัวหาด       คร ูวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑ กรรมการ 
๙. นายนิธิพงษ๑ ยอดพันค า       คร ูวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑ กรรมการ  
๑๐. นายประเทือง  กองรัตน๑            คร ูวิทยาลัยเทคนิคล าพูน กรรมการ  
๑๑. น.ส.วลิัยวัลย๑  ชัยสิทธิ์             คร ูวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี กรรมการ 
๑๒. นายม๎าย  นาคะพงษ๑         คร ูวิทยาลัยเทคนิคแพรํ กรรมการ 
๑๓. นายภัทรชัย  ปุราทะกา          คร ูวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร กรรมการ 
๑๔. นายมานัส   เมฆบุญสํงลาภ     คร ูวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. น.ส.ธัญลักษณ๑  ประดิษฐ๑ทอง       คร ูวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

การออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 
๑. นายสุวัฒน๑ชัย  ศรีสุพัฒนะกุล     ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ประธานกรรมการ 
๒. นายชูศักดิ์     ปานเขียว           คร ูวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย   กรรมการ 
๓. นายปราศรัย   ขุนเพชร          คร ูวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย กรรมการ 
๔. นายสมชาย     คงหนู            คร ูวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก    กรรมการ 
๕. นางสาวเพ็ญศิริ   ทองทวี            คร ูวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก     กรรมการ 
๖. นายพงศกาญจน๑  อินทรสอน          คร ูวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก   กรรมการ 
๗. นายจักรพันธ๑   นวลไผํ           คร ูวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก      กรรมการ 
๘. นายพชรพล   วรินทร๑เวช       คร ูวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก      กรรมการ 
๙. นายบุญลือ    อยูํคง           รองอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก        กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นายอลงกรณ๑   เกตุด ี             คร ูวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก               กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. นายสุวัฒน๑ชัย    ศรีสุพัฒนะกุล     ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก                  ประธานกรรมการ 
๒. นายอลงกรณ๑    เกตุดี               คร ูวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก รองประธานกรรมการ 
๓. นายสมบัติ       แก๎วจันทร๑        คร ูวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑ กรรมการ  
๔. นายบุญทิม      ญาณะก๐อง        คร ูวิทยาลัยเทคนิคล าพูน กรรมการ  
๕. นายสุวัจน๑      ห๎อธิวงศ๑           คร ูวิทยาลัยเทคนิคพะเยา   กรรมการ 
๖. นายสาคร       นามวัฒน๑         คร ูวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย กรรมการ  
๗. นายโดมชัย     จันทราโชติวิทย๑  คร ูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ กรรมการ  
๘. นายมานพ      แก๎วมณีกรณ๑      คร ูวิทยาลัยการอาชีพนวมินราชินีแมํฮํองสอน  กรรมการ 
๙. นายสมบัติ      ชิวหา              คร ูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร กรรมการ  
๑๐. นายเจษฎาภรณ๑ ศรีโสภณ      คร ูวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร กรรมการ  
๑๑. นายชนัญดร มีมุข คร ูวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี กรรมการ  
๑๒. นายอิทธิกร      บุญชูภักดิ์           คร ูวิทยาลัยเทคนิคนําน กรรมการ  
๑๓. นายวิบูลย๑       เชี่ยวพานิช       คร ูวิทยาลัยเทคนิคแพรํ กรรมการ 
๑๔. นายบุญลือ      ชุมศรี              คร ูวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กรรมการและเลขานุการ 



๒๓ 

๑๕. นายเสนาะ    บัวผัน               คร ูวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ

สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

การออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD-CAM) (เทคนิคการผลิต เทคนิคอุตสาหกรรม) 
๑. นายสุวัฒน๑ชัย   ศรีสุพัฒนะกุล    ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ประธานกรรมการ 
๒. นายวรกฤษ     ดอนค าเพ็ง       ครู มทร. ล๎านนา พิษณุโลก กรรมการ 
๓. นายจงศิริ       ชัยทองงาม       นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กรรมการ 
   ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลกรอาชีวศึกษา   
๔. นายอนุชาติ     อินสด              ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการ 
๕. นายสุวัฐชัย   วัชรถาวรศักดิ์      ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กรรมการ 
๖. นายฤทธิเดช     พรหมด า           บริษัท Mastercam กรรมการ 
๗. นายปฎิภาน      สุทธปรีดา        ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กรรมการ 
๘. นายชวลิต       อินชาวนา         ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กรรมการ 
๙. นายบุญลือ      อยูํคง             รองอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก        กรรมการและเลขานุการ 
๑๐.  นายอลงกรณ๑   เกตุดี             ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก               กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. นายสุวัฒน๑ชัย    ศรีสุพัฒนะกุล    ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก   ประธานกรรมการ 
๒. นายสินทบ     ตุ๎มสุข              คร ูวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก รองประธานกรรมการ  
๓. นายอัครวัฒน๑    ใบกว๎าง           คร ูวิทยาลัยเทคล าปาง       กรรมการ  
๔. นายนิมิต        อยูํเป็นสุข         คร ูวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑ กรรมการ 
๕. นายอนุพงษ๑    จอมกันท๑         คร ูวิทยาลัยเทคนิคล าพูน   กรรมการ  
๖. นายสหพัฒน๑    ธารารัตนสุวรรณ คร ูวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑ กรรมการ 
๗. นายธนานพกร    ทุํงพนม            คร ูวิทยาลัยเทคนิคแพรํ กรรมการ  
๘. นายมารุต       มูลค า               คร ูวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย กรรมการ  
๙. นายกานต๑ฐนพัฒน๑   อินทร๑มา  คร ูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร กรรมการ  
๑๐. นายพรชัย    ทองฤทธิ์          คร ูวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี กรรมการ 
๑๑. นายพลากร      ใหมํดี          คร ูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ กรรมการ  
๑๒. นางสาวสาวิตรี   ชูดอกไม๎       คร ูวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการ  
๑๓. นายโยธิน      อุทธวัง            คร ูวิทยาลัยเทคนิคพะเยา กรรมการ  
๑๔. นายมานพ        เกํงพานิช           คร ูวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นายชินเรศ     มณีขัติย๑          คร ูวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

๔.๕ คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
การเชื่อม GTAW & SMAW  

๑. นายชูชาติ         พรามจร ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประธานกรรมการ 
๒. นายประยูร       วันต๏ะ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง รองประธาน 



๒๔ 

๓. นายพิเชษฐ๑       เกียรติวิภาค ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง กรรมการ 
๔. นายวรวิทย๑       เคหา  ครู วิทยาลัยเทคนิคล าปาง กรรมการ 
๕. นายชาญชัย      วิเศษสุมน ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กรรมการ 
๖. นายคมสันต๑      จันตา ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กรรมการ 
๗. นายสุริยา         สายใจดี  ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ กรรมการ 
๘. นายพัฒนชัย     พรมทา ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา กรรมการ 
๙. นายจีระ          อํวมแจ๎ง ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กรรมการ 
๑๐. นายธนสิทธิ์      บัวหอม ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการ 
๑๑. นายฉลาด        อํองรัก ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการ 
๑๒. นายสุภาพ       เหล็กกล๎า ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑ กรรมการ 
๑๓. นางศิริบงกช  แสงแก๎ว ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ  กรรมการ 
๑๔. นายอรรถพล แจํมใส ชํางระดับ ๗ ฝุายโรงไฟฟูาแมํเมาะ กรรมการ 
๑๕. นายนพดล      ก ามะหยี่ ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ กรรมการและเลขานุการ 
๑๖. นายรังสรรค๑    ทุเรียน ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการและชํวยเลขานุการ 

กรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. นายชูชาติ พรามจร ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประธานกรรมการ 
๒. นายชัยณรงค๑ คัชมาตย๑  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร                       รองประธานกรรมการ 
๓. นายปรีชา อุปะทะ  คร ูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช.๓  

 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ล าพูน    กรรมการ 
๔. นายเสกสรร ขาวสังข๑ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานช านาญการ  

  ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา    กรรมการ 
๕. นายสมบูรณ๑ ประกอบผล คร ูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช.๓  

  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ล าปาง    กรรมการ 
๖. นายจักรพันธ๑ จ๏อดดวงจันทร๑ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานช านาญการ   กรรมการ 
๗. นายพิเชฐต๑ กลํอมกล่ านุํม ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย    กรรมการ 

มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

๔.๖ คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาเทคนิคโลหะ 
การเชื่อม GTAW & SMAW & GMAW 

๑. นายชูชาติ พรามจร ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประธานกรรมการ 
๒. นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย             รองประธานกรรมการ 
๓. นายรังสฤษฏ๑ สมเขื่อน  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
๔. นายพิชิตชัย จันทรคีรี ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก     กรรมการ 
๕. นายสรวิศ โชติรักษา ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก     กรรมการ 
๖. นายวิทยา สายวงค๑ป๓ญญา ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา     กรรมการ 
๗. วําที่ร.อ.รังสรรค๑ อ่ิมอยูํ  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางพิจิตร     กรรมการ 
๘. นายอิสรพงษ๑ ไขํแก๎ว ครู วิทยาลัยสารพัดชํางพิจิตร     กรรมการ 
๙. นายยุทธนา ชัยวงค๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคล าปาง     กรรมการ 



๒๕ 

๑๐. นายณรงค๑ บัวระกต ครู วิทยาลัยเทคนิคล าปาง     กรรมการ 
๑๑. นายชยพล ภวินตระกูล ครู วิทยาลัยเทคนิคล าพูน     กรรมการ 
๑๒. นายไกรทอง วงษา  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางล าปาง     กรรมการ 
๑๓. นายปราโมทย๑ ปฏิมาพรเทพ ผู๎ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๑๔. นายอดิเรก มากโภคา ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นายบุญเป็ง รัตนะ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

กรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. นายชูชาติ       พรามจร  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย   ประธานกรรมการ 

 ๒.   นายภสัศรัณย๑  พลายระหาร  ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก     กรรมการ 
 ๓.   พ.ท.อุปนิช      อยูํภิญโญ  ผู๎อ านวยการสถาบันความเป็นเลิศทาง    กรรมการ 
      ทรัพยากรมนุษย๑ ดี ที อี สมาคมเสริมสร๎างความเป็นเลิศวิชาชีพ 
 ๔.   นายวีรพล       ทับแกํนที่  ปรึกษาสถาบันความเป็นเลิศทาง     กรรมการ 
      ทรัพยากรมนุษย๑ ดี ที อี สมาคมเสริมสร๎างความเป็นเลิศวิชาชีพ 
 ๔.   ที่ปรึกษาสถาบันความเป็นเลิศทาง          กรรมการ 
 ๕.   ทรัพยากรมนุษย๑ ดี ที อี สมาคมเสริมสร๎างความเป็นเลิศวิชาชีพ     กรรมการ 
คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม 

๑. นายชูชาติ         พรามจร ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย   ประธานกรรมการ 
๒. นายเดชณรงค๑    รอดซุง  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางพิษณุโลก        รองประธานกรรมการ 
๓. นายอุปกรณ๑      เกษม  ครู วิทยาลัยการเทคนิคพิจิตร     กรรมการ 
๔. นายสรรทัศน๑     จันทร๑สมบัติ  ครู วิทยาลัยเทคนิคตาก     กรรมการ 
๕. นายภัสศรัณย๑    พลายระหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก     กรรมการ 
6.   นายอภิเชษฐ๑            เพ็ชรล๎อมทอง   ครู วิทยาลัยการเทคนิคพิจิตร     กรรมการ 
7. นายสมชาย       แคฝอย  ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑     กรรมการ 
8. นายดิเรก         สุวรรณฤทธิ์  ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑     กรรมการ 
9. จําสิบโท ประวิทย๑   พรหมสุวรรณ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑     กรรมการ 
10. นายนรชัย        สาครเจริญ ครู วิทยาลัยเทคนิคล าพูน     กรรมการ 
11. นายสัญญา       พิเคราะห๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา     กรรมการ 
12. นายสุมิตร        คชวงษ๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา                                          กรรมการ 
13. นายมงคล        เวชสถล  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
๑4. นางสาวกุสิมา         เกล็บจุ ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก     กรรมการ 
๑5. นายพลตรี        สังข๑ศรี  ครู วิทยาลัยการเทคนิคพิจิตร     กรรมการ 
๑6. นายปราโมทย๑   พันธ๑สวําง ครู วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม     กรรมการ 
๑7. นายกมล         ทองศรี  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการและเลขานุการ 
๑8. นางสาวปรียนุช    ค าเย็น ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

 
 
 
 



๒๖ 

คณะกรรมการควบคุมการออกใบรับรองการทดสอบมาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)                   
และมาตรฐานสากล ISO 9606-1 ประเภทวิชา สาขางานเชื่อมโลหะ  สาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 

๑. ผศ.ยุคล        จุลอุภัย สถาบันการเชื่อมแหํงประเทศไทย                            ประธานกรรมการ  
๒. นายพิสิฐ       รังสฤษฎ๑วุฒิกุล ผู๎อ านวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กรรมการ 
๓. นายนัธภณัฏฐ๑   สุจริตจิตร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค๑การมหาชน) กรรมการ 
๔. นายอดุลชัย     โคตะวีระ  กรรมการ 
๕.  นายชูชาติ พรามจร  อดีตประธานชมรมครูผู๎ตรวจสอบ              กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ  
   ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย             

คณะกรรมการด าเนินการควบคุมการออกใบรับรองการทดสอบมาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน)และมาตรฐานสากล ISO 9606-1 

๑. นายสงัด         ยศเฮือง ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย ประธานกรรมการ 
๒. นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย รองประธานกรรมการ 
๓. นายธนิต         ศิริสาคร ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รองประธานกรรมการ 
๔. นายบัณฑิต      อมรสิน  ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
๕. นายหรั่ง          นะยะเนตร ครู วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี กรรมการ 
๖. นายประทีป     ระงับทุกข๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครนายก กรรมการ 
๗. นายภัสศรัณย๑  พลายระหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กรรมการ 
๘. นายเพทาย      บัวงาม ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี กรรมการ 
๙. นายอุปกรณ๑     เกษม ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร กรรมการ 
๑๐. นายสัญญา      พิเคราะห๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา กรรมการ 
๑๑. นายสรรทัศน๑   จันทร๑สมบัติ ครู วิทยาลัยเทคนิคตาก กรรมการ 
๑๒. นายไพศาล      บูรณะปรีชา ครู วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นายกมล         ทองศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
๑๔. นายสุมิตร       คชวงษ๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา                 กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
๑๕ นายประดิษฐ    ทองด๎วง ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑ กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

มีหน๎าที่  ๑. ดูแลควบคุมการสอบภาคทฤษฎี/การสอบปากเปลํา(Oral Test) ระดับปวช.ตามมาตรฐานของ 
               สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค๑การมหาชน) และระดับ ปวช.อีกคน /ปวส. เป็นไปตามมาตรฐาน ISO  
               9606-1 ให๎มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
            ๒. ดูแลควบคุมการสอบภาคปฏิบัติ เพ่ือให๎เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค๑การ 
               มหาชน) และมาตรฐาน ISO 9606-1 
           ๓. รวบรวมคะแนน สรุปผลการทดสอบสํงไปยังสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค๑การมหาชน) เพื่อออก 
               ใบรับรองตํอไป และมาตรฐาน ISO 9606-1รวบรวมคะแนนภาคทฤษฎี สรุปผลการทดสอบ 
๔.๗ คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
การติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า 

๑.   นายสุชาติ   กลั่นทอง ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑     ประธานกรรมการ 
๒.  นายธีระชัย เจียมจิต บริษัท ภัทรเมธากิจ จ ากัด      กรรมการ 

 
 
 



๒๗ 

๓.  นายคมกฤษ  แพทย๑รัตน๑ คร ูวิทยาลัยเทคนิคล าพูน     กรรมการ 
๔.  นายประทีป  ราชบุรี คร ูวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑      กรรมการ 
๕.  วําที่ ร.ต.วีระ   รักอยูํ คร ูพิเศษสอนวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑     กรรมการ 
๖.  นายพยุงศักดิ์  วิลานันท๑ คร ูพิเศษสอนวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑    กรรมการ 
๗.  นายธีรโชติ   คงพูล คร ูวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย      กรรมการ 
๘.  นายมนตรี ใจแก๎ว คร ูวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย      กรรมการ 
๙.  นายโชติ เรืองฤทธิ์ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑          กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นายสมพงษ๑   แคสา คร ูวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑            กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
 ๑. วําที่ ร.ต. ฐิติพงศ๑ แสนอุบล ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสมพร อํอนเกตุพล คร ูวิทยาลัยเทคนิคล าพูน    กรรมการ  
 ๓. นายพงษ๑พันธ๑ ใบสุขันธ๑ คร ูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ    กรรมการ  
 ๔. นายธนิศร๑ พันธ๑ประยูร คร ูวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย    กรรมการ  
 ๕. นายสมพงษ๑ แคสา คร ูวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑    กรรมการ 
 ๖. นายสมยศ สุวรรณรัตน๑ คร ูวิทยาลัยเทคนิคพะเยา    กรรมการ  
 ๗. นายเริงพันธ๑  จันทรัมพร คร ูวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑    กรรมการ  
 ๘. นายประยุทธ   ทิมทอง คร ูวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก    กรรมการ  
 ๙. นางสาวศิวลี   แดงศรี คร ูวิทยาลัยสารชํางอุทัยธานี    กรรมการ  
 ๑๐. นายธานี   นาคเลี้ยง คร ูวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร     กรรมการ  
 ๑๑. นายณัฐดนัย  เรือนค า คร ูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร    กรรมการ 
 ๑๒. นายสัญชัย ชูชํวย บริษัท เอ บี บี จ ากัด    กรรมการ 
 ๑๓. นางสโรชิน ชีวตานนท๑ บริษัท เฟูลปส๑ดอด๑จ อินเตอร๑เนชั่นแนล ไทยแลน จ ากัด  กรรมการ 

๑๔. นายมาโนชย๑  พวงค า คร ูวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑                           กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๕. นายก าไร จันทร๑พรม คร ูวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย            กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ

สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
๑. นายชูชาติ     พรามจร  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย          ประธานกรรมการ 
๒. นายธงชัย      ทรงกลิ่น  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย               กรรมการ  
๓. นายเชาวฤทธิ์  พัวงามประเสริฐ  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ  
๔. นายวิทย๑       อันจร  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ  
๕. นายวชิระ      แก๎วเกษการณ๑  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี     กรรมการ  
๖. นายปรัชญา    เยาวลักษณ๑  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี     กรรมการ 
๗. นายธนพร       บุญเทวี  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี     กรรมการ 
๘. นายวสุศักดิ์    ชุรินทร๑  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี      กรรมการและเลขานุการ  

 
 
 
 
 



๒๘ 

 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. นายปรีชา      การัก  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี                        ประธานกรรมการ 
๒. นายบุญเลิศ  โรจน๑บุนสํงศรี    รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  กรรมการ  
๓. นายชาติชาย   เป็งธรรม  ครู วิทยาลัยเทคนิคล าพูน กรรมการ  
๔. นายพิสิฐ   วัฒนสันติพงศ๑  ครู วิทยาลัยเทคนิคนําน กรรมการ  
๕. นายธนากร   เลิศสกุณี  ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย กรรมการ 
๖. นายอ าพล    สีดาดี  ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กรรมการ  
๗. นายชาตรี     ป๓ญญาเทพ  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการ 
๘. นายประยูร   ขําทิพย๑พาที  ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑ กรรมการ  
๙. นายสุรชัย    ภักดีจันทร๑  ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑ กรรมการ  
๑๐. นายวันชัย  กอบกิจ  ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร กรรมการ  
๑๑. นายบุญธรรม  อุดมศิลป์    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร กรรมการ  
๑๒. นายอ านาจ       เขื่อนแก๎ว  ครู วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต๎ กรรมการ  
๑๓. นายบุญธรรม     อ าพาศ  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี กรรมการ  
๑๔. นายสุรศักดิ์       ยะกัน  ครู วิทยาลัยเทคนิคตาก กรรมการ 
๑๕. นายมงคล         หอมแกํนจันทร๑  ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร กรรมการ 
๑๖. นายณัฐพลธ๑      อุดมธนวงศ๑  ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กรรมการ 
๑๗. นายชุมพล        สุระดม            ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี                           กรรมการและเลขานุการ 
๑๘. นายภิญโญ       ค ายวง             ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย                       กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

มีมีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ      
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

๔.๘ คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาไฟฟ้า 
การออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์   

๑. นายสถาพร โพธิ์หว ี ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร             ประธานกรรมการ 
๒. นายชูโชค อ่ิมเหวา ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร     กรรมการ 
๓. นายณัฐดนัย เรือนค า ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร     กรรมการ 
๔. นายจิรเมศซ๑ กลิ่นบัว ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร     กรรมการ 
๕. นางมัทนา จีบกล่ า ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร     กรรมการ 
๖. นายจิรศักดิ์ สุริยาสํองแสง คร ูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร     กรรมการ 
๗. นายคุณากร ปิ่นจันทร๑ คร ูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร     กรรมการ 
๘. นายณัฐพงษ๑ โพธิ์มํวง คร ูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร     กรรมการ 
๙. นายสุรศักดิ์ชัย พรรคพานิช คร ู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
๑๐. นายสุรสิทธิ์ มณีสุข คร ู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
๑๑. นายอุดม เสือดอนกลอย ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร                กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. นายวันชัย กอบกิจ ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร                     กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

 
 
 



๒๙ 

 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. นายอุดม เสือดอนกลอย ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร                       ประธานกรรมการ 
๒. นายสุพรรณ แก๎วฟ๓่น  ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ     กรรมการ 
๓. นายชยากร กิมประสิทธิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑     กรรมการ 
๔. นายสมนึก กาบบัว  ครู วิทยาลัยเทคนิคนําน      กรรมการ 
๕. นายสุรศักดิ์ ยะกัน  ครู วิทยาลัยเทคนิคตาก      กรรมการ 
๖. นายประสาน ภัทรประสงค๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา      กรรมการ 
๗. นายประยง น๎อยหนํา ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑     กรรมการ 
๘. นายจักรพงษ๑ จันทร๑ฝาย ครู วิทยาลัยเทคนิคแพรํ      กรรมการ 
๙. นายบัญญัติ พรมเลข  ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย     กรรมการ 
๑๐. นายปราโมทย๑ ปทุมโพธิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร      กรรมการ 
๑๑. นายสุธี  สุกิจธรรมภาณ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย      กรรมการและเลขานุการ 
๑๒.  นายบัญญัติ ค าวังจันทร๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคนําน          กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC 
 ๑. นายอนันต๑ โดรณ   ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายภิญโญ ค ายวง   ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
 ๓. นายนลธวัฒน๑ บุญลือ   ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
 ๔. นายไกรสร สุภาวิลัย  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
 ๕. นายลือศักดิ์ อินดี  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑     กรรมการ 
 ๖. นายบัวทอง ตั้งมั่นด ี  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑     กรรมการ 
 ๗. นายรัชชานนท๑ เหล็กค า  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑     กรรมการ 
 ๘. นายสราวุธ นิมานะ  ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย     กรรมการ 
 ๙. นายณัฐดนัย เรือนค า  ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร     กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวคมคาย นาคคชสีห๑ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑     กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑. นายธเนศ ภูํกัน         ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
 ๑. นายอนันต๑ โดรณ   ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายอุทัย สุมามาลย๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคนําน               กรรมการ 
 ๓. นายธีรวัฒน๑ ติ๊บอ๎าย   ครู วิทยาลัยเทคนิคนําน       กรรมการ 
 ๔. นายคมกริช แสงสุรินทร๑  ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย     กรรมการ 
 ๕. นายบุญลอ ประสารศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑     กรรมการ 
 ๖. นายสมศักดิ ์ หมอแสง ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร      กรรมการ 
 ๗. นายเกษตร เมืองทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร       กรรมการ 
 ๘. นายคมกริต น๎อยสะปุ๋ง ครู วิทยาลัยเทคนิคล าพูน      กรรมการ 
 
 
 



๓๐ 

 ๙. นายสราวุธ นิมานะ  ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย     กรรมการ 
 ๑๐. นายณัฐดนัย เรือนค า  ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร     กรรมการ 
 ๑๑ นายวิทยา สุภาอินทร๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ     กรรมการ 
 ๑๒. นางนิ่มนวล บุญอินทร๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑     กรรมการ 
 ๑๓. นายวิวัฒน๑ อินทรมุสิก ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา      กรรมการ 
 ๑๔. นายสมโชค ศรขี ามี  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑                         กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ

สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํ งขันทักษะ
วิชาชีพ 

๔.๙ คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (Mobile Amplifier) 

๑. นายสมเจตน๑ พรหมบุญตา ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค๑   ประธานกรรมการ 
๒. นายรังสันต๑ นุสติ  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค๑   กรรมการ 
๓. นายสมเกียรติ กลิ่นหอม ครู  วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค๑     กรรมการ 
๔. นางสาวละออ  เศษกลาง ครู  วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
๕. นายสมศักดิ์ จันทร๑รอด ครู  วิทยาลันเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
๖. นายธงชัย กิตติกุล  ครู  วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค๑          กรรมการและเลขานุการ 
๗. นายสุทิน ปงรังสี  ครู  วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. นายสมเจตน๑ พรหมบุญตา ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค๑   ประธานกรรมการ 
๒. นายอภิสิทธิ์ แสงยากุล ครู  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ     กรรมการ 
๓. นายเสกสรร ป๓นดอนตอง ครู  วิทยาลัยเทคนิคล าพูน     กรรมการ 
๔. นายสุทัศน๑ สุริยะ  ครู  วิทยาลัยเทคนิคล าพูน     กรรมการ 
๕. นายจเร  อุปวัฒน๑  ครู  วิทยาลัยเทคนิคนําน      กรรมการ 
๖. นายวราวุธ หมื่นโฮ๎ง  ครู  วิทยาลัยเทคนิคแพรํ      กรรมการ 
๗. นายอนุรักษ๑ สุขสัก  ครู  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย     กรรมการ 
๘. นายศราวุฒิ ป๓ญยาง  ครู  วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
๙. นายบุญเลิศ สุคนธ๑นรรัตน๑ ครู  วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก     กรรมการ 
๑๐. นายวิเชียร กลัมภัก  ครู  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑     กรรมการ 
๑๑. นายบรรยงชัย เอ่ียมประสงค๑ ครู  วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑     กรรมการ 
๑๒. นายไชยบูรณ๑ ประเดิมรัตนกุล ครู  วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร     กรรมการ 
๑๓. นายสมเกียรติ กลิ่มหอม ครู  วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค๑     กรรมการ 
๑๔. นายกิตติภัฎ พํุมพระกา ผู๎ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๑๕. นายประสิทธิ์ ผู๎พัฒน๑  ผู๎ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๑๖. นายสุดคะนึง พํุมพระกา ผู๎ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๑๗. นายธงชัย กิตติกุล  ครู  วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค๑      กรรมการและเลขานุการ 
๑๘. นายวัลลภ       ชํวงโชต ิ คร ู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย                           กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

 
 
 
 
 



๓๑ 

 

มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์         
   ๑.  นายสมเจตน๑ พรหมบุญตา ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค๑   ประธานกรรมการ 

๒. นายรังสันต๑ นุสติ  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค๑   กรรมการ 
๓ นายสริยาภรณ๑   บุญเกษม ครู  วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค๑     กรรมการ 
๔  นายจ ารัส นกเพ็ชร  ครู  วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
๕ นายระวี เอ่ียมมาก ครู  วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
๖ นายธงชัย กิตติกุล  ครู  วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค๑      กรรมการและเลขานุการ 
๗ นายฉลอง ลักษณพวิเชียร ครู  วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑.  นายสมเจตน๑ พรหมบุญตา ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค๑   ประธานกรรมการ 
๒.  นายชัยสิทธิ ์ สงํางาม  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมํฮํองสอน  กรรมการ 
๓.  นายขนิษฐ สิทธิยศ  ครู  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ     กรรมการ 
๔.  นายนิติกร อํอนบาง  ครู  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ     กรรมการ 
๕.  นายชัยพัฒน๑ อาโปสุวรรณ ครู  วิทยาลัยเทคนิคแพรํ      กรรมการ 
๖.  นายชูชาติ กุลท๎วม  ครู  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย     กรรมการ 
๗.  นายเจน ทะนันไชย ครู  วิทยาลัยเทคนิคนําน      กรรมการ 
๘.  นายบัญชา ถาแยง  ครู  วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑     กรรมการ 
๙.  นายจ ารัส นกเพ็ชร  ครู  วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 

๑๐.  นายณัฐพงศ๑ มํวงบุญ  ครู  วิทยาลัยเทคนิคตาก      กรรมการ 
๑๑.  นายมิตรชัย สุทธิศักดิ์ ครู  วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี     กรรมการ 
๑๒.  นายมณฑล ยะตา  ครู  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา     กรรมการ 
๑๓.  นายฉัตรชัย งาหอม  ครู  วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑     กรรมการ 
๑๔.  นายถาวร สุระแยํม  ผู๎ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๑๕.  นายวรรณะ ติ้บแก๎ว  ผู๎ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๑๖.  นายพิภา พานิชผล ผู๎ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๑๗.  นายธงชัย กิตติกุล  ครู  วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค๑      กรรมการและเลขานุการ 
๑๘.  นายวัลลภ ชํวงโชต ิ ครู  วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
๑. นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑   ประธานกรรมการ 
๒. นายทวีวัฒน๑ รื่นรวย  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย        รองประธานกรรมการ 
๓. นายสุทิน ปงรังสี  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 

 
 
 
 



๓๒ 

 

๔. นายวัลลภ ชํวงโชติ  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
๕. นายเอกรินทร๑ มาวงษสา ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี     กรรมการ 
๖. นายพชัรพงษ๑ ศรีเรืองฤทธิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคแมํวงก๑     กรรมการ 
๗. นางสาวสุภาวดี ภักดีจันทร๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑     กรรมการ 
๘. นายฉัตรเพชร ธงยศ  ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑     กรรมการ 
๙. นายฉัตรชัย งาหอม  คร ูวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑                กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นายระวี  เอ่ียมมาก ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑   ประธานกรรมการ 
๒. นายทวีวัฒน๑  รื่นรวย  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย        รองประธานกรรมการ 
๓. นายจ าลอง  สิงห๑ค า  ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ     กรรมการ 
๔. นายปิติภาคย๑    ปิ่นรอด  ครู วิทยาลัยเทคนิคล าพูน      กรรมการ 
๕. นายชัยวัฒน๑  บุรารักษ๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคแพรํ      กรรมการ 
๖. นายทวี  เฟยลุง  ครู วิทยาลัยเทคนิคนําน      กรรมการ 
๗. นายเอกรินทร๑   มาวงษา           ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี     กรรมการ 
๘. นายพัชรพงษ๑  ศรีเรืองฤทธิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคแมํวงก๑     กรรมการ 
๙. นายสุทิน ปงรังสี  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
๑๐. นายวัลลภ ชํวงโชติ  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
๑๑. นายกฤษฎา ใจเย็น  ครู ผู๎ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๑๒. นายธีรวุธ จิตพรมมา ครู ผู๎ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๑๓. นายกมล วังหมื่น  ครู วิทยาลัยเทคนิคล าปาง      กรรมการ 
๑๔. นางสาวสุภาวดี  ภักดีจันทร๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑      กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นายฉัตรชัย งาหอม  ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ 
๑. นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑    ประธานกรรมการ 
๒. นายทวีวัฒน๑ รื่นรวย  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย                 รองประธานกรรมการ 
๓. นายเกรียงไกร จันทร๑ตระกูล ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑     กรรมการ 
๔. นายกิติพงษ๑ ไชยเสนา ครู วิทยาลัยสารพัดชํางพิจิตร     กรรมการ 
๕. นายฉัตรชัย งาหอม  ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑     กรรมการ 
๖. นายป๓ญญา  แปูนแก๎ว ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑     กรรมการ 
๗. นายกลยุทธ แก๎วบัวดี ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑     กรรมการ 
๘. นายวัลลภ ชํวงโชติ  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
๙. นายฉลอง ลักษณะวิเชียร ครู วิทายาลัยเทคนิคสุโขทัย      กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นายพิสุทธิศักดิ ์กลํอมนาค ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

 
 



๓๓ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑             ประธานกรรมการ 
๒. นายทวีวัฒน๑ รื่นรวย  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย        รองประธานกรรมการ 
๓. นายหงส๑ค า อินใจ  ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ     กรรมการ 
๔. นายพิทยา พีระบึง  ครู วิทยาลัยเทคนิคล าพูน      กรรมการ 
๕. นายเจษฎา จินาติ  ครู วิทยาลัยเทคนิคล าพูน      กรรมการ 
๖. นายสุชาติ สนธ ิ  ครู วิทยาลัยเทคนิคนําน      กรรมการ 
๗. นายจเร  อุปวัฒน๑  ครู วิทยาลัยเทคนิคนําน      กรรมการ 
๘. นายกมล รักกสิกรรณ๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี     กรรมการ 
๙. นายสิทธิพร ไกรยวงศ๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร     กรรมการ 
๑๐. นายกิตติพงษ๑ ไชยเสนา ครู วิทยาลัยสารพัดชํางพิจิตร     กรรมการ 
๑๑. นายกฤษฎา ใจเย็น  ครู ผู๎ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๑๒. นายธีรวุธ จิตพรมมา ครู ผู๎ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๑๓. นายป๓ญญา แปูนแก๎ว ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑     กรรมการ 
๑๔. นายพิสุทธิศักดิ์ กลํอมนาค ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑                กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นายฉลอง ลักษณะวิเชียร ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  
 ๑. นางสาวคมคาย นาคคชสีห๑  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑             ประธานกรรมการ 
 ๒. นายวัลลภ ชํวงโชติ   ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย                กรรมการ 
 ๓. นางสาวลออ เศษกลาง  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
 ๔. นายสุชาติ อนันทวัฒน๑  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
 ๕. นายสุทิน ปงรังสี   ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
 ๖. นายสมศักดิ์ จันทร๑รอด ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
 ๗. นายสถาพร ศรีใจวงษ๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคล าปาง      กรรมการ 
 ๘. นางสาวสายฝน ชาทรง  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑     กรรมการ 
 ๙. นายสาธิต ค าภินวม ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑     กรรมการ 
 ๑๐.นายบรเพ็ด สังการ  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑     กรรมการ 
 ๑๑.นางสาวจงกล เพชรนา  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑    กรรมการ 
 ๑๒.นายกิตต ิ กุตนันท๑  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑      กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๓. นายอาทร อ๎ุมฉายา  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 

๑. นายอนันต๑ โดรณ  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑   ประธานกรรมการ 
๒. นายสุพจน๑ วงศ๑พัฒน๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑     กรรมการ 
๓. นายธีรพจน๑ เครือพานิช ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร      กรรมการ 
๔. นายอุดม ชัยวันด ี  ครู วิทยาลัยเทคนิคล าปาง      กรรมการ 

 
 
 
 



๓๔ 

๕. นายกิตติพงษ๑ พงษ๑จ าปา ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ     กรรมการ 
๖. นายมนตรี เตยีวเจริญพร ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก     กรรมการ 
๗. นายกฤษดา สงําเนตร ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑     กรรมการ 
๘. นายกิตติ กุตนันท๑  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑      กรรมการและเลขานุการ 
๙. นายอาทร อ๎ุมฉายา  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
๑๐. มีหน้าที ่  จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ

สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

๔.๑๐ คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 

๑. นายบุญลือ      อยูํคง                   รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก   ประธานกรรมการ 
๒. นายลือชัย      จันทรศิริ                ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก    กรรมการ 
๓. นายพิเชษฐ๑  ชาติวรรณ     ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก    กรรมการ 
๔. นายนพพร  จูจันทร๑            ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก    กรรมการ 
๕. นายวรวุฒิ   สมบูรณ๑ใจ              ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก    กรรมการ 
๖. นายธนันต๑   ศรีสกุล                 ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก    กรรมการ 
๗. นางสาวนันท๑ณรัตน๑  อยูํสมบูรณ๑      ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก    กรรมการ 
๘. นายจิณทวัฒน๑  จันทร๑แดง            ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก    กรรมการ 
๙. นายกฤษดา  ใจเย็น              บริษัทอินโนเวตีฟเอ็กเพอริเมนต๑ จ ากัด                 กรรมการทรงวุฒิ 
๑๐. นายธีรวุธ   จิตพรม         บริษัทอินโนเวตีฟเอ็กเพอริเมนต๑ จ ากัด                  กรรมการทรงวุฒิ 
๑๑. นายชัยวัฒน๑  ลิ้มพรจิตรวิไล      บริษัทอินโนเวตีฟเอ็กเพอริเมนต๑ จ ากัด                  กรรมการทรงวุฒิ 
๑๒. นางจุฑามาศ   เหล็กสิงห๑           ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก                          กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นายสุทิน        ปงรังษี           ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย           กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
      ๑.  นายบุญลือ      อยูํคง                    รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายอดิศักดิ์  ชินวงศ๑                 ครู วิทยาลัยเทคนิคนําน                                กรรมการ  

 ๓. นายสมาน   เขื่อนควบ              ครู วิทยาลัยเทคนิคล าปาง     กรรมการ 
      ๔. นายมนต๑รัก   มาลา                   ครู วิทยาลัยเทคนิคล าปาง     กรรมการ 
      ๕. นายคมสัน   ถมค า                   ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑     กรรมการ 
      ๖. นายฉลอง    ลักษณะวิเชียร         ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย                             กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ

สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

๔.๑๑ คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
การจัดการระบบเครือข่าย 

๑. นายบุญลือ อยูํคง  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก   ประธานกรรมการ 
๒. นายภูมิศักดิ์ วรไตรจริยา ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก     กรรมการ 
 

 



๓๕ 

๓. นายบุญเลิศ สุคนธ๑นรรัตน๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก     กรรมการ 
๔. นายพงษ๑สิน เกิดค า  ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก     กรรมการ 
๕. นายปิยะชาติ แสงทอง  ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก     กรรมการ 
๖. นายจักรพันธ๑ พัชระพรรัตน๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก     กรรมการ 
๗. นายพนธกร พงศ๑จิระป๓ญญา  ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก     กรรมการ 
๘. นายเมธี  สุํนสุข  ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก     กรรมการ 
๙. นายรังสิมันต๑ น๎อยเจริญ ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก     กรรมการ 
๑๐. นายสมปอง ศรีลักษณ๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก                         กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นายจ ารัส นกเพ็ชร  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย                  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. นายบุญลือ อยูํคง รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก   ประธานกรรมการ 
๒. นายอรรคเดช พิมพา Territory account manager      กรรมการ 
   Hewlett Packard (Thailand) 
๓. นายสิทิธา จารุรักษ๑ Territory account manager      กรรมการ 
   Hewlett Packard (Thailand) 
๔. นายสมปอง ศรีลักษณ๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก                         กรรมการและเลขานุการ 
๕. นายวัลลภ ชํวงโชต ิ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย                            กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ 
๑. นายจักรภพ เนวะมาตย๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก    ประธานกรรมการ 
๒. นายจ ารัส นกเพชร  คร ูวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
๓. นางสาววราภรณ๑ แผํนฟูา  คร ูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ     กรรมการ 
๔. นายเอกชัย ศรชัย  คร ูวิทยาลัยเทคนิคแพรํ      กรรมการ 
๕. นายฉลอง ลักษณะวิเชียร คร ูวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
๖. นายบัณฑิต เหลืองประเสริฐ คร ูวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร      กรรมการ 
๗. นางสาวอัชราภรณ๑  ทองพํุม คร ูวิทยาลัยเทคนิคตาก      กรรมการ 
๘. นางอัญชลี พานทอง คร ูวิทยาลัยเทคนิคตาก      กรรมการ 
๙. นายแจ๏ค น๎อยสอนเจริญ คร ูวิทยาลัยเทคนิคตาก      กรรมการ 
๑๐. นางสาวอัญชลี ชัยประเดิมศักดิ์ คร ูวิทยาลัยเทคนิคตาก      กรรมการ 
๑๑. นายอัญมณี แสงสุข  คร ูวิทยาลัยเทคนิคตาก      กรรมการ 
๑๒. นายปรีชา ฟ๓กตั้ว  คร ูวิทยาลัยเทคนิคตาก      กรรมการ 
๑๓. นายพิษณุ เพ็งเลิก  คร ูวิทยาลัยเทคนิคตาก      กรรมการ 
๑๔. นายณัฐกฤต ภูทวี  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก      กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นายประสงค๑ คุ๎มสา  ครู วิทยาลัยเทคนิคตาก                 กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

 

 

 



๓๖ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. นายจักรภพ เนวะมาตย๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวพรรณี สัสดีแพง ผู๎อ านวยการส านักประชาสัมพันธ๑เขต 4 พิษณุโลก   กรรมการ 
๓. นายวันชนะ จูบรรจง  ผู๎ทรงคุณวุฒิ มทร.ล๎านนา ตาก     กรรมการ 
๔. นายอเนก ปิ่นเงิน  ผู๎ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๕. นายคมสันต๑  ศรีสุนทร  ผู๎ทรงคุณวุฒิ  บริษัทซินเน็คประเทศไทยจ ากัด     กรรมการ 
๖. นายธีระยุทธ กันเหม็น คร ูวิทยาลัยเทคนิคตาก      กรรมการ 
๗. นายนันทพงศ๑ ศิรินนท๑  คร ูวิทยาลัยเทคนิคตาก      กรรมการ 
๘. นายชินวัตร เหลําตุํนแก๎ว คร ูวิทยาลัยเทคนิคตาก      กรรมการ 
๙. นายประสงค๑ คุ๎มสา  คร ูวิทยาลัยเทคนิคตาก          กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นายณัฐวัฒน๑ ศิริพันธุ๑  ครู วิทยาลัยเทคนิคตาก                              กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

๔.๑๒ คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
งานปูน 

๑. นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑    ประธานกรรมการ 
๒. นายแทน โมราราย รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑    กรรมการ 
๓. นายสุชาติ น๎อยสุภาพ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑     กรรมการ 
๔. นางสาวณิชวรรณ  การัก  ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑     กรรมการ 
๕. นางสาวบุญญศิร ิ  อ่ าบุญ  ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑     กรรมการ 
๖. นางสาวสนธยา ทามี  ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑     กรรมการ 
๗. นายชัยวัฒน๑ สุวรรณโชติ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑     กรรมการ 
๘. นายนิรุจน๑ อินเทพ  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
๙. นายสันติ คงบุญ  ครู วิทยัลเทคนิคนครสวรรค๑      กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นายสราวุธ ภูํแขวงแสง ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. นายบุญมี ทีรวม  ครู วิทยาลัยเทคนิคล าพูน     ประธานกรรมการ 
๒. นายชัยพล พาโพธิ์  ครู วิทยาลัยเทคนิคนําน      กรรมการ 
๓. นายธุวชิต คงกลาง  ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา      กรรมการ 
๔. นายภาโนตย๑ สุวงษ๑  ครู วิทยาลัยเทคนิคล าปาง      กรรมการ 
๕. นายทนงศักดิ์ มุลสาร  ครู วิทยาลับเทคนิคเพชรบูรณ๑     กรรมการ 
๖. นายทวิช พรมท๎าว ครู วิทยาลัยเทคนิคแพรํ      กรรมการ 
๗. นายมงคล ชุํมวงค๑  ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา      กรรมการ 
๘. นางสาวล าพูน ค าฆะ  ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก     กรรมการ 
๙. นายคติพงษ๑ อํอนไชย  ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร      กรรมการ 
๑๐. นายทวีศักดิ์ แก๎วประดับ ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ     กรรมการ 
๑๑. นายสราวุธ ภูํแขวงแสง ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 

 



๓๗ 

๑๒. นายสันติ คงบุญ  ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสสวรรค๑     กรรมการ 
๑๓. นางธวัลณ๑รัตน๑ ยอดเพชร ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 

มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะงานไม้ 
๑. นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑    ประธานกรรมการ 
๒. นายแทน โมราราย รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑    กรรมการ 
๓. นายสุชาติ น๎อยสุภาพ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑     กรรมการ 
๔. นางสาวณิชวรรณ  การัก  ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑     กรรมการ 
๕. นางสาวบุญญศิร ิ  อ่ าบุญ  คร ูวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑     กรรมการ 
๖. นางสาวสนธยา  ทามี  ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสรรค๑     กรรมการ 
๗. นายพินิจพงษ๑  ชาติพันธ๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑     กรรมการ 
๘. นายสราวุธ  ภูํแขวงแสง ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
๙. นายสันติ  คงบุญ  ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑      กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นายนิรุจน๑ อินเทพ  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. วําที่ ร.ต.พิชิต แสงจันทร๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร              ประธานกรรมการ 
๒. นายนรินทร๑ เจียตระกูล ครู วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย     กรรมการ 
๓. นางสาวจุฑามาศ   บัวขาว  ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแมํฮํองสอน   กรรมการ 
๔. นางสาวสุพัตร๑ ศรีพงษ๑สุทธิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี     กรรมการ 
๕. นายศานิต ป๓นเขื่อนขัติย๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคดุสิต      กรรมการ 
๖. นายสาคร ป๓ญญาจักร ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ     กรรมการ 
๗. นางสาวพัชรินทร๑   ป๓ญญา  ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ     กรรมการ 
๘. นายอภิชัย   ศรีชัย  ครูวิทยาลัยเทคนิคพะเยา      กรรมการ 
๙. นางสาวจารุวรรณ  แพงละ ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑     กรรมการ 
๑๐. นายนิรุจน๑ อินเทพ  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
๑๑. นายพินิจพงษ๑ ชาติพันธ๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑     กรรมการ 
๑๒. นายสุชาติ น๎อยสุภาพ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑      กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นางธวัลณ๑รัตน๑ ยอดเพชร ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย        กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ  

มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะงานก่อสร้าง 
 ๑. นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑    ประธานกรรมการ 
 ๒. นายทวี มหาชัยวงษ๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑     กรรมการ 
 ๓. นายฉลอง มํวงทิพย๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ      กรรมการ  
 ๔. นายชาญณรงค๑ สายสุวรรณ๑  ครู วิทยาลัยเทคนิคสิงห๑บุรี     กรรมการ 
 ๕. นายโกวิท ศรีธรรมรัตน๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคสตูล      กรรมการ 



๓๘ 

 ๖.   นางสาวจิรนันท๑ แตงนวลจันทร๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑          กรรมการ 
 ๗.   นางไพลิน ค๎าโค  ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย     กรรมการ 
 ๘.   นายชรายุทธ หอมสุวรรณ ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ๒     กรรมการ 
 ๙.   นายภัทรพงษ๑ ปาโต  ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑                กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐. นายภานุวัฒน๑ เลี่ยงอ้ิว  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
 ๑.  นายรชตะ โภครักษ๑  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี    ประธานกรรมการ 
 ๒.   นายสาคร ขาวกา  ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย      กรรมการ 
 ๓.   นายวีรศักดิ์ อํอนละมัย ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 2     กรรมการ 
 ๔.   นายสมเกํง มาค า  ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแกํน     กรรมการ 
 ๕.   นายจิรวัฒน๑ หลํอสุวรรณ ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ     กรรมการ 
 ๖.   นายจุฬเบศร๑ ประจันตวนิชย๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคล าพูน      กรรมการ 
 ๗.   นายมงคล ชุํมวงศ๑  ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา      กรรมการ 
 ๘.   นายรุํงอนันทร๑   มากค า  ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพรํ    กรรมการ 
 ๙.   นายภูวิรัตน๑ ทรัพย๑สิน ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑     กรรมการ 
 ๑๐. นายทนงศักดิ์ มูลสาร  ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑     กรรมการ 
 ๑๑. นายชุมพล ขัติยะ  ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร     กรรมการ 
 ๑๒. นายเกษม ป๓นแก๎ว  ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร      กรรมการ 
 ๑๓. นายสิงหา ตินชาติ  ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑     กรรมการ 
 ๑๔. นายอาณาจักร ทองทับ  ครู วิทยาลัยเทคนิคดุสิต       กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๕. นายชิศณุทัต ชัยมูล  ครู  วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑                 กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ  
มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ

สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

การส ารวจเพื่อการก่อสร้าง 
 ๑. นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑             ประธานกรรมการ 
 ๒. นายแทน โมราราย  รองผู๎อ านวยการวิทยาลันเทคนิคนครสวรรค๑    กรรมการ 
 ๓. นางอุบลพันธ๑ พร๎อมเพรียงชัย คร ูวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑     กรรมการ 
 ๔. นายสุพัฒน๑ เกษรัตน๑  คร ูวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑     กรรมการ  
 ๕. นางธวัลณ๑รัตน๑ ยอดเพชร คร ูวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
 ๖. นายสาโรจน๑ ชาวแพรกน๎อย คร ูวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
 ๗. นายสราวุธ ภูํแขวงแสง คร ูวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
 ๘. นายภานุวัฒน๑ เลี่ยงอ้ิว  คร ูวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
 ๙. นายกิติวัจน๑ พร๎อมเพรียงชัย คร ูวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑                          กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐. นายนิรุจน๑ อินเทพ  คร ูวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย             กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
 ๑.  นายพิทยาธรณ๑   แจํมศรี รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง   ประธานกรรมการ 
 ๒.   นายเสกสรร ทัศนยิ้ม  คร ูวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก               กรรมการ 
 ๓. นายส าเริง จวนอาจ  คร ูวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก       กรรมการ 



๓๙ 

 ๔.  นายทวี ปวงจันทร๑ คร ูวิทยาลัยเทคนิคแพรํ      กรรมการ 
 ๕. นางกัลยา บทกลอน คร ูวิทยาลัยเทคนิคแพรํ      กรรมการ 
 ๖. นางอุบลพันธ๑ พร๎อมเพรียงชัย คร ูวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑     กรรมการ 
 ๗.  นางรัตนา อินทร๑เพ็ญ คร ูวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑     กรรมการ
 ๘. นายกิติวัจน๑ พร๎อมเพรียงชัย คร ูวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑               กรรมการและเลขานุการ 
 ๙.  นายนิรุจน๑ อินเทพ  คร ูวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ

สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

๔.๑๓ คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
การเขียนแบบก่อสร้าง 

๑.   นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑        ประธานกรรมการ 
๒.   นายพัฐสิฐ พิสิฐภัสน๑ ผู๎ทรงคุณวุฒิ (สถาปนิก นักวิชาการศึกษาส านักปลัดกระทรวง  กรรมการ 
      ศึกษาธิการ) 
๓.   นายทรนง   มั่นรอด  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
๔.   นายบรรจง ป๓นทะรส ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑     กรรมการ 
๕.  นายนิคม ป๓ญญาสา ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑     กรรมการ 
๖.  นายชวลิต วงศ๑ทองเหลือง ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑     กรรมการ 
๗.  นางสราณ๑สิร ิ เผําฉานเดชอนันต๑   ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก     กรรมการ 
๘.  นายสมทัย บัวชื่น  ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร     กรรมการ 
๙.  นายอัสนี       บรรจงปรุง ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ     กรรมการ 
๑๐.  นายสุรเชษฐ๑    อรชุน ครู วิทยาลัยเทคนิคแพรํ      กรรมการ 
๑๑.  นายสรณคมณ๑  อินทรมาศ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑         กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. นางสาวธวัลรัตน๑  ยอดเพชร ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย                    กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน     
๑.  นายแทน โมราราย รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑    ประธานกรรมการ 
๒.  นางรัตน๑ติยา ศรีมณี  ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ     กรรมการ 
๓.  นายอัสนี บรรจงปรุง ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ     กรรมการ 
๔.  นายชวลิต วงศ๑ทองเหลือ ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑     กรรมการ 
๕.  นางสราณ๑สิริ เผําฉานเดชอนันต๑  ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก     กรรมการ 
๖.  นายสุรเชษฐ๑ อรชุน  ครู วิทยาลัยเทคนิคแพรํ      กรรมการ 
๗.  นายสมทัย บัวชื่น  ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร     กรรมการ 
๘.  นายคณิตนนท๑ ดาวเรือง ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร     กรรมการ 
๙.  นายนิคม ป๓ญาสา  ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑     กรรมการ 
๑๐. นายสรณคมน๑ อินทรมาศ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑      กรรมการและเลขานุการ 

      ๑๑. นางบรรจง ป๓นทะรส ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑                 กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ

สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

 



๔๐ 

คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 
๑.  นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑   ประธานกรรมการ 
๒.  นายอธิป๓ตย๑ จันทร๑เกษ คร ูวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑     กรรมการ 
๓.  นายเอกพันธ๑ อินทร๑เพ็ญ คร ูวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑     กรรมการ 
๔.  นางพนัดดา กิติศรี  คร ูวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย     กรรมการ 
๕.  นางมณีรัตน๑ ภิญโญชูโต คร ูวิทยาลัยเทคนิคแพรํ      กรรมการ 
๖.  นายยุทธนา อํุนแก๎ว  คร ูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ     กรรมการ 
๗.  นายสุทธิเดช เพ่ิมสินธุ๑  คร ูวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก     กรรมการ 
๘.  นายเอกรินทร๑ พิลึก  คร ูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร     กรรมการ 
๙.  นายสุรศักดิ์ มีลักษณะ คร ูวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑                กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นายสาโรจน๑ ขาวแพรกน๎อย คร ูวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. นายแทน โมราราย รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑    ประธานกรรมการ 
๒. นายวัชระ กิติศรี  ผู๎ทรงคุณวุฒิ (สถาปนิก)      กรรมการ 
๓. นายวิโรจน๑       จันทร๑ซุํม ผู๎ทรงคุณวุฒิ (นายกสมาคมศิษย๑เกําสถาป๓ตยกรรม)    กรรมการ 

   วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑ 
๔. นางพนัดดา กิติศรี  ครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย     กรรมการ 
๕. นายพงษกร ศรีมณี  ครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ     กรรมการ 
๖. นางมณีรัตน๑ ภิญโญชูโต ครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ     กรรมการ 
๗. นายศักดา ยาวิไชย  ครูวิทยาลัยเทคนิคแพรํ      กรรมการ 
๘. นายยุทธนา ตุํนแก๎ว  ครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ     กรรมการ 
๙. นายสุทธิเดช เพ่ิมสินธุ๑  ครูวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก     กรรมการ 
๑๐. นายเอกรินทร๑ พิลึก  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร     กรรมการ 
๑๑. นายเอกพันธ๑ อินทร๑เพ็ญ ครูวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑     กรรมการ 
๑๒. นายสุรศักดิ์ มีลักษณะ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑                กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นายอธิป๓ตย๑ จันทร๑เกษ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑        กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

๔.๑๔ คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาโยธา 
งานคอนกรีต 
 ๑.  นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑    ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายแทน โมราราย  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑    กรรมการ 
 ๓.  นายพนมกร รอดแปูน ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก     กรรมการ 
 ๔. นายบุญมี ทีรวม  ครู วิทยาลัยเทคนิคล าพูน      กรรมการ  
 ๕. นายทักษิณ จุ๎ยศรีแก๎ว ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา      กรรมการ 
 ๖. นายวรวุฒิ  ทองมาก  ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑     กรรมการ 
 ๗. นายณฏัฐพงษ๑ เถาวัลย๑  ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร      กรรมการ 
 ๘. นางสาวมัทนา เมืองมูล  ครู วิทยาลัยเทคนิคล าพูน      กรรมการ 



๔๑ 

 ๙. นายวิทยานนท๑ ไพรสนธิ์  ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก     กรรมการ 
 ๑๐. นายฉัตรชัย สนส าฤทธิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑     กรรมการ 
 ๑๑. นางสาววราภรณ๑  บุญล๎อม ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑     กรรมการ 
 ๑๒. นายอัคเนตร ยศสมบัติ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑      กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๓. นายสาโรจน๑ ชาวแพรกน๎อย ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
 ๑. นายแทน โมราราย  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑    ประธานกรรมการ 
 ๒. นายบุญมี ทีรวม  ครู วิทยาลัยเทคนิคล าพูน          รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวญาณี ท าบุญ  ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ     กรรมการ 
 ๔. นายทักษิณ จุ๎ยศรีแก๎ว ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา      กรรมการ  
 ๕. นายเผด็จ บุญเป็ง  ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย     กรรมการ 
 ๖. นายพนมกร รอดแปูน ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก     กรรมการ 
 ๗. นายวรวุฒ ิ ทองมาก  ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑     กรรมการ 
 ๘. นายณัฏฐพงษ๑ เถาวัลย๑  ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร         กรรมการ 
 ๙. นายฉัตรชัย สนส าฤทธิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑     กรรมการ 
 ๑๐. นายอัคเนตร ยศสมบัติ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑      กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑.  นายสาโรจน๑ ชาวแพรกน๎อย ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย                            กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ

สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษ ะ
วิชาชีพ 

๔.๑๕ คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทเทคนิคพื้นฐาน 
ทักษะงานฝึกฝีมือ 

๑. นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑   ประธานกรรมการ 
๒. นายทวี  วงค๑ค าหล๎า ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร      กรรมการ 
๓. นางสาวฉวีวรรณ   มูลคลัง ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย     กรรมการ 
๔. นายโยธิน แสงสงํา  ครู วิทยาลัยเทคนิคแพรํ      กรรมการ 
๕. นายตํอพงค๑ สร๎อยสวาท ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง     กรรมการ 
๖. นายจักรพงศ๑ เพชรประดับ ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง     กรรมการ 
๗. นายธีระชัย ไตรเกษม ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย      กรรมการและเลขานุการ 
๘. นายจิตรศักดิ์ สายก๎อน ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย      กรรมการและเลขานุการ 
๙. นายไกยฤทธิ์ มํวงพลับ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑        กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
๑๐. นายนฤเบศ แก๎วเสน  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย        กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑   ประธานกรรมการ 
๒. นายณรงค๑ ดีวัน  ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑     กรรมการ 
๓. นายนิวัฒน๑ เตวา  ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย     กรรมการ 
๔. นายธ ารงค๑ ชํางเพชร ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย     กรรมการ 
๕. นายพิราม ภารังกลู  ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ     กรรมการ 
๖. นายสุรพงศ๑ เหม็นหวาด ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑     กรรมการ 
๗. นายกฤษณะ ตนาวรรณ ครู วิทยาลัยเทคนิคนําน      กรรมการ 



๔๒ 

๘. นายอนวรรตน๑ สิริวรกุลศักดิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑     กรรมการ 
๙. นายวิฑูรย๑ จิรัคคกุล  ครู วิทยาลัยเทคนิคล าปาง      กรรมการ 
๑๐. นายชุมพล มํวงจีน  ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร     กรรมการ 
๑๑. นายภิรมย๑ กลิ่นสุคนธ๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก     กรรมการ 
๑๒. นายจิตรศักดิ์ สายก๎อน ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
๑๓. นายมงคล ป๓ญญา  ครู  วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค๑     กรรมการ 
๑๔. วําที่ ร.ต.จีรวัฒน๑  ยืนมั่น  ครู  วิทยาลัยเทคนิคแพรํ       กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นายไกยฤทธิ์ มํวงพลับ ครู  วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

๔.๑๖ คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 

๑. วําที่ร๎อยโท นิคม  เหลี่ยมจุ๎ย ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย             ประธานกรรมการ 
๒. นายอานนท๑ จันทร๑หอม รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย         รองประธานกรรมการ 
๓. นางเบญจพร อ่ าแจ๎ง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑     กรรมการ 
๔. นายสาโรจน๑ สอนโต ครู วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ     กรรมการ 
๕. นางสาวจุฑารัตน๑    จูทอง  ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย     กรรมการ 
๖. นางกนกวรรณ หาญก าธร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย     กรรมการ 
๗. นางปาริชาติ โปยขุนทด ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย     กรรมการ 
๘. นางสาวดวงใจ จันทรัตน๑ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย     กรรมการ 
๙. นางพินรัฎ สีตลวรางค๑ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย               กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นางรุํงฤดี เดชฟูุง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. นางธีลาพร คงฉิม  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา             ประธานกรรมการ 
๒. นางสุดาลักษณ๑   อ้ันอยูํ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ     กรรมการ 
๓. นางสาวรัตติยา   กันทร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย     กรรมการ 
๔. นางมัสรัตน๑   แสงแก๎ว ครู วิทยาลัยเทคนิคนําน      กรรมการ 
๕. นายณัฐพล   ตันขวัญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรํ     กรรมการ 
๖. นางสาวธัญญาภัทร  จิตต๑กลาง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก      กรรมการ 
๗. นายสมเกียรติ มั่นด ี  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑     กรรมการ 
๘. นางมัทรี  รักพงษ๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร     กรรมการ 
๙.  นางสาวอาภา เทพรัตน๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี     กรรมการ 
๑๐. นางสาวเจนจิรา   สวรรค๑ตรานนท๑    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑    กรรมการ 
๑๑. นายอานนท๑ จันทร๑หอม รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย        กรรมการและเลขานุการ 

      ๑๒.  นางพินรัฎ     สีตลวรางค๑ ครู วิทยาลัยอาชีวศกึษาสุโขทัย         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงาน                  

กับสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 



๔๓ 

คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 
๑. วําที่ร๎อยโท นิคม  เหลี่ยมจุ๎ย ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย                       ประธานกรรมการ 
๒. นายอานนท๑ จันทร๑หอม รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย         รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวศุภกานต๑ ดิดข า ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย     กรรมการ 
๔. นางสาวศรีสุดา ภาคชัย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย     กรรมการ 
๕. นางอรญา กลนาวา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย     กรรมการ 
๖. นางฐิติกาญจน๑ พลับพลาสี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย     กรรมการ 
๗. นางสาวสิริกญัญานี  อินตา ครู  วิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง     กรรมการ 
๘. นางสาวสุภาพร   ใยด ี  ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง     กรรมการ 
๙. นางสาวสมพิศ พัดบัว ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย          กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นางวิกานดา    ละอองเดช ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. นางธีลาพร คงฉิม  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา             ประธานกรรมการ 
๒. นางสายนที ด าดิบ ครู วิทยาลัยการอาชีพฝาง      กรรมการ 
๓. นางนงลักษณ๑ สวํางใจธรรม ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา      กรรมการ 
๔. นางเยาวเรศ วัชราคม ครู วิทยาลัยเทคนิคล าพูน      กรรมการ 
๕. นางสาวสายฝน สายประสิทธิ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพเทิง      กรรมการ 
๖. นางรัตนากร แก๎วประดิษฐ๑ ครู วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา     กรรมการ 
๗. นางณัฏฐธิดา จินมอญ ครู วิทยาลัยการอาชีพแมํสะเรียง     กรรมการ 
๘. นางสุขใจ ตอนป๓ญญา ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร      กรรมการ 
๙. นางวันดี สุวรรณฤทธิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑     กรรมการ 
๑๐.  นางศุภลักษณ๑ มาจาก ครู วิทยาลัยสารพัดชํางเพชรบูรณ๑     กรรมการ 
๑๑.  นางสมพร     บัวแจํมรัตนวงศ๑     ครู วทิยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก   กรรมการ 
๑๒.  นางจีรารัตน๑ เป็นสุข ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง     กรรมการ 
๑๓.  นายอานนท๑ จันทร๑หอม รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย        กรรมการและเลขานุการ 
๑๔.  นางสาวศรีสุดา ภาคชัย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย        กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 
๑. วําที่ร๎อยโท นิคม  เหลี่ยมจุ๎ย ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประธานกรรมการ 
๒. นายอานนท๑ จันทร๑หอม รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รองประธานกรรมการ 
๓. นางพรรณสิยา นิธิกิตติ์สุขเกษม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กรรมการ 
๔. นางสาวรุํงพิรุณ ต๏ะนะเรือน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กรรมการ 
๕. นายสายชล พรมมาพงษ๑ เจ๎าหน๎าที่ งานศูนย๑ข๎อมูลสารสนเทศ กรรมการ 
๖. นายวุฒิศักดิ์ พยัคน๎อย เจ๎าหน๎าที่ งานศูนย๑ข๎อมูลสารสนเทศ กรรมการ 
๗. นางภิญณภัทร ทัศนะภาค ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาวปุริมปรัชญ๑ ค าชนแดน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

 



๔๔ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. วําที่ร๎อยโท นิคม  เหลี่ยมจุ๎ย ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประธานกรรมการ 
๒. นายอานนท๑ จันทร๑หอม รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รองประธานกรรมการ 
๓. นางนันทภรณ๑ บุญอ่ิม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย กรรมการ 
๔. นางสาวนพวรรณ เมืองสมบัติ ครู วิทยาลัยเทคนิคตาก กรรมการ 
๕. นางชูศิร ิ วันทนีย๑ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก กรรมการ 
๖. นางสายชล แหยมมั่น ครู วิทยาลัยการอาชีพนครไทย กรรมการ 
๗. นางสาวพรสวรรค๑ ป๓นธิ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ กรรมการ 
๘. นางธัญพร พรสวัสดิ์ คร ูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑ กรรมการ 
๙. นางวาสนา สุขมี ครู วิทยาลัยเทคนิคนําน กรรมการ 
๑๐. นางสาวศิริวรรณ สวนลา ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร กรรมการ 
๑๑. นางภันทิมา ฟองทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคล าพูน กรรมการ 
๑๒. นางภิญณภัทร ทัศนะภาค ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นางสาวปุริมปรัชญ๑ ค าชนแดน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 
๑. วําที่ร๎อยโท นิคม  เหลี่ยมจุ๎ย ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ประธานกรรมการ 
๒. นายอานนท๑ จันทร๑หอม รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รองประธานกรรมการ 
๓. นางพรรณสิยา นธิิกิตติ์สุขเกษม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กรรมการ 
๔. นางสาวปุริมปรัชญ๑ ค าชนแดน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กรรมการ 
๕. นายสายชล พรมมาพงษ๑ เจ๎าหน๎าที่ งานศูนย๑ข๎อมูลสารสนเทศ กรรมการ 
๖. นายวุฒิศักดิ์ พยัคน๎อย เจ๎าหน๎าที่ งานศูนย๑ข๎อมูลสารสนเทศ กรรมการ 
๗. นางภิญณภัทร ทัศนะภาค ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาวรุํงพิรุณ ต๏ะนะเรือน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. วําที่ร๎อยโท นิคม  เหลี่ยมจุ๎ย ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประธานกรรมการ 
๒. นายอานนท๑ จันทร๑หอม รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รองประธานกรรมการ 
๓. นางนันทภรณ๑ บุญอ่ิม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย กรรมการ 
๔. นางสาวนพวรรณ เมืองสมบัติ ครู วิทยาลัยเทคนิคตาก กรรมการ 
๕. นางชูศิร ิ วันทนีย๑ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก กรรมการ 
๖. นางสายชล แหยมมั่น ครู วิทยาลัยการอาชีพนครไทย กรรมการ 
๗. นางสาวพรสวรรค๑ ป๓นธิ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ กรรมการ 
๘. นางธัญพร พรสวัสดิ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑ กรรมการ 
๙. นางวาสนา สุขมี ครู วิทยาลัยเทคนิคนําน กรรมการ 
๑๐. นางสาวศิริวรรณ สวนลา ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร กรรมการ 
๑๑. นางภันทิมา ฟองทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคล าพูน กรรมการ 
๑๒. นางภิญณภัทร ทัศนะภาค ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กรรมการและเลขานุการ 



๔๕ 

๑๓. นางสาวรุํงพิรุณ ต๏ะนะเรือน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ

สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก 
๑. วําที่ร๎อยโท นิคม  เหลี่ยมจุ๎ย ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประธานกรรมการ 
๒. นายอานนท๑ จันทร๑หอม รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวรุํงพิรุณ ต๏ะนะเรือน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กรรมการ 
๔. นางสาวปุริมปรัชญ๑ ค าชนแดน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กรรมการ 
๕. นายสายชล พรมมาพงษ๑ เจ๎าหน๎าที่ งานศูนย๑ข๎อมูลสารสนเทศ กรรมการ 
๖. นายวุฒิศักดิ์ พยัคน๎อย เจ๎าหน๎าที่ งานศูนย๑ข๎อมูลสารสนเทศ กรรมการ 
๗. นางภิญณภัทร ทัศนะภาค ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางพรรณสิยา นิธิกิตติ์สุขเกษม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. นายอานนท๑ จันทร๑หอม รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประธานกรรมการ 
๒. นางยุพิน แสงเหมือนเพ็ชร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง รองประธานกรรมการ 
๓. นางสมหวัง อ าพาศ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี กรรมการ 
๔. นางสาวดวงใจ ไตรบุตร ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร กรรมการ 
๕. นางอรินทยา ใจเอ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ กรรมการ 
๖. นางเจริญพร ป๓ญโญใหญํ ครู วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก กรรมการ 
๗. นางสาวรัชต๑ธร พรหมศิลป์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรํ กรรมการ 
๘. นางสุภาวกุล ภักดีศรี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑ กรรมการ 
๙. นายพูนศักดิ์ เสือดี ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑ กรรมการ 
๑๐. นางพรรณสิยา นิธิกิตติ์สุขเกษม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นางสาวรุํงพิรุณ ต๏ะนะเรือน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะการแข่งขันทักษะการน าเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge”  
๑. นายไพฑูรย๑ ตัณทานนท๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวศศิรินทร๑ มหาวงศนันท๑ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑ รองประธานกรรมการ 
๓. นายไพโรจน๑ มํวงไหมทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑ กรรมการ 
๔. นางดัชนีย๑ จะวรรณะ ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร กรรมการ 
๕. นางสาวดวงรัตน๑ ดวงวิลัย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑ กรรมการ 
๖. นายนิพนธ๑ รํองพืช ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรํ กรรมการ 
๗. นายภักด ี ศรีอรุณ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง กรรมการ 
๘. นางสาวจีรนันท๑ มูลสม คร ูวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง กรรมการ 
๙. นางสาวสุภาภรณ๑ โตโสภณ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑ กรรมการ 
๑๐. นางสาวมาลี กล๎วยตระกูล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑ กรรมการ 



๔๖ 

๑๑. นางรุํงทิพย๑ ปินตา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑ กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. นางสาวชนาภัทร สุขเณร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑ กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
๑๓. นางปนัดดา ลิ่มภูษิตเจริญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. นายเฉลิมพล อ่ิมจิตร ผู๎จัดการบริษัทนีทฟููด จ ากัด ประธานกรรมการ  
๒. อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย  กรรมการ 
๓. หอการค๎าจังหวัดสุโขทัย                                                          กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ Creative Marketing Plan  
๑. นายไพฑูรย๑ ตัณทานนท๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวศศิรินทร๑ มหาวงศนันท๑ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑ รองประธานกรรมการ 
๓. นางดัชนีย๑ จะวรรณะ ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร กรรมการ 
๔. นางอันธิกา ทนงกิจ ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร กรรมการ 
๕. นายภักด ี ศรีอรุณ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง กรรมการ 
๖. นางสาวจิราภัค โพธิ์ทอง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง กรรมการ 
๗. นางรุํงทิพย๑ ปินตา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑ กรรมการ 
๘. นายหรรษกรณ๑ ศิรัสภูริมงคล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กรรมการ 
๙. นางสาวสุภาภรณ๑ โตโสภณ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑ กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นางสาวชณาภัทร๑ สุขเณร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑ กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
๑๑. นางปนัดดา ลิ่มภูษิตเจริญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. ดร.กาญจนา ทวินันท๑ ภาควิชาการจัดการธุรกิจ ประธานกรรมการ 

  มหาวิทยาลัยราชมงคลลานนาพิษณุโลก  
๒. ประธานหอการค๎าจังหวัดสุโขทัย  กรรมการ 
๓. นายเฉลิมพล อ่ิมจิตร ผู๎จัดการบริษัท นีทฟููด จ ากัด กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
๑. นายไพฑูรย๑ ตัณทานนท๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวศศิรินทร๑ มหาวงศนันท๑ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑ รองประธานกรรมการ 
๓. นางขนิษฐา ยอดทอง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก กรรมการ 
๔. นางสาวจิตต๑ใส แก๎วบุญเรือง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง กรรมการ 
๕. นางกัลยา ผลสร ิ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง กรรมการ 
๖. นางสาวพรสุดา บุญสํง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง กรรมการ 
๗. นายนิพนธ๑ รํองพืช ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรํ กรรมการ 
๘. นางสิริมนต๑ นฤมลสิร ิ ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร กรรมการ 



๔๗ 

๙. นางสาวกมลวรรณ ก๐งพญา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑ กรรมการ 
๑๐. นางสาวจินตหรา จันตาเรียน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑ กรรมการ 
๑๑. นายธนเดช แปูนโพธิ์กลาง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กรรมการ 
๑๒. นายหรรษกรณ๑ ศิรัสภูริมงคล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กรรมการ 
๑๓. นางนันทนา พํุมอรัญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑ กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. นายฉัตรชนก เพ็งคง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑ กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
๑๕. นางสาวปวีณา นพนรินทร๑ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
 ๑.  อาจารย๑มนตรี ธรรมะพัฒนากูล ภาควิชาการจัดการธุรกิจ                                   ประธานกรรมการ 
       มหาวิทยาลัยราชมงคลลานนาพิษณุโลก   
 ๒.  ผู๎จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร  จังหวัดสุโขทัย                        กรรมการ 
 ๓.  นายรัฐชัย    ขันยม  ผู๎จัดการแม๏คโคร สาขาพิษณุโลก ๒                  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ

สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า  
 ๑.  นายไพฑูรย๑ ตัณทานนท๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑               ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสาวศศิรินทร๑ มหาวงศนันท๑ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑      รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางลักขณา ธเนศอนันต๑ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑     กรรมการ 
 ๔.  นางภัทรวรรณ สุขพันธุ๑  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง                        กรรมการ 
 ๕.  นางสาวกัลยกร ตุ๎ยบุญมา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง                        กรรมการ 
 ๖.  นางสาวศิรินภา หมื่นยศ  ครู  วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง                       กรรมการ 
 ๗.  นางมณีรัตน๑  นุํมนิ่ม  ครู  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก                    กรรมการ   
 ๘.  นายหรรษกรณ๑       ศิรัสภูริมงคล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย                       กรรมการ   
 ๙.  นายประจักษ๑ ชํวยเพ็ญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย                       กรรมการ   
 ๑๐. นายแสวง  บุปะเท  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑                     กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑. นางสาวภควัลย๑ มหาวัน              ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑           กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ              
 ๑๒. นางปนัดดา ลิ่มภูษิตเจริญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย           กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
 ๑.  ดร.ธัญชนก  จอมทรัพย๑ ผู๎จัดการศูนย๑สํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง            ประธานกรรมการ 
      และขนาดยํอมจังหวัดอุตรดิตถ๑   
 ๒.  ผู๎จัดการบริษัท Big C สุโขทัย                                                          กรรมการ 
 ๓.  นายมนตรี ธรรมะวัฒนากูล อาจารย๑ประจ าภาควิชาการจัดการธุรกิจ         กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ

สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 
 ๑. นายปราโมทย๑ บุญเลิศล้ า ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก    ประธานกรรมการ 

๒.  นางเสมอ เวชสถล  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย         รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นายสมยศ สีตลวรางค๑ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย     กรรมการ 



๔๘ 

 ๔. นางสุภารัตน๑ ติรพจน๑กุล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย     กรรมการ 
 ๕.  นางสาวภัชราภรณ๑ พิมพา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย     กรรมการ 
 ๖.  นายธารา ธนามี  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑      กรรมการ 
 ๗.  นางธนมญพฤกธิ์  สุขธนานิภาสิร ิ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก     กรรมการ 
 ๘. นางสาวธมกร จันทรโยธา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก     กรรมการ 
 ๙. นางอัญชลีพร ลาบุญ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก     กรรมการ 
 ๑๐. นายธงชัย ลาบุญ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก     กรรมการ 
 ๑๑. นายสราวุฒิ งามศักดิ์  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก     กรรมการ 
 ๑๒. นายทวี  สาวิกันย๑  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก     กรรมการ 
 ๑๓. นายปพนธีร๑ วงศ๑เศรษฐภูษิต ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก     กรรมการ 
 ๑๔. นายวัชรากร ทองอินทร๑ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก         กรรมการ 
 ๑๕. นายทว ี สาวิกันย๑  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก        กรรมการ 
 ๑๖. นายมนสิช ประทุมมาศ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก                     กรรมการ 
 ๑๗. นางสาวกรชนก ทัพโยธา  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก       กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๘. นายสิทธิชัย เสาเสนา  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 ๑๙. นายภูมิพัฒน๑ วนพิพัฒน๑พงศ๑ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก        กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
 ๑.  นายปราโมทย๑ บุญเลิศล้ า ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก    ประธานกรรมการ 

๒.  นายอุเทน ปิ่นมํวง  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก       รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นายกันตภณ บุญลือ  รักษาการผู๎จัดการส านักงานบริการลูกค๎า กสท. สุโขทัย  กรรมการ 
 ๔.  นายธนพงศ๑ นิตยะประภา อาจารย๑ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม    กรรมการ 
 ๕.  นายธีระ       พร๎อมเพรียง อาจารย๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ตาก  กรรมการ 
 ๖.  นางอารยา นุํมนิ่ม อาจารย๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ตาก  กรรมการ 
 ๗. ผศ.วศิน   ยะวงศ๑      ผูช๎ํวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแหํงชาติวิทยาเขตสุโขทัย     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ

สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
 ๑.  นางสุรางค๑ อภิรมย๑วิไลชัย ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายสมชาย บุตรสะ  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑       รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นายอนุสิษฐ ประเสริฐดี รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางพิษณุโลก   กรรมการ 
 ๔. นายอานนท๑ จันทร๑หอม รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย    กรรมการ 
 ๕.  นายเชษฐ๑ ปานสุวรรณ๑ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑     กรรมการ 
 ๖.  วําที่ ร.ต.หญิงกีรติกร ขัติวงศ๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคล าพูน      กรรมการ 
 ๗.  นางเครือฟูา อุทธิยา  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย     กรรมการ 
 ๘.  นางสาวพิริยา บุญเย็น  ครู วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก    กรรมการ 
 ๙.  นางวาสนา เวฬุวนารักษ๑ ครู วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี     กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวพีรยา  พรมประดิษฐ๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคแมํสอด     กรรมการ 
 ๑๑. นายสิทธิชัย วันทอง  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย     กรรมการ 



๔๙ 

 ๑๒. นางชนาธิป อรุณสุรัตน๑ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑     กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวอัญชล ี ค าเพราะ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑      กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๔. นางสาวศุภรลัคน๑  นนท๑แก๎ว ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
 ๑.  นายอนุสิษฐ ประเสริฐดี รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางพิษณุโลก  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสาวคมคาย ศรีภาวินทร๑ ผู๎จัดการ บริษัท บิ๊กซีซุปเปอร๑เซ็นเตอร๑สุโขทัย           รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางสาวพรปวีณ๑ ด๎วงชนะ  ผู๎จัดการ บริษัท Best Express สุโขทัย    กรรมการ 
 ๔. นางปริษา ปูอมเสมา ผู๎จัดการ บริษัท แม๏คโคร สุโขทัย     กรรมการ 
 ๕.  นางศลิษา ภิรมย๑รัตน๑ ผู๎ทรงคุณวุฒิ        กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ

สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

๔.๑๗  คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาคหกรรม 
 ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 
 ๑.  นางสุรางค๑ อภิรมย๑วิไลชัย ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑            ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายสมชาย บุตรสะ  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑       รองประธานกรรมการ 

๓.  นางสุนันท๑ พรหมประกอบ ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร               กรรมการ 
๔.  นางทัศนีย๑ รุํมรวย  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย                        กรรมการ 
๕.  นางสาวโสพิศ วงศ๑ค าลือ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรํ              กรรมการ 
๖.  นางสาวศุภภามาศ  สีผํองใส ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑              กรรมการ 
๗.  นางสาวปนัดดา  พึ่งศิลป์  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย              กรรมการ 
๘.  นางสาวศิริฉาย เปียตัน  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ              กรรมการ 
๙.  นางสาวธันยพร สุรินทร๑ค า ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก              กรรมการ 
๑๐. นางปทุมทิพย๑ สิงห๑ทอง  ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑              กรรมการ 
๑๑. นางเปมิกา อินทรประดิษฐ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑              กรรมการ 
๑๒. นางสาวสุวรรณา   ชัยชนะ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑              กรรมการ    
๑๓. วําที่ ร.ต.ฉัตรชัย   สีบวัแดง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย              กรรมการ 
๑๔. นายชรินทร๑ทิพย๑   ศรีเตว็ด ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการ 
๑๕. นางอุมาพร แขดอน  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑      กรรมการและเลขานุการ 
๑๖. นางอุบล ไชยโย  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑.  นางสาวอินดา แตงอํอน ผู๎อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4      ประธานกรรมการ 
๒.  นายไวภพ แซํปึง  สมาคมเชฟแหํงประเทศไทย          รองประธานกรรมการ 

 ๓.  นายจ านง นิรังสรรค๑ สมาคมเชฟแหํงประเทศไทย                กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ

สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

 
 



๕๐ 

คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล  
 ๑.  นางสุรางค๑ อภิรมย๑วิไลชัย ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑    ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายสมชาย บุตรสะ  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑       รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางสุนันท๑ พรหมประกอบ คร ูวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร      กรรมการ 
 ๔.  นางทัศนีย๑ รุํมรวย  คร ูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย     กรรมการ 
 ๕.  นางสาวโสพิศ วงศ๑ค าลือ คร ูวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรํ     กรรมการ 
 ๖.  นางศุภภามาศ สีผํองใส  คร ูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑     กรรมการ 
 ๗.  นางสาวปนัดดา พ่ึงศิลป์  คร ูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย     กรรมการ 
 ๘.  นางสาวศิริฉาย เปียตัน  คร ูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ     กรรมการ 
 ๙.  นางสาวธันยพร สุรินทร๑ค า คร ูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก     กรรมการ 
 ๑๐. นางปทุมทิพย๑ สิงห๑ทอง  คร ูวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑     กรรมการ 
 ๑๑. นางเปมิกา อินทรประดิษฐ คร ูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑     กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวสุวรรณาชัยชนะ  คร ูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑     กรรมการ 
 ๑๓. วําที่ ร.ต.ฉัตรชัย  สีบัวแดง คร ูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย     กรรมการ 
 ๑๔. นางสาวปรินทร๑รัตน๑  ภานิชวัชโยธิน   ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง    กรรมการ 
 ๑๕. นางอุมาพร แขดอน  คร ูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑      กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๖. นางอุบล ไชยโย  คร ูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย                  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
 ๑.  นางสาวอินดา แตงอํอน ผู๎อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4    ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายไวภพ แซํปึง  สมาคมเชฟแหํงประเทศไทย             รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นายจ านง นิรังสรรค๑ สมาคมเชฟแหํงประเทศไทย                 กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ

สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย 
 ๑.  นางสุรางค๑ อภิรมย๑วิไลชัย   ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายสมชาย บุตรสะ    รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑    กรรมการ 
 ๓.  นายอานนท๑ จันทร๑หอม  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย       กรรมการ 
 ๔.  นางสาวอุบลวรรณ  สุวรรณคีรี   ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑                      กรรมการ 
 ๕.  นางสาวทัศน๑วรรณ  รักใครํ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑    กรรมการ 
 ๖.  นางสาวธัญญาภรณ๑  บุญยืน   ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑    กรรมการ 
 ๗.  นางวนิดา ไกรกิจราษฎร๑   ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย                          กรรมการ 
 ๘.  นางสาวขนิษฐา  รอดทรัพย๑   ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย                        กรรมการ 
 ๙. นางจันทรมาส   กล่ าเอม  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย     กรรมการ 
 ๑๐. นายชัยณรงค๑ รัตนวงศ๑   ครู วิทยาลัยสารพัดชํางอุทัยธานี     กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวรัตนา บุญทอ ครู วิทยาลัยสารพัดชํางก าแพงเพชร      กรรมการ 
 ๑๒. นางรุํงฤดี ยุทธศาสตร๑ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑     กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๓.  นางชะมัยพร เหลี่ยมจุ๎ย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย                  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 
 



๕๑ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. ดร.ระย๎า  คงขาว   ศึกษานิเทศส านักงานศึกษาธิการ จังหวัดสุโขทัย  ประธานกรรมการ 
๒.  นายสุชาติ สาดอ่ า ครู ภูมิป๓ญญาไทยรุํน 7                   รองประธานกรรมการ 
๓.  นางพรธนาวดี เพชรบุญ คร ูโรงเรียนบ๎านไรํพิทยาคม     กรรมการ 
๔.  นางนุชนารถ แฟูนแก๎ว คร ูวิทยาลัยเทคนิคล าพูน     กรรมการ 
๕.  นายเศวตโชติ บุญจีน คร ูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี                 กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล 
 ๑.  นางสุรางค๑ อภิรมย๑วิไลชัย  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายสมชาย บุตรสะ   รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑   กรรมการ 
 ๓.  นายอานนท๑ จันทร๑หอม   รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย   กรรมการ 
 ๔.  นางสาวอุบลวรรณ  สุวรรณคีรี คร ูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑    กรรมการ 
 ๕.  นางสาวทัศน๑วรรณ  รักใครํ คร ูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑    กรรมการ 
 ๖.   นายพงษ๑ศักดิ์ เส็งหะพันธุ๑ คร ูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑    กรรมการ 
 ๗.  นางวนิดา ไกรกิจราษฏร๑ คร ูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย     กรรมการ 
 ๘.  นางสาวขนิษฐา  รอดทรัพย๑ คร ูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย     กรรมการ 
 ๙.  นางจันทรมาส กล่ าเอม คร ูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย     กรรมการ 
 ๑๐. นายชัยณรงค๑ รัตนวงศ๑ ครูวิทยาลัยสารพัดชํางอุทัยธานี     กรรมการ 
 ๑๑. นางสุนันท๑ พรหมประกอบ ครูวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร                          กรรมการ 
 ๑๒. นางรุํงฤดี ยุทธศาสตร๑ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑           กรรมการและเลขานุการ 
      ๑๓. นางชะมัยพร   เหลี่ยมจุ๎ย ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
 ๑.  ดร.ระย๎า คงขาว  ศึกษานิเทศก๑ส านักงานศึกษาธิการ จังหวัดสุโขทัย  ประธานกรรมการ
 ๒.  นายสุชาติ สาดอ่ า  ครู ภูมิป๓ญญารุํน 7           รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางพรธนาวดี เพ็ชรมุข  ครูโรงเรียนบ๎านไรํพิทยาคม     กรรมการ 
 ๔.  นางนุชนารถ แฟูนแก๎ว ครูวิทยาลัยเทคนิคล าพูน      กรรมการ
 ๕.  นายเศวตโชติ บุญจีน  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุร ี               กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ

สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย  
๑. นายปราโมทย๑ บุญเลิศล้ า      ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก    ประธานกรรมการ 
๒. นายอุเทน ปิ่นมํวง รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก       รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวบุษกร เหล็กเพชร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย     กรรมการ 
๔. นางจิตติมา บุญรอด ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑     กรรมการ 
๕. นางสาวธนัชชา       ยมนา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑     กรรมการ 
๖. นางสาวเยาวมาลย๑ สมประสงค๑ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ       กรรมการ 
๗. นายสุรชัย ตาป๓น ครู วิทยาลัยการอาชีพปุาซาง     กรรมการ 



๕๒ 

๘. นางสาวเบญญาภา ขํวงทิตย๑ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรํ     กรรมการ 
๙. นางสิริพร รอดแสวง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย     กรรมการ 
๑๐. นางวรวรรณ นันทะชมภู ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก     กรรมการ 
๑๑. นางสาวจิราพร จันทนินทร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก           กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. นางสาวรัชนิกร ยอดดี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. นายเยี่ยมยุทธ   ค าชื่น ห๎องเสื้อเยี่ยมยุทธ จังหวัดพิษณุโลก    กรรมการ 
๒. นางธัชภร กุญฃ๑โฆษิตา ห๎องเสื้อทัชชาภรณ๑ผ๎าไทย      กรรมการ 

     ๓.  นางอัญชัญ อินหันต๑ ร๎านผ๎าอัญชัญผ๎าโบราณ      กรรมการ 
มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ

สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํ งขันทักษะ
วิชาชีพ 

คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล 
๑. นายปราโมทย๑ บุญเลิศล้ า      ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก              ประธานกรรมการ 
๒. นายอุเทน ปิ่นมํวง รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก       รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวยุวล ี ดวงพุทธพรกุล   ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย    กรรมการ 
๔. นางจิตติมา บุญรอด ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑     กรรมการ 
๕. นางสาวกาญจนา กลิ่นหอม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑     กรรมการ 
๖. นางสาวสาวิมล  ค าเพ็ง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ       กรรมการ 
๗. นางสาวฉลอง จันทร๑คง ครู วิทยาลัยการอาชีพปุาซาง     กรรมการ 
๘. นางสาวอรฉัตร ป๓นเงิน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง     กรรมการ 
๙. นางสิริพร รอดแสวง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย     กรรมการ 
๑๐. นางสาวจิราพร จันทนินทร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก     กรรมการ 
๑๑. นางวรวรรณ นันทะชมภู ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก           กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. นางสาวรัชนิกร ยอดดี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. นายเยี่ยมยุทธ   ค าชื่น ห๎องเสื้อเยี่ยมยุทธ จังหวัดพิษณุโลก    กรรมการ 
๒. นางธัชภร กุญฃ๑โฆษิตา ห๎องเสื้อทัชชาภรณ๑ผ๎าไทย      กรรมการ 
๓. นางอัญชัญ อินหันต๑ ร๎านผ๎าอัญชัญผ๎าโบราณ      กรรมการ 

มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ   
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

๔.๑๘ การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาศิลปกรรม 
ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

๑. วําที่ร๎อยโท นิคม เหลี่ยมจุ๎ย       ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย                         ประธานกรรมการ 
๒. นายอานนท๑ จันทร๑หอม        รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย                  รองประธานกรรมการ 
๓. นายสยาม         โต๏ะทอง           รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย                       กรรมการ 
๔. นายสัญชัย ปี่แก๎ว           ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย                      กรรมการ 
๕. นางโฉมจิตรา     ศรีอนุรักษ๑ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ                        กรรมการ 



๕๓ 

๖. นายพีรพงษ๑      วงศ๑วิชัย  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ                           กรรมการ 
๗. นางสาวณัฐนรี    วงศ๑ธิมา  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ            กรรมการ 
๘. นางวิยะดา ชนาธินาถพงศ๑ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรํ            กรรมการ 
๙. นายณัฐพงษ๑ สมบัติใหมํ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง            กรรมการ 
๑๐. นายจักรพงศ๑ กลิ่นจันทร๑ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑            กรรมการ 
๑๑. นายราม  วัฒนสุข  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑            กรรมการ 
๑๒. นายสุพจน๑ ใจน๎อย  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑                          กรรมการ 
๑๓. นางสาวสายสุนีย๑ เนียมก าเนิด ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย                กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. นางจุทามาศ ช๎อนนาค ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. ผศ.ดร. อังกาบ  บุญสูง              สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม     ประธานกรรมการ 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ๑ จังหวัดอุตรดิตถ๑  
๒. ผศ.ดร. ปรารถนา  ศิริสานต๑ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม      กรรมการ 
                                               คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 
๓. นางสาวฐิตาภรณ๑   แตงช๎าง        นักวิชาการด๎านออกแบบปฏิบัติการ     กรรมการและเลขานุการ 

 (ศูนย๑สํงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 2) จ.พิษณุโลก   
มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ

สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะการออกแบบมัลติมิเดียอาร์ตเพื่อการศึกษา  
๑. วําที่ร๎อยโท นิคม  เหลี่ยมจุ๎ย ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย             ประธานกรรมการ 
๒. นายอานนท๑ จันทร๑หอม รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย          รองประธานกรรมการ 
๓. นายสัญชัย ปี่แก๎ว  ครู  วิทยาลัยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย                    กรรมการ 
๔. นางโฉมจิตรา     ศรีอนุรักษ๑        ครู  วิทยาลัยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ                    กรรมการ 
๕. นายพีรพงษ๑      วงศ๑วิชัย            ครู  วิทยาลัยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ                             กรรมการ 
๖. นางสาวณัฐนรี    วงศ๑ธิมา           ครู  วิทยาลัยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ                     กรรมการ 
๗. นางสาวปิติญา อาจไชยชาญ ครู  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรํ                     กรรมการ 
๘. นายณัฐพงษ๑ สมบัติใหมํ         ครู  วิทยาลยัอาชีวศึกษาล าปาง                     กรรมการ 
๙. นายอภิชาติ สาเครือ  ครู  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑                     กรรมการ 
๑๐. นางสาวอรวรรณ จันทร  ครู  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑                              กรรมการ 
๑๑. นางสาวจิราวรรณ สิริสาริกรณ๑ ครู  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑                              กรรมการ 
๑๒. นายปรัชญา ฤทธิ์ตา  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก     กรรมการ 
๑๓. นางสาวผกามาศ มากโม  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑     กรรมการ 
๑๔. นางสาวสายสุนีย๑ เนียมก าเนิด ครู  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย                         กรรมการและเลขานุการ 

     ๑๕. นางจุทามาศ ช๎อนนาค ครู  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 
 
 
 



๕๔ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. ผศ. สิงหา  ปรารมภ๑          สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม                        ประธานกรรมการ                                                         
                                            คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ๑ จังหวัดอุตรดิตถ๑ 
๒. นายกนต๑ธีร๑ ชัยวงศ๑ศรีอรุณ สื่อมวลชน จังหวัดสุโขทัย      กรรมการ 
๓. นายวิชัย      สิทธิพันธ๑        นักวิชาการ ส านักงานประชาสัมพันธ๑จังหวัดสุโขทัย      กรรมการและเลขานุการ                                

มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะจิตรกรรมไทย 
 ๑.  นายไพฑูรย๑ ตัณทานนท๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑               ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสาวศศิรินทร๑ มหาวงศนันท๑ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑      รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายอานนท๑ จันทร๑หอม รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย   กรรมการ 
 ๔. นางสาวปวีณา พํุมไม๎ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย     กรรมการ 
 ๕.  นายพุทธา  แก๎วพิทักษ๑ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ                    กรรมการ 
 ๖.  นายเสกสรรค๑ สิงห๑อํอน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ                    กรรมการ 
 ๗.  นายประดิพัฒน๑ วิสาปา  ครู  วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง                      กรรมการ 
 ๘.  นายเชาว๑  ลลิตกิตติกุล ครู  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑                 กรรมการ 
 ๙.  นายวิชาญ  ช านาญรักษา ครู  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑                 กรรมการ  
 ๑๐.  นายธาน ี  สังข๑อ้ียว  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑                       กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑.  นายวสันต๑  เมฆฉาย             ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑           กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 ๑๒.  นางกัณนิการ๑ จันทรโกเมศ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย          กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
 ๑.  ผศ.สุรชาติ  เกษประสิทธิ์   อาจารย๑ประจ าภาควิชาศิลปะและการออกแบบ      ประธานกรรมการ 
      มหาวิทยาลัยนเรศวร   
 ๒.  นายป๓ญญา  มั่นหมาย ข๎าราชการบ านาญ                                     กรรมการ 
 ๓.  นายวรวุฒ ิ  ทาแก๎ว  อาจารย๑ประจ าสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์      กรรมการและเลขานุการ 
       มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ๑ 
มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ

สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะการวาดภาพ 
 ๑.  นายไพฑูรย๑ ตัณทานนท๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑               ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสาวศศิรินทร๑ มหาวงศนันท๑ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชวีศึกษาอุตรดิตถ๑               รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายอานนท๑ จันทร๑หอม รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย   กรรมการ 
 ๔. นางสาวปวีณา พํุมไม๎ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย     กรรมการ 
 ๕.  นายพุทธา  แก๎วพิทักษ๑ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ                    กรรมการ 
 ๖.  นายเสกสรรค๑ สิงห๑อํอน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ                    กรรมการ 
 ๗.  นายประดิพัฒน๑ วิสาปา  ครู  วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง                      กรรมการ 
 ๘.  นายเชาว๑  ลลิตกิตติกุล ครู  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑                 กรรมการ 



๕๕ 

 ๙.    นายวิชาญ  ช านาญรักษา ครู  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑                 กรรมการ  
 ๑๐.  นายธาน ี  สังข๑อ้ียว  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑                     กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑.  นายวสันต๑  เมฆฉาย             ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑           กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ  
 ๑๒. นางกัณนิการ๑ จันทรโกเมศ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย          กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
 ๑.  ผศ.สุรชาติ  เกษประสิทธิ์   อาจารย๑ประจ าภาควิชาศิลปะและการออกแบบ              ประธานกรรมการ 
      มหาวิทยาลัยนเรศวร    
 ๒.  นายป๓ญญา  มั่นหมาย ข๎าราชการบ านาญ                                     กรรมการ 
 ๓.  นายวรวุฒ ิ  ทาแก๎ว  อาจารย๑ประจ าภาควิชาออกแบบและนิเทศศิลป์        กรรมการ 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ๑ 
มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ

สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแต่ง 
๑. วําที่ร๎อยโท นิคม เหลี่ยมจุ๎ย  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย    ประธานกรรมการ 
๒. นายวรพันธ๑ เพ่ิมพูล   รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย       รองประธานกรรมการ 
๓. นายอานนท๑ จนัทร๑หอม  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย       รองประธานกรรมการ 
๔. นายสยาม          โต๏ะทอง           รองผู๎อ านวยการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย                 กรรมการ 
๕. นายสัญชัย ปี่แก๎ว           ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย                              กรรมการ 
๖. นายอุดม         ผาค าสระศรี    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย                         กรรมการ 
๗. นายวัชรวุฒิ      เรือนค า         ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑                             กรรมการ 
๘. นางสาวเมทินี ป๓ญญาฟู  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย    กรรมการ 
๙. นางศุลีพร        ใบไพศาล         ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑                             กรรมการ 
๑๐. นางสาวสุภาพร    กุศลงาม  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ                            กรรมการ 
๑๑. นางจันทนุช      โกมลเสนาะ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ                              กรรมการ 
๑๒. นางสาววชิราภรณ๑     รัศมี       ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรํ                                       กรรมการ 
๑๓. นางสาวกรรณิกา     สุนิกุล       ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง                             กรรมการ 
๑๔. นางจุฑามาศ         ช๎อนนาค  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย                   กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นางสาวสายสุนีย๑     เนียมก าเนิด     ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย            กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. รศ.ดร. นิรัช        สุดสังข๑    ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาป๓ตยกรรมศาสตร๑ ประธานกรรมการ  

                                             มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก   
๒. พ.ท.ดนุชา             หลักทอง กรมยุทธโยธาทหารบก กรุงเทพฯ     กรรมการ 
๓. นายนาถพล            มงคลคูณ    เจ๎าของกิจการบริษัทออกแบบตกแตํงภายใน กรุงเทพฯ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

 



๕๖ 

คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะการออกแบบนิเทศศิลป์ 
๑. วําที่ร๎อยโท นิคม  เหลี่ยมจุ๎ย ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย               ประธานกรรมการ 
๒. นายวรพันธ๑ เพ่ิมพูล    รองผู๎อ านวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย       รองประธานกรรมการ 
๓. นายอานนท๑ จันทร๑หอม รองผู๎อ านวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย       รองประธานกรรมการ 
๔. นายสัญชัย ปี่แก๎ว            ครู วิทยาลัยอาชีวศกึษาสุโขทัย                      กรรมการ 
๕. นายธนากร โพธาชัย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย                                 กรรมการ 
๖. นายอุดม         ผาค าสระศรี    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย                                 กรรมการ 
๗. นายวัชรวุฒิ      เรือนค า         ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑                                        กรรมการ 
๘. นางศุลีพร        ใบไพศาล         ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑                                       กรรมการ 
๙. นางสาวสุภาพร   กุศลงาม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ                                      กรรมการ 
๑๐. นางจันทนุช      โกมลเสนาะ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ                                         กรรมการ 
๑๑. นางสาวฆรณีพร   เมฆสิงห๑    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ                                         กรรมการ 
๑๒. วําที่ร๎อยตรีปิยวัฒน๑   ดีโว    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก                                         กรรมการ 
๑๓. นางสาววชิราภรณ๑    รัศมี      ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรํ                                                 กรรมการ 
๑๔. นางสาวกรรณิกา     สุนิกุล      ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง                                        กรรมการ 
๑๕. นางจุฑามาศ         ช๎อนนาค ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย                             กรรมการและเลขานุการ 
๑๖. นางสาวสายสุนีย๑    เนียมก าเนิด   ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย                       กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. รศ.ดร. นิรัช       สุดสังข๑           ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาป๓ตยกรรมศาสตร๑   ประธานกรรมการ 

                                            มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก        
๒. ผศ.ดร. ปรารถนา  ศิริสานต๑ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม                  กรรมการ                                 
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
๓. นายธเนศ            เสงี่ยมศักดิ์       ผู๎ทรงคุณวุฒิ                                                 กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

๔.๑๙ การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender และประเภท  Flair Bartender 
 ๑. นายปราโมทย๑ บุญเลิศล้ า ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก              ประธานกรรมการ 

 ๒. นายอุเทน   ปิ่นมํวง  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก       รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางประไพรสาร สุชาติธรรม รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก       รองประธานกรรมการ 
๔. นางสาวนริศรา กลิ่นเจริญ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก     กรรมการ 
๕. นายปรีชา ตั้งสุขขีย๑ศิริ     ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย                        กรรมการ 
๖. นางอรทัย          เข็มทอง    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย     กรรมการ 
๗. นางปาริชาติ สุพล  คร ูวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรํ     กรรมการ 
๘. นางพิมพ๑ณดา นนประสาท คร ูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย     กรรมการ 
๙. นางสาวนพรรณนพ ดวงแก๎วมูล คร ูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ     กรรมการ 
๑๐. นายอิษวัต        รัตนสมบัติ     ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย     กรรมการ 



๕๗ 

๑๑. นายโกวิท บวบนา  ครู วิทยาลัยพาณิชยการบึงพระพิษณุโลก    กรรมการ 
12. นางสาวน้ าฝน  สอนเคน  ครู วิทยาลัยพาณิชยการบึงพระพิษณุโลก    กรรมการ 
13. นางสาวจุฬารัตน๑  ภักดิ์ศีแพง   ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑     กรรมการ 
14. นายสิทธิพงษ๑ ขันยาว  ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑     กรรมการ 
15. นางสาวพรทวี ท าวํอง  คร ูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก      กรรมการและเลขานุการ 
๑๖. นางสาวนารีรัตน๑ แกล๎วเขตการ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. นายปราโมทย๑ บุญเลิศล้ า ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก              ประธานกรรมการ 
๒. นายอุเทน   ปิ่นมํวง  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก       รองประธานกรรมการ 
๓. นายสุภศักดิ์   เกตุไทย  ผู๎ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 
๔. นายจิรวัชญ๑ ไชยวัณณ๑ ผู๎ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๕. นายกันตภณ ประโยชน๑ ผู๎ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๖. นายอ านาจ รักษาสิริ  ผู๎ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๗. นางสาวพรทวี ท าวํอง  คร ูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
     1. นายปราโมทย๑      บญุเลิศล้ า ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก             ประธานกรรมการ 

๒. นายอุเทน   ปิ่นมํวง  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก       รองประธานกรรมการ 
๓. นางประไพรสาร สุชาติธรรม รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก       รองประธานกรรมการ 
๔. นางสาวนริศรา กลิ่นเจริญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก     กรรมการ 
๕. นายปรีชา ตั้งสุขขีย๑ศริ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก     กรรมการ 
๖. นายอิษวัต         รัตนสมบัติ     ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย     กรรมการ 
๗. นางอรทัย          เข็มทอง    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย     กรรมการ 
๘. นางสุกัญญา ชูติกาญจน๑ คร ูวิทยาลัยพาณิชยการบึงพระพิษณุโลก    กรรมการ 
๙. นายกัณฑ๑ฏภัทร๑ ศุภะกุลสวัสดิ์ คร ูวิทยาลัยพาณิชยการบึงพระพิษณุโลก    กรรมการ 
๑๐. นางปาริชาติ สุพล  คร ูวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรํ     กรรมการ 
๑๑. นายฤทธิพงษ๑ แพํงแสง  คร ูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑     กรรมการ 
๑๒. นางพิมพ๑ณดา นนประสาท คร ูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย     กรรมการ 
๑๓. นางสาวนพรรณนพ ดวงแก๎วมูล คร ูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ     กรรมการ 
๑๔. นางสาวพรทวี ท าวํอง  คร ูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก      กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นางสาวนารีรัตน๑ แกล๎วเขตการ คร ูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก                   กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. นายปราโมทย๑ บุญเลิศล้ า ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก              ประธานกรรมการ 
๒. นายอุเทน   ปิ่นมํวง  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก       รองประธานกรรมการ 
๓. นายจิรวัชญ๑ ไชยวัณณ๑ ผู๎ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๔. นายธินกร ติ๊บอินถา ผู๎ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๕. นายพิสุทธิ์ ยิ่งยศเรืองรอง ผู๎ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๖. นางสาวพรทวี ท าวํอง  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก      กรรมการและเลขานุการ 



๕๘ 

มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะการจัดท าและน าเสนอขายรายการน าเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
๑. นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย   ประธานกรรมการ 
๒. นางอนงค๑นาถ  เจริญศรี รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย   กรรมการ 
๓. นายอานนท๑    จันทร๑หอม รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย    กรรมการ 
๔. นายอิษวัต   รัตนสมบัติ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย     กรรมการ 
๕. นายปรีชา ตั้งสุขขีย๑ศิริ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย     กรรมการ 
๖. นางฤทัยชนก   นาคะ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย     กรรมการ 
๗. นายอภิเดช     มหาไม๎ ครู วิทยาลัยเทคนิคนําน      กรรมการ 
๘. นายโกวิทย๑    บวบนา ครู วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก    กรรมการ 
๙. นางศิริเนตร   สิงห๑ชํางชัย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ     กรรมการ 
๑๐. นางสาวนิชาพร   ระวิกานนท๑ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ     กรรมการ 
๑๑. นางพรพิรุณ   สุวรรณคีรี ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑     กรรมการ 
๑๒. นายสุทธิพงษ๑   จุติ ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย      กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นางอรทัย   เข็มทอง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. นายสิรวีย๑   เอ่ียมสุดใจ นักวิชาการวัฒนธรรมและมัคคุเทศก๑เชี่ยวชาญมรดกโลก        ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวดาวรุํง  ฟ๓กทอง อาจารย๑ภาควิชาการทํองเที่ยวมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  กรรมการ 
๓. นายอภิวัฒน๑   ทับทิมโต ผู๎อ านวยการการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย  กรรมการ 

มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว  
๑. นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย   ประธานกรรมการ 
๒. นางอนงค๑นาถ  เจริญศรี  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย   กรรมการ 
๓. นายอานนท๑    จันทร๑หอม รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย    กรรมการ 
๔. นายอิษวัต   รัตนสมบัติ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย     กรรมการ 
๕. นางฤทัยชนก   นาคะ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย     กรรมการ 
๖. นายอภิเดช     มหาไม๎  ครู วิทยาลัยเทคนิคนําน      กรรมการ 
๗. นายโกวิทย๑    บวบนา  ครู วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก    กรรมการ 
๘. นางศิริเนตร   สิงห๑ชํางชัย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ     กรรมการ 
๙. นางสาวนิชาพร   ระวิกานนท๑ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ     กรรมการ 
๑๐. นางพรพิรุณ   สุวรรณคีรี ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑     กรรมการ 
๑๑. นางสาวจตุพร ชาญประเสริฐ๑ ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย     กรรมการ 
๑๔. นายสุทธิพงษ๑   จุติ ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย                กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. นางอรทัย เข็มทอง  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย                       กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

 



๕๙ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. นายสิรวีย๑   เอ่ียมสุดใจ นักวิชาการวัฒนธรรมและมัคคุเทศก๑เชี่ยวชาญมรดกโลก       ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวดาวรุํง  ฟ๓กทอง  อาจารย๑ภาควิชาการทํองเที่ยวมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  กรรมการ 
๓. Mr. Sam Killian Nkuo  ครูชาวตํางชาติ       กรรมการ 

มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

๔.๒๐ การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

๑. นายปราโมทย๑ บุญเลิศล้ า ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก           ประธานกรรมการ 
๑. นายอุเทน   ปิ่นมํวง รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก       รองประธานกรรมการ 
๒. นางประไพรสาร สุชาติธรรม รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก       รองประธานกรรมการ 
๓. นายธวัตชัย   วิมล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก     กรรมการ 
๔. นางสาวอภิรดี   บุญเกิดกูล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก     กรรมการ 
๕. นางสาวขวัญดารินทร๑ จิตหาญ ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ     กรรมการ 
๖. นายอนุชาติ รังสิยานนท๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ     กรรมการ 
๗. นายสุเทพ  รักรุํง ครู วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี     กรรมการ 
๘. นายจุลศักดิ์  ป๓ตโชติชัย ครู วิทยาลัยการอาชีพชนแดน     กรรมการ 
๙. นายจิระพงษ๑  ประวันนา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑    กรรมการ 
๑๐. นายศราวุฒิ สุดไทย ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
๑๑. นางมะลิวรรณ๑ พลาวุฑฒ๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
๑๒. นางสาวสุภัคกานดา ชมภูมิ่ง ครู วิทยาลัยสารพัดชํางนําน  กรรมการ 
๑๓. พ.อ.อ. พล   งอกอํอน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก                         กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. นายวชิรบดินทร๑   ศุภธีรารักษ๑ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
 ๑. นายปราโมทย๑ บุญเลิศล้ า ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก                       ประธานกรรมการ 
     ๒. นายอุเทน   ปิ่นมํวง รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก       รองประธานกรรมการ 
     ๓. นางประไพรสาร สุชาติธรรม รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก       รองประธานกรรมการ 
     ๔. นายปิยวัฒน๑ ตาแก๎ว บริษัท แกรนด๑ เอทีเอส จ ากัด     กรรมการ 
     ๕. นายชนวีร๑ เบกากํู บริษัท แกรนด๑ เอทีเอส จ ากัด     กรรมการ 
     ๖. นายนเรศ บุญมี บริษัท แกรนด๑ เอทีเอส จ ากัด     กรรมการ 
     ๗. นายศราวุฒ ิ สุดไทย ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
     ๘. นางมะลิวรรณ๑ พลาวุฑฒ๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
     ๙. นายวชิรบดินทร๑   ศุภธีรารักษ๑ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก     กรรมการ 
     ๑๐. พ.อ.อ. พล   งอกอํอน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก      กรรมการและเลขานุการ 
     ๑๑. นางสาวพวงมาลัย   จันทรเสนา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก                กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ

สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

 



๖๐ 

คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย 
๑. นายปราโมทย๑ บุญเลิศล้ า ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก                      ประธานกรรมการ 
๒. นายอุเทน   ปิ่นมํวง รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก             รองประธานกรรมการ 
๓. นางประไพรสาร สุชาติธรรม รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก             รองประธานกรรมการ 
๔. นายบุญหลง   ข าบางโพธิ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก                          กรรมการ 
๕. นายทยากร   ติระศรี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก                                    กรรมการ 
๖. นายนิยม  ฉินตระกูล ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ                                  กรรมการ 
๗. นางสาวกัญญา   ทาระนัด ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ                                  กรรมการ 
๘. นายนันทพล สิงห๑มิ่ง ครู วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี                                      กรรมการ 
๙. นายกันตภณ  นาคภพ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑                      กรรมการ 
๑๐. นายพงษ๑ศักดิ์  บุญภักดี ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย                                               กรรมการ 
๑๑. นางสาวรัตนาภรณ๑ เพํงพินิจ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย                                           กรรมการ 
๑๒. นายนิรัญ ปิ่นเกตุ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย                                           กรรมการ 
๑๓. พ.อ.อ. พล   งอกอํอน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก                         กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. นางสาวพวงมาลัย  จันทรเสนา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก                  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. นายปราโมทย๑ บุญเลิศล้ า ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก                      ประธานกรรมการ 
๒. นายอุเทน      ปิ่นมํวง   รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก             รองประธานกรรมการ 
๓. นางประไพรสาร   สุชาติธรรม  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก             รองประธานกรรมการ 
๔. นายธนวัฒน๑ ถึงถาวร บริษัท แกรนด๑ เอทีเอส จ ากัด                       กรรมการ 
๕. นายนิธิรุฒน๑ ยิ้มประเสริฐ บริษัท แกรนด๑ เอทีเอส จ ากัด                      กรรมการ 
๖. นายชานนท๑ ไทยประยูร บริษัท แกรนด๑ เอทีเอส จ ากัด                                       กรรมการ 
๗. นายณัฐวุฒิ อาทร บริษัท แกรนด๑ เอทีเอส จ ากัด                                       กรรมการ 
๘. นายรัฐพล พิมเสน บริษัท แกรนด๑ เอทีเอส จ ากัด                                       กรรมการ 
๙. นายพงษ๑ศักดิ์ บุญภักดี ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย                                           กรรมการ 
๑๐. นายบุญหลง ข าบางโพธิ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก                                        กรรมการ 
๑๑. พ.อ.อ. พล   งอกอํอน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก                         กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. นางสาวพวงมาลัย   จันทรเสนา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก                  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

๔.๒๑ การแข่งขันทักษะวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 
ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี 

๑. นายสมใจ รอดคง ผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย            ประธานกรรมการ 
๒. นายชรินทร๑ทิพย๑ ศรีเตว็ด ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย           กรรมการ 
๓. นางงามตา พ่ึงเงิน  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการ 
๔. นางสาวปิยาภรณ๑     น๎อยเอ่ียม ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย        กรรมการ 
๕. นางสาววชิราภรณ๑    เครือค า ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการ 
๖. นางพิชชานันท๑ อินทร๑จันทร๑ ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการ 



๖๑ 

๗. นางจริญญา วาดเอ้ือยวงค๑ ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการ 
๘. นางสาววราภรณ๑   จันทอน เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
๙. นายเอกภพ นุํมพรม รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นางนงนุช เพ็ชรชนะ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย        กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. นายสมใจ รอดคง  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย            ประธานกรรมการ 
๒. นายพษิณุ รัตน๑เลิศลบ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางพิษณุโลก        รองประธานกรรมการ 
๓. นายรื่นฤดี สินธวาชีวะ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางบรรหาร-แจํมใส       รองประธานกรรมการ 
๔. นายอนุสิษฐ๑ ประเสริฐดี รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางพิษณุโลก   กรรมการ 
๕. นางฐาวรีย๑ มานะ  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางล าปาง        กรรมการ 
๖. นางบุษราภรณ๑ ไชยวุฒิ  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางนําน     กรรมการ 
๗. นางมาลี มังกร  ครู วิทยาลัยเทคนิคแพรํ      กรรมการ 
๘. นางสาวนภารัตน๑  แสงสวําง ครู วิทยาลัยสารพัดชํางพิษณุโลก     กรรมการ 
๙. นางอุไร  เชื้อเมืองพาน ครู วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย     กรรมการ 
๑๐. นางจิรัชญา แก๎วไทรหงวน ครู วิทาลัยสารพัดชํางบรรหาร-แจํมใส    กรรมการ 
๑๑. นางสาวสุภาพร ดางาม  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางปราจีนบุรี     กรรมการ 
๑๒. นายอุดร อํุนเตียม  ผู๎ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๑๓. นายพิสิษฐ๑ ธนัตโพธิ์ชัย ผู๎ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๑๔. นายเอกภพ นุํมพรม  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นางสาวปิยาภรณ๑   น๎อยเอี่ยม ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ 
๑. นายสมใจ รอดคง  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย            ประธานกรรมการ 
๒. นายชรินทร๑ทิพย๑   ศรีเตว็ด ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย           กรรมการ 
๓. นางเรณู โทบุรินทร๑ ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการ 
๔. นายนรินทร๑ อินทร๑จันทร๑ ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการ 
๕. นายประหยัด ยอดยิ่ง  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการ 
๖. นางสาววราภรณ๑   จันทอน เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
๗. นางจริญญา วาดเอ้ือยวงค๑ เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
๘. นายเอกภพ นุํมพรม  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการและเลขานุการ 
๙. นางนงนุช เพ็ชรชนะ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย        กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. นายสมใจ รอดคง  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย            ประธานกรรมการ 
๒. นายพิษณุ รัตน๑เลิศลบ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางพิษณุโลก        รองประธานกรรมการ 
๓. นายรื่นฤดี สินธวาชีวะ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางบรรหาร-แจํมใส       รองประธานกรรมการ 

 
 
 



๖๒ 

 

๔. นายอนุสิษฐ๑ ประเสริฐดี รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางพิษณุโลก   กรรมการ 
๕. นายสมยศ โลปวากุล รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางพิจิตร       กรรมการ 
๖. นายสุระพัท นากแก๎ว  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางเชียงใหมํ     กรรมการ 
๗. นางสาวดวงนภา   ใยบัว  ครู วิทยาลัยเทคนิคแพรํ      กรรมการ 
๘. นายภูวภัษส๑ โมราสุข  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางพิษณุโลก     กรรมการ 
๙. นายธนิสร กลิ่นมาลี ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการ 
๑๐. นายศิรสิทธิ์ สอนหมอก ครู วิทาลัยสารพัดชํางบรรหาร-แจํมใส    กรรมการ 
๑๑. นายวันลภ แสนนนท๑ ผู๎ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๑๒. นายพิชญานันท๑ อินเป็ง  ผู๎ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๑๓. นายพินิจชัย กล่ าสี  ผู๎ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๑๔. นายอุดร อํุนเตรียม ผู๎ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ

 ๑๕. นายเอกภพ นุํมพรม  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย        กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นางสาวปิยาภรณ๑   น๎อยเอี่ยม ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว 
๑. นายสมใจ รอดคง  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย            ประธานกรรมการ 
๒. นายทวีรัตน๑ เสมสันต๑  คร ูวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย           กรรมการ 
๓. นางงามตา พ่ึงเงิน  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการ 
๔. นางสาวปิยาภรณ๑   น๎อยเอี่ยม ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย        กรรมการ 
๕. นางสาววชิราภรณ๑  เครือค า ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการ 
๖. นางจริญญา วาดเอ้ือยวงค๑ ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการ 
๗. นางสาววราภรณ๑   จันทอน เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
๘. นางสาวสุนิสา บัวเกต ุ  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
๙. นายเอกภพ นุํมพรม  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นางนงนุช เพ็ชรชนะ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย        กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. นายสมใจ  รอดคง  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย            ประธานกรรมการ 
๒. นายพิษณุ รัตน๑ เลิศลบ  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางพิษณุโลก        รองประธานกรรมการ 
๓. นายรื่นฤด ี สินธวาชีวะ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางบรรหาร-แจํมใส       รองประธานกรรมการ 
๔. นายอนุสิษฐ๑ ประเสริฐดี รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางพิษณุโลก   กรรมการ 
๕. นางฐาวรีย๑ มานะ  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางล าปาง        กรรมการ
๖. นางบุษราภรณ๑ ไชยวุฒิ  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางนําน     กรรมการ 
๗. นางมาลี  มังกร  ครู วิทยาลัยเทคนิคแพรํ      กรรมการ 
๘. นางสาวนภารัตน๑  แสงสวําง ครู วิทยาลัยสารพัดชํางพิษณุโลก     กรรมการ 

 
 
 
 



๖๓ 

๙. นางอุไร  เชื้อเมืองพาน ครู วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย     กรรมการ 
๑๐. นางจิรัชญา แก๎วไทรหงวน ครู วิทาลัยสารพัดชํางบรรหาร-แจํมใส    กรรมการ 
๑๑. นางสาวสุภาพร ดางาม  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางปราจีนบุรี     กรรมการ 
๑๒. นายรักษา แสนเมือง ผู๎ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๑๓. นางโสภา สารักษ๑  ผู๎ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๑๔. นายเอกภพ นุํมพรม  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นางสาวปิยาภรณ๑   น๎อยเอี่ยม      ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย                       กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะอาหารจานเดียว         
๑. นายพิษณุ      รัตน๑เลิศลบ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางพิษณุโลก    ประธานกรรมการ 
๒. นายชลอ ประยูรพันธ๑ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางพิษณุโลก   กรรมการ 
๓. นายเดชณรงค๑ รอดซุง  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางพิษณุโลก   กรรมการ 
๔. นายเอกภพ นุํมพรม  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการ 
๕. นายเอกราช ศรรุํง  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางพิษณุโลก     กรรมการ 
๖. นางสาวปิยาภรณ๑  น๎อยเอ่ียม ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการ 
๗. นายพิเชฐ บังวรรณ  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการ 
๘. นายทวีรัตน๑ เสมสันต๑  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการ 
๙. นายชรินทร๑ทิพย๑   ศรีเตว็ด ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการ 
๑๐. นางสาวอิสริยาภรณ๑  เชียงไตร ครู วิทยาลัยสารพัดชํางพิษณุโลก     กรรมการ 
๑๑. นางสาวหทัยรัตน๑  เสาร๑เรือน ครู วิทยาลัยสารพัดชํางพิษณุโลก     กรรมการ 
๑๒. นางสาววัชรีย๑ อินถาวร  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยสารพัดชํางพิษณุโลก    กรรมการ 
๑๓. นางสาวพรพรรณ  สงอุทัย เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยสารพัดชํางพิษณุโลก    กรรมการ 
๑๔. นายอนุสิษฐ ประเสริฐดี รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางพิษณุโลก    กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นางวีรวรรณ มธุรล  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางพิษณุโลก         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑.  นางสาวหทัยรัตน๑  เสาร๑เรือน ครู วิทยาลัยสารพัดชํางพิษณุโลก    ประธานกรรมการ 
๒.  นายธวัช  สอนจรูญ เชฟ ร๎าน ณ สุโขทัย      กรรมการ 
๓.  นางสุภัคนา  คงพิรอด ผู๎ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๔.  นางดวงพร  เหมลักษณ๑ไพโรจน๑     ร๎านครัวจันทร๑ฉาย      กรรมการ 
๕.  นายธัชธนพงษ๑  โกศล  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

 
 
 
 
 



๖๔ 

คณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะลีลาศ 
๑. นางเมธิณี บุญเอกบุศย๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ       ประธานกรรมการ 
๒. วําที่ร๎อยตรีฐิติ ทะนันชัย รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ    กรรมการ 
๓. นางสาวประภาภรณ๑   ปีอาทิตย๑ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ           กรรมการ 
๔. นายเอกภพ นุํมพรม  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
๕. นางบัวลอย บ ารุงวงศ๑ ครู วิทยาลัยสารพัดชํางแพรํ     กรรมการ 
๖. นางจินตนาพร ไชยวงศ๑หวั่นท๏อก   ครู วิทยาลัยสารพัดชํางนําน     กรรมการ 
๗. นายธนเดช วิชาเจริญกุล ครู วิทยาลัยสารพัดชํางล าปาง     กรรมการ 
๘. นายสิทธิชัย ไชยวิโน  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการ 
๙. นางฐณกณัณฑ๑ อาทิเวช  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางเชียงใหมํ     กรรมการ 
๑๐. นางพิชชานันท๑ อินทร๑จันทร๑ ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย                กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นางสาวพิมกมล ผึ้งวงศ๑  คร ูวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

กรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. นายสมเจตน๑ สุขดี  ผู๎เชี่ยวชาญด๎านลีลาศ     ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.ดร.ธงชัย สุขดี  ผู๎เชี่ยวชาญด๎านลีลาศ      กรรมการ 
๓. ผศ.ดร.ภัททิยา โพธิมู  ผู๎เชี่ยวชาญด๎านลีลาศ      กรรมการ 
๔. ผศ.ศริิวรรณ สุขดี  ผู๎เชี่ยวชาญด๎านลีลาศ      กรรมการ 
๕. นางสาวลลิตา มากมี  ผู๎เชี่ยวชาญด๎านลีลาศ      กรรมการ 

มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

๕. คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขันทักษะพื้นฐาน 
๑. นายชูชาติ พรามจร  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     ประธานกรรมการ 
๒. วําที่ร๎อยโท นิคม เหลี่ยมจุ๎ย ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย       รองประธานกรรมการ 
๓. นายสมใจ รอดคง ผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย กรรมการ 
๔. นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย กรรมการ 
๕. นายสุวัฒน๑ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กรรมการ 
๖. นายปราโมทย๑ บุญเลิศล้ า ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก กรรมการ 
๗. นายศุภพิสิษฐ๑ ไกรศรวัชร  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก กรรมการ 
๘. นายชัยณรงค๑ คัชมาตย๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร กรรมการ 
๙. นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑ กรรมการ 
๑๐. นางสุรางค๑ อภิรมย๑วิไลชัย ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑ กรรมการ 
๑๑. นายสมเจตน๑ พรหมบุญตา ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค๑ กรรมการ 
๑๒. นายปรีชา การัก  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี กรรมการ 
๑๓. นายอนันต๑ โดรณ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑ กรรมการ 
๑๔. นายไพฑูรย๑ ตัณทานนท๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑ กรรมการ 
๑๕. นายสุชาติ กลั่นทอง ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑ กรรมการ 

 
 
 



๖๕ 

๑๖. นายสถาพร โพธิ์หว ี ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร กรรมการ 
๑๗. นายจักรภพ เนวะมาตย๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กรรมการ 
๑๘. นายเดโซวัต ทักคุ๎ม ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคแมํสอด กรรมการ 
๑๙. นายสมใจ รอดคง ผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการและเลขานุการ 
๒๐. นางมะลิ พ่ึงสถิตย๑ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
๒๑. นายธวัช สอนงํายดี รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
๒๒. นายเอกภพ นุํมพรม รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย   กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
๒๓. นางนงนุช เพ็ชรชนะ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย   กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

๕.๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย-หญิง       
  ๑. นายสมเจตน๑  พรหมบุญตา ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค๑  ประธานกรรมการ 

๒. นายธวชั สอนงํายดี  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย   กรรมการ 
๓. นายอภิชาติ         ชุติรัตนา       รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค๑      กรรมการ 
๔. นายฐิติพันธ๑ ปิ่นมาศ  คร ูวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค๑              กรรมการ 
๕. นายชรินทร๑ทิพย๑   ศรีเตว็ด         ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการ 
๖ นายงามตา พ่ึงเงิน  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการ 
๗. นางสาวกานดา      มีจันทร๑  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
๘ นางสาวหนึ่งฤทัย    ทองหลํอง  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
๙. นางฉวีวรรณ วํองธนาการ  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางเชียงใหมํ                                กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นางสาวธัญวรรณ  จันทร๑อํอน   ครู วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค๑             กรรมการและผู๎ชวํยเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. นายสมเจตน๑  พรหมบุญตา  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค๑    ประธานกรรมการ 
๒. นางธิติมา โรจน๑วัชราภิบาล      ผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางเชียงใหมํ   กรรมการ 
๓. นายสมใจ รอดคง  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
๔. นายพงศ๑กานต๑ เอ่ียมสงคราม         รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค๑  กรรมการ 
๕. นางสาวนิรัชรา     ศุภชนานันท๑  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางเชียงใหมํ       กรรมการ 
๖. นายจรรยา         สนจุมภะ  ครู สอนร๎องเพลง บ๎านเพลงสนพฤก   กรรมการ 
๗. นายยอนนี่ ฤทธิ์ส าราญ  ครู สอนร๎องเพลงและดนตรี เจเจมิวสิค   กรรมการ 
๘. นายวศิน  ล่ าสัน  หัวหน๎าสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค๑ กรรมการ 
๙. นางสาวชัชชญา กัญจา                   อาจารย๑สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค๑ กรรมการ 
๑๐. นายอภิชาติ  จุมพล  ผู๎ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค๑  กรรมการ 
๑๑. นายมนิตนัตต๑ โอสถานุเคราะห๑ ผู๎ทรงคุณวุฒิ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค๑  กรรมการ 
๑๒. นายอาทิตย๑        มงคลดี  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางเชียงใหมํ               กรรมการ 
๑๓. นายเกียรติศักดิ์    บุญยืน  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางเชียงใหม ํ    กรรมการ 
๑๔.  นายปทาภัทร     วชิระโพธิ์              ครู วิทยาลัยสารพัดชํางเชียงใหมํ    กรรมการ 
๑๕. นางสาวรัฐนันท๑   ศรีแสงทรัพย๑          เจ๎าหน๎าที ่วิทยาลัยสารพัดชํางเชียงใหมํ   กรรมการ 



๖๖ 

มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

๕.๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดร้องเพลงไทยสากล (สตริง) ชาย-หญิง 
๑. นายสมเจตน๑       พรหมบุญตา ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค๑     ประธานกรรมการ 
๒. นายธวชั สอนงํายดี รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย   กรรมการ 
๓. นายอภิชาติ         ชุติรัตนา             รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค๑     กรรมการ 
๔. นางสาวธิดารัตน๑  ศรีบรรเทา ครู วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค๑                  กรรมการ 
๕. นายชรินทร๑ทิพย๑   ศรีเตว็ด        ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
๖. นางเรณ ู โทบุรินทร๑ ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
๗. นางสาวสุนิสา บัวเกตุ เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย   กรรมการ 
๘. นายอนุชา         เทศงิ้ว     เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค๑                 กรรมการ 
๙. นางฉวีวรรณ วํองธนาการ ครู วิทยาลัยสารพัดชํางเชียงใหมํ                        กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นางสาวธัญวรรณ  จันทร๑อํอน  ครู วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค๑                  กรรมการและผู๎ชวํยเลขานุการ

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. นายสมเจตน๑       พรหมบุญตา ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค๑     ประธานกรรมการ 
๒. นางธิติมา โรจน๑วัชราภิบาล      ผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางเชียงใหมํ       กรรมการ 
๓. นายสมใจ รอดคง ผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
๔. นายพงศ๑กานต๑ เอ่ียมสงคราม รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค๑  กรรมการ 
๕. นางสาวนิรัชรา     ศุภชนานันท๑ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางเชียงใหมํ       กรรมการ 
๖. นายจรรยา          สนจุมภะ คร ูสอนร๎องเพลง บ๎านเพลงสนพฤก   กรรมการ 
๗. นายยอนนี่ ฤทธิ์ส าราญ คร ูสอนร๎องเพลงและดนตรี เจเจมิวสิค   กรรมการ 
๘. นายวศิน    ล่ าสัน หัวหน๎าสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค๑ กรรมการ 
๙. นางสาวชัชชญา       กัญจา                   อาจารย๑สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค๑    กรรมการ 
๑๐. นายอภิชาติ        จุมพล ผู๎ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค๑  กรรมการ 
๑๑. นายมนิตนัตต๑ โอสถานุเคราะห๑       ผู๎ทรงคุณวุฒิ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค๑  กรรมการ 
๑๒. นายอาทิตย๑         มงคลดี ครู วิทยาลัยสารพัดชํางเชียงใหมํ                      กรรมการ 
๑๓. นายเกียรติศักดิ์    บุญยืน     ครู วิทยาลัยสารพัดชํางเชียงใหมํ    กรรมการ 
๑๔.  นายปทาภัทร     วชิระโพธิ์                ครู วิทยาลัยสารพัดชํางเชียงใหมํ    กรรมการ 
๑๕ .นางสาวรัฐนันท๑   ศรีแสงทรัพย๑           เจ๎าหน๎าที ่วิทยาลัยสารพัดชํางเชียงใหมํ   กรรมการ 

มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

๕.๓ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดร้องเพลงสากลชาย – หญิง  
๑. นายสมเจตน๑       พรหมบุญตา ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค๑     ประธานกรรมการ 
๒. นายธวชั สอนงํายดี รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย   กรรมการ 
๓  นายฐิติพันธ๑ ปิ่นมาศ ครู วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค๑              กรรมการ 
๔. นางสาวธิดารัตน๑  ศรีบรรเทา ครู วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค๑                  กรรมการ 
 
 



๖๗ 

 

๕. นายชรินทร๑ทิพย๑   ศรีเตว็ด       ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
๖. นายวีระพล วาสเอื้อยวงศ๑ ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
๗. นางสาริกา มารอด ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
๘. นางสาวสุธิรา สอนงํายดี       เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย   กรรมการ 
๙. นางฉวีวรรณ วํองธนาการ ครู วิทยาลัยสารพัดชํางเชียงใหมํ                        กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นางสาวธัญวรรณ  จันทร๑อํอน  ครู วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค๑                  กรรมการและผู๎ชวํยเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
 ๑. นายสมเจตน๑       พรหมบุญตา ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค๑     ประธานกรรมการ 
 ๒. นางธิติมา โรจน๑วัชราภิบาล      ผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางเชียงใหมํ       กรรมการ 
 ๓. นายสมใจ รอดคง ผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
 ๔. นายพงศ๑กานต๑ เอ่ียมสงคราม รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค๑  กรรมการ 
 ๕. นางสาวนิรัชรา     ศุภชนานันท๑            รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางเชียงใหมํ       กรรมการ 
 ๖. นายจรรยา          สนจุมภะ คร ูสอนร๎องเพลง บ๎านเพลงสนพฤก   กรรมการ 
 ๗. นายยอนนี่ ฤทธิ์ส าราญ คร ูสอนร๎องเพลงและดนตรี เจเจมิวสิค   กรรมการ 
 ๘. นายวศิน    ล่ าสัน หัวหน๎าสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค๑ กรรมการ 
 ๙. นางสาวชัชชญา       กัญจา                   อาจารย๑สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค๑    กรรมการ 
 ๑๐. นายอภิชาติ         จุมพล ผู๎ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค๑  กรรมการ 
 ๑๑. นายมนิตนัตต๑ โอสถานุเคราะห๑       ผู๎ทรงคุณวุฒิ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค๑  กรรมการ 
 ๑๒. นายอาทิตย๑         มงคลดี ครู วิทยาลัยสารพัดชํางเชียงใหมํ                      กรรมการ 
 ๑๓. นายเกียรติศักดิ์    บุญยืน     ครู วิทยาลัยสารพัดชํางเชียงใหมํ    กรรมการ
 ๑๔.  นายปทาภัทร     วชิระโพธิ์                ครู วิทยาลัยสารพัดชํางเชียงใหมํ    กรรมการ 
 ๑๕ .นางสาวรัฐนันท๑   ศรีแสงทรัพย๑           เจ๎าหน๎าที ่วิทยาลัยสารพัดชํางเชียงใหมํ   กรรมการ 
มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ

สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

๕.๔ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดวงดนตรีโฟล์คซองของคนพันธ์ R 
 ๑. นายสถาพร โพธิ์หวี   ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   ประธานกรรมการ 
๒. นายสิทธิชัย   สนุํนพิทักษ๑   รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการ 
๓. นายยอดเพชร   แพรน๎อย   รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางก าแพงเพชร   กรรมการ 
๔. นายธวัช   สอนงํายดี รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
๕. วําที่ร๎อยตรีจีรวัฒน๑  หนุนทรัพย๑   ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการ 
๖. นางจันทร๑แรม  บัวผัน   เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
๗. นางสาวสุธิรา   สอนงํายดี  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
๘. นางสาวกานดา  มีจันทร๑   เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
๙. นางสาวละออ  เศษกลาง   ครู  วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
๑๐. นางโยธกา   ขัติยะ   เจ๎าหน๎าที่  วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร     กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 



๖๘ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. นายเจริญ   ธรรมชาติ   ครู วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล                             ประธานกรรมการ 
๒. นายสุป๓น   แพงบุปผา   ครูช านาญการ วิทยาลัยสารพัดชํางราชบุรี    กรรมการ 
๓. นายสุรัตน๑   อมราภรณ๑พิสุทธิ์   ครูช านาญการพิเศษ  วิทยาลัยสารพัดชํางเพชรบูรณ๑   กรรมการ 
๔. นายสุริยา   มันตะรักษ๑   ครู วิทยาลัยสารพัดชํางพิจิตร     กรรมการ 
๕. นายวัชราธร   ไชยโยธิน  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสมุทรสงคราม    กรรมการ 
๖. นายพิทักษ๑    ขจรธรรมรักษ๑  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางล าปาง     กรรมการ 
๗. นายนิรัญ  ปิ่นเกตุ   ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
๘. นายพัชรพงษ๑   ศรีเรืองฤทธิ์   คร ูวิทยาลัยเทคนิคแมํวงษ๑     กรรมการ 
๙. นายสายัญ   มะโนโฮ๎ง ครู วิทยาลัยเทคนิคแพรํ      กรรมการ 
๑๐. นายภีรภัทร   วิวัฒพงษ๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร     กรรมการ 
๑๑. นายทรงยศ   ก าแพงแก๎ว   คร ูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร     กรรมการ 
๑๒. นายอัครนิตย๑  ลํองชูผล   ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร     กรรมการ 
๑๓. นายทัศนะ  คงเพ็ชรศักดิ์  ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร     กรรมการ 
๑๔. นายอัธฌาย๑นัน  สงวนวงศ๑   ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร                 กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นายเทอดพล  เพชรจันทร๑    ครู ช านาญการพิเศษ  วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร     กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

๕.๕  คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดวงดนตรีสากลของคนพันธ์ R 
๑.  นายสถาพร โพธิ์หวี    ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   ประธานกรรมการ 
๒. นายสิทธิชัย   สนุํนพิทักษ๑   รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการ 
๓. นายยอดเพชร   แพรน๎อย   รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางก าแพงเพชร   กรรมการ 
๔. นายธวัช   สอนงํายดี รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
๕. วําที่ร๎อยตรีจีรวัฒน๑  หนุนทรัพย๑   ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการ 
๖. นางจุฑาภัทร๑  ก ามะหยี่    ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการ 
๗. นางสาวสุธิรา   สอนงํายดี  เจ๎าหน๎าที่  วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
๘. นางสาวกานดา   มีจันทร๑   เจ๎าหน๎าที่  วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
๙. นางสาวละออ  เศษกลาง   คร ู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
๑๐. นางโยธกา   ขัติยะ    เจ๎าหน๎าที่  วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร     กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. นายสุป๓น   แพงบุปผา   ครู วิทยาลัยสารพัดชํางราชบุรี                  ประธานกรรมการการ 
๒. นายสุรัตน๑   อมราภรณ๑พิสุทธิ์  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางเพชรบูรณ๑     กรรมการ 
๓. นายสุริยา   มันตะรักษ๑   ครู วิทยาลัยสารพัดชํางพิจิตร     กรรมการ 
๔. นายวัชราธร   ไชยโยธิน  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสมุทรสงคราม    กรรมการ 
๕. นายเจริญ   ธรรมชาติ   ครู  วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล     กรรมการ 
๖. นายพิทักษ๑    ขจรธรรมรักษ๑ ครู วิทยาลัยสารพัดชํางล าปาง     กรรมการ 
๗. นายนิรัญ  ปิ่นเกตุ   ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 

 
 
 



๖๙ 

๘. นายพัชรพงษ๑   ศรีเรืองฤทธิ์   ครู วิทยาลัยเทคนิคแมํวงษ๑     กรรมการ 
๙. นายสายัญ   มะโนโฮ๎ง    ครู วิทยาลัยเทคนิคแพรํ      กรรมการ 
๑๐. นายภีรภัทร   วิวัฒพงษ๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร     กรรมการ 
๑๑. นายทรงยศ   ก าแพงแก๎ว   ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร     กรรมการ 
๑๒. นายอัครนิตย๑  ลํองชูผล   ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร     กรรมการ 
๑๓. นายทัศนะ  คงเพ็ชรศักดิ์  ครู  วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร     กรรมการ 
๑๔. นายอัธฌาย๑นัน  สงวนวงศ๑   ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร                 กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นายเทอดพล  เพชรจันทร๑    ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

๕.๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) 
 ๑. นายวิลาศ      เฟ่ืองระย๎า รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก  ประธานกรรมการ 

๒. นายมารุต      รื่นรวย รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก      รองประธานกรรมการ 
๓. นายธวชั  สอนงํายดี รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
๔. นางวิลาวัลย๑  สุขส าราญอนันต๑    ครู วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก             กรรมการ 
๕. นางสาวเพ็ญพิชชา   สิงหกุล       ครู วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก             กรรมการ  
๖. Mrs.Alpha  Restauro Pagdalian    ครู วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก   กรรมการ 
๗. Mr.Rey            Umpad Pagdalian ครู วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก            กรรมการ 
๘. นางสาวฐิตารีย๑  จันทร๑วัทน๑ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก                       กรรมการ 
๙. นางบุษบา  เซ็งมา  ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก              กรรมการ 
๑๐. นางสาวอรวรรณ   แสงดาว ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า              กรรมการ 
๑๑. นายศุภภัทร  สายทิม ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า              กรรมการ 
๑๒. นางสาวศศิธร  กาญจนโสภณ ครู  วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย              กรรมการ 
๑๓. นางพิชนานันทร๑  อินทร๑จันทร๑ ครู  วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย              กรรมการ 
๑๔. นางสาวสุวิมล  ดีอ่ า  ครู  วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย              กรรมการ 
๑๕. นางจันทร๑แรม บัวผัน เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย              กรรมการ 
๑๖. นายสุวัฒน๑ชัย   ฉวีศักดิ์ ครู วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก               กรรมการและเลขานุการ 
๑๗. นายวิเชียร         ไชยวุฒิ ครู วิทยาลัยเทคนิคล าพูน                             กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
  ๑. นายวิลาศ          เฟ่ืองระย๎า รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก  ประธานกรรมการ 

2. นางสาวโสภิต เจนประดับ อาจารย๑วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร    กรรมการ 
3. Mr.Chon Neville           อาจารย๑วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร   กรรมการ 
4. Mr.Christopher James Cook อาจารย๑วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร   กรรมการ 

      5. นางสาวเพ็ญพิชชา    สิงหกุล   ครู วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ

สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

 
 



๗๐ 

๕.๗ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 
๑. นายวิลาศ เฟ่ืองระย๎า รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก     ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวภัทรปภา   อินทระจันทร๑ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก      รองประธานกรรมการ 
๓. นายธวัช สอนงํายดี รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย                  รองประธานกรรมการ 
๔. นายวีระพล วาสเอื้อยวงศ๑ ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการ 
๕. นางกอบกูล ศรีสวการย๑ ครู  วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง     กรรมการ 
๖. นางทิพย๑ภิญญา ผลิดใบ ครู  วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง     กรรมการ 
๗. นางสาวศิริประภา  ปิ่นมาศ ครู  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ     กรรมการ 
๘. นางสาวอัจฉราพร  บุญอาจ ครู  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑    กรรมการ 
๙. นางสาวพัชรี พวยฟุูง ครู  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย     กรรมการ 
๑๐.  นางสาวธัญชนก   กิติ  ครู  วิทยาลัยเทคนิคนําน      กรรมการ 
๑๑.  นางสาวอรวรรณ   แสงดาว ครู  วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก     กรรมการ 
๑๒. นางสาวศศิธร  กาญจนโสภณ ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการ 
๑๓.  นางจุฑาภัทร๑ ก ามะหยี่ คร ูวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการ 
๑๔.  นางสาวเนตรนภา  ดีรอด เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
๑๕.  นางสาวหนึ่งฤทัย ทองหลํอ เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
๑๖. นางเปรมกมล   ภูล าพา ครู วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก               กรรมการและเลขานุการ 
๑๗.  นางสาวอัจฉรา ทองป๓น ครู วิทยาลัยการอาชีพฝาง                   กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑. นางสาวภัทรปภา  อินทะจันทร๑ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก           ประธานกรรมการ 
๒.  Mr.Dou.  Tiqian  อาจารย๑สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ      รองประธานกรรมการ 
๓.  Mr.Yang  Anfei   อาจารย๑สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ        รองประธานกรรมการ 
๔.  Mr.Li    Ailun   อาจารย๑สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ    กรรมการ 
๕.  Miss.Yao   Shuang  อาจารย๑สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ    กรรมการ 
๖.  Miss Donrutai  Saeyang อาจารย๑สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ    กรรมการ 
๗. นางสาวพิมพ๑ชนก    นาหลวง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ     กรรมการ 
๘. นางสาวอัจฉรา ทองป๓น ครู วิทยาลัยการอาชีพฝาง                          กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

๕.๘ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย 
 ๑.  นายปรีชา   การัก  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี   ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายบุญเลิศ โรจน๑บุนสํงศรี รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี        รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นายธวัช สอนงํายดี รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย        รองประธานกรรมการ 
 ๔.  นางมะลิ พ่ึงสถิตย๑ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย        รองประธานกรรมการ 
 ๕.  นางอ๎อมใจ ทองยศ  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี     กรรมการ 
 
 
 
 



๗๑ 

 ๖.  นางสาวเนตรนภา    สุนา คร ูวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี     กรรมการ 
 ๗.  นางสาววิชชายานี    วิชาชัย ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี     กรรมการ  
 ๘.  วําที่ร๎อยตรีหญิงจุฑามาศ  กระแหนํ   ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี     กรรมการ 
 ๙.  นางสาวฉัตรนภา   กลิ่นสังข๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี     กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวนรากร     ชิตพันธ๑ ครู วิยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวหนึ่งฤทัย   ทองหลํอ เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
 ๑๒. นางสาววันทนา     เพ้ิงจันทร๑ เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
 ๑๓. นายธานีวัฒน๑     บุญโต ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี      กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๔. นางสาวนัยนา     จันทร๑หอม ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย                  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 

๑.   นายปรีชา   การัก  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี   ประธานกรรมการ 
๒.   นายภาคภูมิ สุขเจริญ    อาจารย๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร           กรรมการ 
๓.   นางสุวรรณี ทองรอด  อาจารย๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร           กรรมการ 
๔.   นางปิยาภรณ๑  รอดประเสริฐ ครู โรงเรียนอุดมดรุณี            กรรมการ 
๕.   นายบุญเลิศ โรจน๑บุนสํงศรี รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี     กรรมการและเลขานุการ 
๖.  นายธวัช สอนงํายดี รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย       กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

๕.๙ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดรักการอ่านภาษาไทย 
 ๑.  นายปรีชา   การัก  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายบุญเลิศ โรจน๑บุนสํงศรี  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี       รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นายธวัช สอนงํายดี  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย       รองประธานกรรมการ 
 ๔.  นางมะลิ  พ่ึงสถิตย๑   รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย   กรรมการ 
 ๕.  นางอ๎อมใจ ทองยศ  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี    กรรมการ 
 ๖.  นางสาวเนตรนภา   สุนา  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี    กรรมการ 
 ๗.  นางสาววิชชายานี   วิชาชัย  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี    กรรมการ 
 ๘.  วําที่ร๎อยตรีหญิงจุฑามาศ  กระแหนํ      ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี    กรรมการ 
 ๙.  นางสาวฉัตรนภา     กลิ่นสังข๑      ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี    กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวนรากร ชิตพันธ๑      ครู วิยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
 ๑๑.นางสาวหนึ่งฤทัย     ทองหลํอ      เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย   กรรมการ 
 ๑๒. นางสาววันทนา       เพ้ิงจันทร๑      เจ๎าหน๎าที ่วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย   กรรมการ 
 ๑๓. นายธานีวัฒน๑ บุญโต      ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี               กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๔. นางสาวนัยนา จันทร๑หอม      ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย กรรมการและผู๎ ชํ วยเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
 ๑. นายปรีชา   การัก  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายภาคภูมิ สุขเจริญ     อาจารย๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร    กรรมการ 
 
 
 



๗๒ 

 ๓. นางสุวรรณี ทองรอด  อาจารย๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร    กรรมการ 
    4. นางปิยาภรณ๑  รอดประเสริฐ  ครู โรงเรียนอุดมดรุณี     กรรมการ 
 5. นายบุญเลิศ โรจน๑บุนสํงศรี  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี    กรรมการและเลขานุการ 
 6. นายธวัช สอนงํายดี         รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

๕.๑๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (Demonstration Contest) 
 ๑. นายเดโชวัต ทักคุ๎ม  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคแมํสอด  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายธวัช สอนงํายดี  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย   กรรมการ 
 ๓. นางสาวศศิธร กาญจนโสภณ ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
 ๔. นางสาวสุดารัตน๑    จันทร๑นิ่ม  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
 ๕. นางสาววาลิณี ใบทองค า  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย   กรรมการ 
 ๖. นางสาวนรากร ชิตพันธ๑  คร ูวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
 ๗. นางสาวศุภกร โคตรปราบ  ครู วิทยาลัยเทคนิคแมํสอด    กรรมการ 
 ๘. นางสาวณัฐพร สอนนา  ครู วิทยาลัยเทคนิคแมํสอด    กรรมการ 
 ๙. นางสุกัญญา    แสงจุํน  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคแมํสอด    กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐.  นางสาวรัชนีวรรณ  สุกจันทร๑  ครูวิทยาลัยเทคนิคแมํสอด          กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
 ๑.   นายเดโชวัต ทักคุ๎ม  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคแมํสอด  ประธานกรรมการ 
 ๒.   นายพงษ๑ศักดิ์ พันธุ๑ศิริ  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคแมํสอด   กรรมการ 
 ๓.   นางธนภรณ๑ สีสุก  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคแมํสอด   กรรมการ 
 ๔.  นายชาญฤทธิ์ ภูสุวรรณ๑  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ    กรรมการ 
 ๕.  นายวิเชียร  ไชยวุฒิ  ครู วิทยาลัยเทคนิคล าพูน     กรรมการ 
 ๖.  นายศุภฤกษ๑    เชื้อขัด  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑    กรรมการ 
 ๗.   นางสาวแจํมจันทร๑    สีวใิจเหมย  ครู วิทยาลัยเทคนิคแมํสอด    กรรมการ
 ๘.  นางสาวณฏัฐ๑พัชร๑     กุยสุวรรณ  ครู วิทยาลัยเทคนิคแมํสอด    กรรมการ 
 ๙.  นางสาวฐิตินันท๑       รอบุญ  ครู วิทยาลัยเทคนิคแมํสอด    กรรมการ
 ๑๐. นางสาวภัทราวรรณ  ยิ่งภิญโญ  ครู วิทยาลัยเทคนิคแมํสอด     กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวนวลลออ       ศรีตระกูล  ครู โรงเรียนอุดมดรุณี     กรรมการ 
 ๑๒. Ms.Michelle  Smit  ครู โรงเรียนอุดมดรุณี     กรรมการ 
 ๑๓. Mr.Simon   De Gooijer ครู โรงเรียนอุดมดรุณี     กรรมการ 
 ๑๔. นางสุกัญญา  แสนจุํน  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคแมํสอด      กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๕. นางสาวรัชนวีรรณ    สุกจันทร๑  ครู วิทยาลัยเทคนิคแมํสอด        กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ

สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

 
 
 



๗๓ 

๕.๑๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย 
 ๑.   นายเดโชวัต ทักคุ๎ม ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคแมํสอด   ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายธวัช สอนงํายดี รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
 ๓.  นายอมรเทพ สนองบุญ ครู  วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการ 
 ๔.    นางสาวชลธิชา มาชู  ครู  วิทยาลัยเทคนิคแมํสอด     กรรมการ 
 ๕.  นางสาวเนตรนภา  ดีรอด เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
 ๖.   นางสาวหนึ่งฤทัย   เหนํงแดง เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
 ๗.  นางสาววันทนา     เพ้ิงจันทร๑ เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
 ๘.  นายพีระศักดิ์ สีเดือน เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคแมํสอด     กรรมการ 
 ๙.  นางธนภรณ๑ สีสุก  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคแมํสอด       กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐. นางนิสรา ชุํมธิ  ครู วิทยาลัยเทคนิคแมํสอด           กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 

๑.    นายเดโชวัต ทักคุ๎ม ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคแมํสอด    ประธานกรรมการ 
๒.   นายพงษ๑ศักดิ์ พันธุ๑ศิริ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคแมํสอด    กรรมการ 
๓.   นางสุกัญญา แสนจุํน รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคแมํสอด    กรรมการ 
๔.   นางศรันดา ทองทาบวงศ๑ ครู  วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง     กรรมการ 
๕.   นายณัฐภัทร จันทะมุงคุณ ครู  วิทยาลัยการอาชีพแจ๎หํม     กรรมการ 
๖.   นางสาวจริยา ใจกล๎า ครู  วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า     กรรมการ 
๗.   นางสาวจินดา ใจเย็น ครู  วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า     กรรมการ 
๘.   นางมนัสนันท๑ หลํอวณาวรรณ  ครู  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา     กรรมการ 
๙.  นายมานพ ตระกูลลักขณา  ครู  วิทยาลัยเทคนิคแมํสอด     กรรมการ 
๑๐.  นายนเรศ วิบุญวงค๑ ครู  วิทยาลัยเทคนิคแมํสอด     กรรมการ 
๑๑.  นางสาวเกตนิภา ใจแก๎วทิ ครู  วิทยาลัยเทคนิคแมํสอด     กรรมการ 
๑๒. นางพัชรินทร๑ ฉิมพาลี ครู  วิทยาลัยการอาชีพบ๎านตาก     กรรมการ 

 ๑๓. นายจีรพันธ๑    ชอบธรรม ครู  วิทยาลัยการอาชีพบ๎านตาก     กรรมการ 
 ๑๔. นางธนภรณ๑ สีสุก  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคแมํสอด     กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๕. นายธนากร ชวาลาศรีสกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคแมํสอด                  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ

สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

๕.๑๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยวการประกวดจะเข้ ซอด้วง ซออู้ ขิมสาย ขลุ่ยเพียงออ  
        ระนาดเอก (ไม้แข็ง) 
 ๑. นายสมใจ รอดคง   ผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสยาม โต๏ะทอง  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง   กรรมการ 
 ๓. นางสาวสุวิมล ดีอ่ า   ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย      กรรมการ 
 ๔. นายทวีรัตน๑ เสมสันต๑  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการ 
 ๕. นายสิทธิชัย ไชยวิโน   ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย              กรรมการ 
 

 
 



๗๔ 

 ๖. นางสาวเนตรนภา  ดีรอด   เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการ 
 ๗. นางสาวสุธิรา สอนงํายดี  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
 ๘. นางสาวกานดา มีจันทร๑   เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
 ๙. นายธวัช           สอนงํายดี รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐. นายอมรเทพ  สนองบุญ  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
 ๑. นายสมใจ รอดคง   ผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายประยูร วันต๏ะ  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสันก าแพงเชียงใหมํ   กรรมการ 
 ๓. นายสรพงษ๑ ปานบุตร  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน    กรรมการ 
 ๔. นายนพดล พิมพ๑อน  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน    กรรมการ 
 ๕. นางร าไพ แก๎วเตซะ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางนําน    กรรมการ 
 ๖. นายธวัช  สอนงํายดี รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย             กรรมการ 
 ๗. นายชาญนัฏฐ๑ อุสาหะ  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟูา  กรรมการ 
 ๘. นายยอดรัก  ใจประเสร็ฐ ครู วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี    กรรมการ 
 ๙. นายธนากร ศิริสุข  ครู โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค๑)  กรรมการ 
 ๑๐. วําที่ร๎อยตรีบงกฎ เขียนเจริญ  ครู ช านาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัย       กรรมการ 
 ๑๑. นายวัชระ แตงเทศ  อาจารย๑ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ๑     กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒. นายธวชั สอนงํายดี  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย        กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ

สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

๕.๑๓ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดมารยาทไทย 
 ๑. นางรัตน๑ดา เจนจิตต๑  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางเพชรบูรณ๑  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายธนกร วริยานนท๑ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางเพชรบูรณ๑   กรรมการ 
 ๓.  นายธวัช สอนงํายดี รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
 ๔.   นางมะลิ พ่ึงสถิต  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
 ๕.  นางวรนุช ยมวัน  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการ 
 ๖.  นางงามตา พ่ึงเงิน  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการ 
 ๗.   นางสาวสุดารัตน๑  จันทร๑นิ่ม คร ูวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการ 
 ๘.   นางเกสรี แตงโม  เจ๎าหน๎าที่  วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
 ๙.  นางอมรรัตน๑ ตรีเศียร  ครู  วิทยาลัยสารพัดชํางเพชรบูรณ๑               กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐.  นางสาวนภสร อินทร๑บึง ครู  วิทยาลัยสารพัดชํางเพชรบูรณ๑               กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
 ๑.  นายสถาพร โพธิ์หว ี  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางเพชรบูรณ๑     ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสมใจ รอดคง  ผู๎อ านวยการสารพัดชํางสุโขทัย               กรรมการ 
 ๓. นายสุบรรณ๑ ชัยยะ  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางเพชรบูรณ๑             กรรมการ 
 
 
 



๗๕ 

 ๔.  นายมนตรี มุสิตาพรรณ ผู๎ทรงคุณวุฒิส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย   กรรมการ
 ๕. นายอดิศร ศรีใส  คร ูวิทยาลัยสารพัดชํางเพชรบูรณ๑               กรรมการ 
 ๖. นายกิจจา เหรียญเหล็ก คร ูวิทยาลัยสารพัดชํางเพชรบูรณ๑               กรรมการ 
 ๗. นางสาวนภสร อินทร๑บึง คร ูวิทยาลัยสารพัดชํางเพชรบูรณ๑                   กรรมการ 
 ๘. นางสาวรุํงระวี มาพรม  เจ๎าหน๎าที่  วิทยาลัยสารพัดชํางเพชรบูรณ๑              กรรมการ 
 ๙. นางสาวเจนจิรา   น๎อยมาไกล เจ๎าหน๎าที่  วิทยาลัยสารพัดชํางเพชรบูรณ๑              กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวปิยะมา  เชื้อค าเพ็ง คร ูวิทยาลัยสารพัดชํางเพชรบูรณ๑               กรรมการ 
 ๑๑. นางพรนิภา พันธ๑ชื่น  ผู๎ทรงคุณวุฒิ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย    กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒. นางชุติมา แก๎วหลา  ครู โรงเรียนทุํงเสลี่ยมชินูปถัมภ๑                        กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ

สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

๕.๑๔ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน 
๑. นายจักรภพ     เนวะมาตย๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก    ประธานกรรมการ 
๒. วําที่ ร.ต.ศุภฤกษ๑    บุญเจ็น รองผู๎อ านวยการ วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต๎    กรรมการ 
๓. นางสาวนัยนา       จันทร๑หอม ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการ 
๔. นายทวีรัตน๑    เสมสันต๑ ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการ 
๕. นางสาวเขมจิรา    วงษ๑เป็ง คร ูวิทยาลัยเทคนิคตาก      กรรมการ 
๖. นายนัฐพงศ๑    ศีลพร  คร ูวิทยาลัยเทคนิคตาก      กรรมการ 
๗. นายณัฐพล      พิเศษสุข คร ู วิทยาลัยเทคนิคตาก      กรรมการ 
๘. นางสาวประภัสสร  เจริญศรี คร ูวิทยาลัยเทคนิคตาก      กรรมการ 
๙. นายสายัณห๑    ยลนภาสวําง คร ูวิทยาลัยเทคนิคตาก      กรรมการ 
๑๐. นายสถิตพงษ๑      จิตต๑ส าราญ คร ูวิทยาลัยเทคนิคตาก      กรรมการ 
๑๑. นายวุฒิชัย      ใจมูล  คร ูวิทยาลัยเทคนิคตาก      กรรมการ 
๑๒. นางสาวเกสะรี    แตงโม เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
๑๓. นางสาวหนึ่งฤทัย    เหนํงแดง เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
๑๔. นายณัฐกฤต      ภูทว ี  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก         กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นางสาวพนิดา    ค ามูล  ครู วิทยาลัยเทคนิคตาก                             กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
๑. นายจักรภพ    เนวะมาตย๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก    ประธานกรรมการ 
๒. นายณัฐวุฒิ      เอ่ียมแจง ผู๎ทรงคุณวุฒิ  โรงเรียนบ๎านกระชงค๑ (ประชาอุทิศ)   กรรมการ 
๓. นางสายรุ๎ง    อยูํคร  ผู๎ทรงคุณวุฒิ  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม    กรรมการ 
๔. นางเสมอป๓ญญา    จันทร๑หอม ผู๎ทรงคุณวุฒิ  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย    กรรมการ 
๕. นางสาวดรุษกร      ชราชิต คร ูวิทยาลัยเทคนิคตาก      กรรมการ 
๖. นางสาวรัตนา      สุริยา  คร ูวิทยาลัยเทคนิคตาก      กรรมการ 
๗. นางสาววรกาญจน๑  จันปอภาร คร ูวิทยาลัยเทคนิคตาก      กรรมการ 

 
 
 
 
 



๗๖ 

๘. นางสาวศิริพร      ถิระการ คร ูวิทยาลัยเทคนิคตาก      กรรมการ 
๙. นายภัทธาวุธ         โพธา  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก         กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นางสาวนรากร     ชิตพันธ๑ เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย                  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

๕.๑๕ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ (STEM EDUCATION)     
 ๑.   นายสถาพร โพธิ์หว ี  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร                ประธานกรรมการ  
 ๒.   นายสิทธิชัย สนุํนพิทักษ๑ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการ 
 ๓.   นายธวัช สอนงํายดี รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
 ๔.   นางนงนุช เพ็ชรชนะ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
 ๕.   นางสาวจันทร๑ศรี  ดนูนาถ ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร     กรรมการ 
 ๖.   นายพัณณ๑กร จันทร๑สมบัติ ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร     กรรมการ 
 ๗.   นางสาววัชรีพร พวงทอง  ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร     กรรมการ 
 ๘.   นางภาณ ี พิมพาทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร     กรรมการ 
 ๙.   นางกนกรดา ปานสุด  ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร     กรรมการ 
 ๑๐. นายอภินันท๑ จินตกสิกิจ ครู ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร    กรรมการ 
 ๑๑. นายพิเชษฐ๑ บังวรรณ๑  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการ 
 ๑๒. นายกิตติ พํุมพวง  ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวศตชนันท๑    อยูํทอง ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย          กรรมการ 
 ๑๔. นางสาวพิมลพรรณ  พรหมทอง   ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร                         กรรมการและเลขานุการ   
 ๑๕. นางสาวกิติมาภรณ๑  สมบัติพล ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 

๑.  นายสถาพร โพธิ์หวี  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร                         ประธานกรรมการ 
๒.  นายธวัช สอนงํายดี รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
๓.  นางนงนุช เพ็ชรชนะ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย    กรรมการ 
๔.  นายสิทธิชัย สนุํนพิทักษ๑ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการ 
๕.  นางสุชาดา เค๎าโคน  ครู วิทยาลัยเทคนิคแพรํ      กรรมการ 
๖.  นางชลธิชา เหล็กกล๎า ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค๑     กรรมการ 
๗.  นางสาวพชรพร  บูชาบุญ ครู   ครู วิทยาลัยสารพัดชํางก าแพงเพชร    กรรมการ 
๘.  นายสุรนารถ ฉิมภารส  อาจารย๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ตาก  กรรมการ 
๙.  นายจักรกฤษณ๑  สุขรอด  คร ูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม     กรรมการ 

    ๑๐. นายณรรตธร คงเจริญ  ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม     กรรมการ 
มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสาร กติกาการประกวด เกณฑ๑การประกวด ควบคุมและตัดสินการแขํงขัน ประสานงานกับ

สถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมด าเนินการและสรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ 

 
 
  
 
 



๗๗ 

๖. คณะกรรมการพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ             
 ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที ่๓๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

๑. วําที่ร๎อยโทนิคม เหลี่ยมจุ๎ย        ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย                     ประธานกรรมการ 
๒. นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพปุาซาง                    รองประธานกรรมการ 
๓. นายสยาม โต๏ะทอง     รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย   กรรมการ 
๔. นายวรพันธ๑   เพ่ิมพูล        รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย    กรรมการ 
๕. นายอานนท๑ จันทร๑หอม รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย    กรรมการ 
๖. นางประไพรสาร  สุชาติธรรม รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก   กรรมการ 
๗. วําที่ร๎อยตรีอนุชา  เกตุสละไชย ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
๘. นายเทพรักษ๑ เพ็งคุ๎ม  ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑     กรรมการ 
๙. นายณิพัทธ๑พงษ๑  บุญมาลัย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ     กรรมการ 
๑๐. นายพยุงศักดิ์     บุญศิร ิ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย     กรรมการ 
๑๑. นายอนุพล     บุญศร ี  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย     กรรมการ 
๑๒. นายคมสัน พ่ึงพรหม ครู วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย     กรรมการ 
๑๓. นางศิริเนตร     สิงห๑ชํางชัย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ      กรรมการ 
๑๔. นางสาวสมใจ   ปาละสอน ครู วิทยาลัยเทคนิคแมํสอด      กรรมการ 
๑๕. นายสุเมธ ทองสุขดี ครู วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย     กรรมการ 
๑๖. นายบันจวบ ก๎อฝ๓้น  ครู วิทยาลัยการอาชีพบ๎านโฮํง     กรรมการ 
๑๗. นางพิไลวรรณ ไทยกล๎า  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย     กรรมการ 
๑๘. นายสิทธิชัย เสาเสนา  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย     กรรมการ 
๑๙. นางนิตยา คณธี  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย     กรรมการ 
๒๐. นางสุธาสินี แกมนิล  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย     กรรมการ 
๒๑. นางสาวรุํงพิรุณ ต๏ะนะเรือน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย     กรรมการ 
๒๒. นางสาวปุริมปรัชญ๑ ค าชนแดน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย     กรรมการ 
๒๓. นางชะมัยพร เหลี่ยมจุ๎ย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย     กรรมการ 
๒๔. นางวนิดา ไกรกิจราษฎร๑ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย     กรรมการ 
๒๕. นางสาวขนิษฐา รอดทรัพย๑ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย     กรรมการ 
๒๖. นายสิทธิชัย วันทอง  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย     กรรมการ 
๒๗. นางอุบล ไชยโย  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย     กรรมการ 
๒๘. นายฉัตรชัย สีบัวแดง  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย     กรรมการ 
๒๙. นางสุภารัตน๑ ติรพจน๑กุล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย     กรรมการ 
๓๐. นางสาวพิมกมล  ผึ้งวงศ๑  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย     กรรมการ 
๓๑. นายวัทน๑สิริ ด๎วงบาง  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
๓๒. นายจตุรภัทร๑ พรอมรชัย เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย    กรรมการ 
๓๓. นางปิยะพร     พูลเพิ่ม  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง                    กรรมการและเลขานุการ 
๓๔.  นายเอกรินทร๑  ไชยวุฒิ  ครู วิทยาลัยเทคนิคนําน                   กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
๓๕.  นายธนเดช     แปูนโพธิ์กลาง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย                  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. ก าหนดขั้นตอนพิธีเปิดการแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานในรูปแบบสากล 
  ๒. จัดท าก าหนดการ พิธีเปิดการแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ค ากลําวรายงาน ค ากลําวเปิด 
  ๓. จัดการแสดงในพิธีเปิดการแขํงทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ๑ ชุด 



๗๘ 

  ๔. จัดเตรียมวัสด-ุอุปกรณ๑และเอกสารที่เกี่ยวข๎อง รวมทั้งจัดเตรียมของที่ระลึก ตลอดจนด าเนินการมอบของที่ 
      ระลึกให๎ เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย  
๗. คณะกรรมการฝ่ายศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศ 

๑. นายชูชาติ พรามจร  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย    ประธานกรรมการ 
๒. นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย        รองประธานกรรมการ 
๓. นายจเร  ธรรมเนียม ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
๔. นายศราวุฒิ สุดไทย  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
๕. นายสราวุธ ภูํแขวงแสง ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
๖. วําที่ร๎อยตรี สาธิต  ค าภินวม ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑     กรรมการ 
๗. วําที่ร๎อยตรี ธนวัฒน๑ ปาลอภิไตร ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑     กรรมการ 
๘. นางสาวสุพรรษา โชติวัฒน๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑     กรรมการ 
๙. นายวัทน๑สิริ ด๎วงบาง  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
๑๐. นายนฤชา ลิ่มภูษิตเจริญ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. รวบรวมกติกา ข๎อมูล เอกสารประกอบตํางๆ ที่ใช๎ในการแขํงขัน เผยแพรํในระบบสารสนเทศของวิทยาลัยฯ 
  ๒. รวบรวมภาพกิจกรรามและผลในการแขํงขัน ประกวด แสดง  เผยแพรํทางระบบสารสนเทศ 
  ๓. บริหารจัดการระบบสารสนเทศ ระบบสื่อสาร สัญญาณ WIFI ให๎เพียงพอตํอผู๎ใช๎บริการตลอดงาน 
๘. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  

๑. นายชูชาติ พรามจร  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย         ประธานกรรมการ 
๒. นายส าริด นาคะบุตร รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย        รองประธานกรรมการ 
๓. นายสมปอง พรหมตรุษ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย       รองประธานกรรมการ 
๔. นายนุพล ไชยศรีจันทร๑ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง       รองประธานกรรมการ 
๕. นายวีระ  บัวนุํม  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย        รองประธานกรรมการ 
๖. นางมะลิ  พ่ึงสถิตย๑ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย        รองประธานกรรมการ 
๗. นายพิษณุ   คมข า  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย                                        กรรมการ 
๘. นายนิคม   เนียมกลั่น ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย                                     กรรมการ 
๙. นายสราวุธ   ภูํแขวงแสง ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย                                 กรรมการ 
๑๐. นายธนสิทธิ์   บัวหอม  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย                                 กรรมการ 
๑๑. นายบุญเป็ง  เนียมกลั่น ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย         กรรมการ 
๑๒. นางสาวพิมกมล ผึ้งวงศ๑  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
๑๓. นางจุฑาภัทร๑ ก ามะหยี่ ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย     กรรมการ 
๑๔. นางพิไลวรรณ ไทยกล๎า  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย     กรรมการ 
๑๕. นายอ านาจ อยูํรัตน๑  ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง     กรรมการ 
๑๖. วําที่ร๎อยตรี สาธิต  ค าภินวม ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑     กรรมการ 
๑๗. วําที่ร๎อยตรี ธนวัฒน๑ ปาลอภิไตร ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑     กรรมการ 
๑๘. นางสาวสุพรรษา โชติวัฒน๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ๑     กรรมการ 
๑๙. นายวัทน๑สิริ  ด๎วงบาง     เจ๎าหน๎าที่  วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
๒๐. นางประภัสสร ไพรณ  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง    กรรมการ 
๒๑. นายชัยมงคล จรทอง  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย    กรรมการ 
๒๒. นางสาวเครือวัลย๑    ศิริโภคา เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
๒๓. นางสาวเนตรชนก   เพ็งสวําง   เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย    กรรมการ 



๗๙ 

๒๔. นายสุทธิรักษ๑   ข าหาญ  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย                                   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ก าหนดแผนการประชาสัมพันธ๑ บันทึกภาพเพ่ือเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ ตลอดงานให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย  
  ประสานงานกับฝุายตํางๆ ที่เก่ียวข๎อง และงานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

๙. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ/อาหารและเครื่องดื่ม 
๑. วําที่ร๎อยโท นิคม เหลี่ยมจุ๎ย  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ประธานกรรมการ 
๒. นางทัศนีย๑ รุํมรวย  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย    กรรมการ 
๓.  นางนิตยา คณธี  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย    กรรมการ 
๔.  นายหรรษกรณ๑ ศิรัสภูริมงคล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย    กรรมการ 
๕.  นางสาวปาริชาติ  สองสี  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย    กรรมการ 
๖.  นางฐิติกาญจน๑ พลับพลาสี  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย    กรรมการ 
๗.  นางสาวดวงใจ จันทรัตน๑  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย    กรรมการ 
๘.  นางสุธาสินี แกมนิล  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย    กรรมการ 
๙.  นางสาวขนิษฐา รอดทรัพย๑  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย    กรรมการ 
๑๐. นางสาวปุริมปรัชญ๑   ค าชนแดน  คร ูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย    กรรมการ 
๑๑. นางสาวพิมกมล   ผึ้งวงศ๑  คร ูวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย    กรรมการ 
๑๒.  นางอ าภรรัตน๑ ทับข า  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย   กรรมการ 
๑๓.  นางสาวจรินทร๑ โยกเกิน  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย   กรรมการ 
๑๔.  นางสาวสุนิษา ป๓จจัยยา  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย   กรรมการ 
๑๕.  นางสาวเนตรชนก เพ็งสวําง  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย   กรรมการ 
๑๖.  นางสาววรภัทธ๑  ทั่งทอง  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย   กรรมการ 
๑๗.  นางสาวสุนิสา ทับทิมทอง  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย   กรรมการ 
๑๘.  นางสาวพัชรวรรณ   มิ่งเหมือน  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย   กรรมการ 
๑๙.  นางสาวรติอร         จันทนนท๑  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย   กรรมการ 
๒๐.  นางสาวรัตนา ทับทอง  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย   กรรมการ 
๒๑.  นางสาวสุดารัตน๑ ยอดค าปา  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย   กรรมการ 
๒๒.  นางสาวสริตา เขียวป๓้น  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย   กรรมการ 
๒๓.  นางสาวฐิดาพัชร๑ ด๎วงมา  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย   กรรมการ 
๒๔.  นางสุภารัตน๑ ติรพจน๑กุล  คร ูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย     กรรมการและเลขานุการ              

มีหน้าที่ ด าเนินการต๎อนรับ จัดเตรียมอาหารวําง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ตลอดงานให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย                
 ประสานงานกับฝุายตํางๆ ที่เก่ียวข๎อง และงานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/จัดท าบัตรประจ าตัว (ID Card) 
  ๑.  นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย  ประธานกรรมการ 

๒.  นายสมปอง   พรมตรุษ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย       รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นางอนงค๑นาถ   เจริญศรี รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย           กรรมการ 
  ๔.  นายสมปอง   พรมตรุษ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย   กรรมการ 
  ๕.  นายสยาม   โต๏ะทอง  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย   กรรมการ 
  ๕.  นายอรรถกฤษ     อินทะโย รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ   กรรมการ 
  ๖.  นายเชิดวงศ๑  ดอกแก๎ว รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพปุาซาง   กรรมการ 
  ๗.  นายกฤษณะ   มีสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ     กรรมการ 
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  ๘.  นางอภิญญา  มีสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ     กรรมการ 
  ๙.  นายอพิเชษฐ อุดมผล ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ     กรรมการ 
  ๑๐. นางสาวพิชยา  ดื่มพูดซา ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ     กรรมการ 
  ๑๑. นายสราวธุ   นิมานะ ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย    กรรมการ 
  ๑๒. นายธนโชค   มหิมา ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย    กรรมการ 
  ๑๓. นางวรรณทิภา   บุญประเสริฐ ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย    กรรมการ 
  ๑๔. นายนราธิป   พ่ึงเพ้ีย ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย    กรรมการ 
  ๑๕. นางสาวเรณุกา   น๎อมเศียร ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย    กรรมการ 
  ๑๖. นายวิชัย   สาขา ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย    กรรมการ 
  ๑๗. นายมานะชัย   วีระวงค๑ ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย    กรรมการ 
  ๑๗. นางสาวพิมกมล   ผึ้งวงศ๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
  ๑๘. นายสุรสิทธิ ์ มณีสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย     กรรมการ 
  ๑๙. นายวัทน๑สิริ  ด๎วงบาง     เจ๎าหน๎าที่  วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย    กรรมการ 
  ๒๐. นายวัทน๑สิริ  ด๎วงบาง     เจ๎าหน๎าที่  วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย    กรรมการ 
  ๒๑. นายวีรชน   วสุวัฒนศร ี เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย   กรรมการ 
  ๒๒. วําที่ ร.ต.หญิงลัดดา ปราศรัย เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย   กรรมการ 
  ๒๓. นางสาวเยาวเรศ   ปราศรัย เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย   กรรมการ 
  ๒๔. นางศศิภา   มีรินทร๑ เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย   กรรมการ 
  ๒๕. นางสาวบุณยวีร๑   แนบเนียร เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย   กรรมการ 
  ๒๖. นายชัยมงคล   จรทอง เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย   กรรมการ 
  ๒๗. นายปราศรัย   ขุนเพ็ชร ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย     กรรมการและเลขานุการ 
  ๒๘. นางสาวกฤตยา   อินหมู ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย        กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
มีหน้าที่ ๑. จัดท าเวปไซต๑เพ่ือบริการข๎อมูลและลงทะเบียนออนไลน๑ การประชุมวิชาการองค๑การนักวิชาชีพในอนาคต 
                 แหํงประเทศไทย ระดับดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๑  
  ๒. ด าเนินการรับรายงานตัวผู๎เข๎ารํวมงานมหกรรมอาชีวศึกษาและการประชุมวิชาการองค๑การนักวิชาชีพในอนาคต
   แหํงประเทศไทย และการแขํงขันทักษะวิชาชีพ การแขํงขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๑ 
  ๓. ด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัว และมอบให๎กับคณะกรรมการ ผู๎เข๎ารํวมประชุมองค๑การ ครูผู๎ควบคุม ผู๎เข๎า 
      แขํงขันทักษะวิชาชีพ วิชาพ้ืนฐาน และอ่ืนๆ ในแตํละสถานศึกษาที่มาลงรายงานตัว 
  ๔. ท าการออกใบเสร็จให๎แกํผู๎ที่ลงทะเบียน 
  ๕. ด าเนินการมอบเสื้อที่ระลึกให๎กับผู๎ท าการสั่งจองและมารายงานตัว 

๑๑. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าโล่รางวัลและเกียรติบัตร        
 ๑. นายชูชาติ พรามจร ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย          ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ๑ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย             รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางโสภา คมข า เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย    กรรมการ 
 ๔. นางสาวภัทรจิต จิตรวิเศษ เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย    กรรมการ 
 ๕. นายเขมชาติ มาศวรรณา เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย    กรรมการ 
 ๖. นางสาวนันทนา เสือทอน เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย    กรรมการ 
 ๗. นางสาวสุมิตรา      โสภา เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย    กรรมการ 
 ๘. นางสาววริษา จินดาศักดิ ์ เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย    กรรมการ 



๘๑ 

 ๙. นางสาวสุรีรัตน๑ อ๎นเหนํง เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย    กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวมนัสนันท๑ ไพรที เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย    กรรมการ 
 ๑๑. นางปรีดา ป๓ญญาเทพ เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย    กรรมการ 
 ๑๒. นายวัทน๑สิริ ด๎วงบ๎าง เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย    กรรมการ 
 ๑๓. นางนุชนาฏ ธรรมเนียม เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย    กรรมการ 
 ๑๔. นางปริศนา ทองสัมฤทธิ์ เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย    กรรมการ 
 ๑๕. นางวาสนา ข าหาญ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย                             กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๖. นางอรอุมา รอดคง ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 ๑๗. นางสาวพิมกมล ผึ้งวงศ๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ด าเนินการจัดท าโลํรางวัลและเกียรติบัตรส าหรับผู๎เข๎ารํวมงานมหกรรมอาชีวศึกษาและการประชุมวิชาการองค๑การ 

นักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพ การแขํงขันทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ     
ครั้งที่ ๓๑ 

๑๒. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าสูจิบัตร 
 ๑. นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ๑  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสยาม    โต๏ะทอง  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย        รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางอนงค๑นาถ    เจริญศรี  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย กรรมการ 
 ๔.  นายสมปอง    พรมตรุษ  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย กรรมการ 
 ๕.  นางสาวฉวีวรรณ    มูลคลัง  ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย กรรมการ 
 ๖.  นายสราวุธ    นิมานะ  ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย กรรมการ 
 ๗.  นายปราศรัย    ขุนเพ็ชร  ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย กรรมการ 
 ๘.  วําที่ ร.ท.จรัญ    มีรินทร๑  ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย กรรมการ 
 ๙.  นายเอกชัย    ชูเที่ยง  ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย กรรมการ 
 ๑๐.  นายนราธิป    พ่ึงเพ้ีย  ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวกฤตยา    อินหมู  ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย กรรมการ 
 ๑๒. นายจิรายุ   จรแจํม  ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย กรรมการ 
 ๑๓. นางปุญณิศา  ดอกแก๎ว  ครู วิทยาลัยการอาชีพปุาซาง กรรมการ 
 ๑๔. นายสุรสิทธิ์  มณีสุข  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการ 
 ๑๕. นางนริสา    จงบริบูรณ๑  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย กรรมการ 
 ๑๖. วําที่ ร.ต.หญิงลัดดา ปราศรัย  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย กรรมการ 
 ๑๗. นายสมศักดิ์    ประชัน  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย กรรมการ 
 ๑๘. นางสาวบุณยวีร๑    แนบเนียร  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย กรรมการ 
 ๑๙. นายชัยมงคล    จรทอง        เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย                 กรรมการ 
 ๒๐. วําที่ร๎อยตรี อนุชา  เกตุสละไชย ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  กรรมการ 
 ๒๑. นางสาวสาวิตรี  ชูดอกไม๎  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  กรรมการ 
 ๒๒. นางวรรณทิภา    บุญประเสริฐ ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย         กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๓. นายสิทธิชัย  วันทอง  คร ูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย                 กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 ๒๔. นางสาวพิมกมล     ผึ้งวงศ๑  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย                  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ประสานงานกับฝุายตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง ประสานการขอรับการสนับสนุนการพิมพ๑ จัดท าต๎นฉบับสูจิบัตรเพ่ือจัดพิมพ๑ 
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๑๓. คณะกรรมการฝ่ายรับและตรวจสอบใบสมัคร 
 ๑. นายชูชาติ พรามจร  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประธานกรรมการ 

 ๒. นางโสภา คมข า เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย    กรรมการ 
 ๓. นางสาวสุมิตรา   โสภา เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย    กรรมการ 
 ๔. นางสาววริษา จินดาศักดิ ์ เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย    กรรมการ 
 ๕. นางสาวสุรีรัตน๑ อ๎นเหนํง เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย    กรรมการ 
 ๖. นายวัทน๑สิริ ด๎วงบ๎าง เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย    กรรมการ 
 ๗. นางนุชนาฏ ธรรมเนียม เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย    กรรมการ 
 ๘. นางปริศนา ทองสัมฤทธิ์ เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย    กรรมการ 
 ๙. นางวาสนา ข าหาญ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย                             กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐. นางอรอุมา รอดคง ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย            กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 ๑๑. นางสาวพิมกมล ผึ้งวงศ๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย        กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑. รับใบสมัครจากอาชีวศึกษาจังหวัดในภาคเหนือ 

๒. จัดกลุํมรวบรวมใบสมัครสํงให๎เจ๎าภาพจัดการแขํงขัน 
   ๓. รวบรวมใบสมัครที่เป็นตัวแทนภาคเหนือเพ่ือเสนออาชีวศึกษาภาค 

๑๔. คณะกรรมการฝ่ายธุรการ การเงิน บัญชี พัสดุ และยานพาหนะ     
๑. นายชูชาติ พรามจร ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย                          ประธานกรรมการ 
๒. วําที่ร๎อยโท นิคม เหลี่ยมจุ๎ย ผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย                 รองประธานกรรมการ 
๓. นายสมใจ รอดคง ผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย                 รองประธานกรรมการ 
๔. นายส าริด นาคะบุตร รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการ 
๕. นายวีระ บัวนุํม รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กรรมการ 
๖. นางมะลิ พ่ึงสถิตย๑         รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย กรรมการ 
๗. นายเชาวฤทธิ์   พัวงามประเสริฐ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการ 
๘. นางสาวศุภกานต๑ ดิดข า ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กรรมกา  
๙. นางสาวสุวิมล  ดีอ่ า ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย กรรมการ 
๑๐. นายชาติชาย   พ่ึงเงิน เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการ 
๑๑. นางสาวเลไล   แสงอรุณ เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการ 
๑๒. นางวนิดา   จันทร๑ทิม เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  กรรมการ 
๑๓. นางวิไลรัตน๑   พรฟ๓ก เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  กรรมการ 
๑๔. นางสาววริษา   จนิดาศักดิ์ เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  กรรมการ 
๑๕. นางเบญจพรรณ   เกตุสละไชย เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  กรรมการ 
๑๖. นางสุปรียาณิชญ๑   เพํงพินิจ เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  กรรมการ 
๑๗. นางจารุวรรณ คงน๎อย เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กรรมการ 
๑๘. นางสุชาดา ไทยเทศ เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กรรมการ 
๑๙. นางสาวธนวันต๑ ธีวสุเจริญ เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กรรมการ 
๒๐. นางสาวสุนิษา ป๓จจัยยา เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กรรมการ 
๒๑. นางสาวสุทธิดา ขยั่นยิ่ง เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กรรมการ 
๒๒. นายอนุชิต มาสอน เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กรรมการ 
๒๓. นางสาววันทนา  เพ้ิงจันทร๑ เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย กรรมการ 



๘๓ 

๒๔. น.ส.หนึ่งฤทัย  ทองหลํอง เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย กรรมการ 
๒๕. นางสาวหนึ่งฤทัย  เหนํงแดง เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย กรรมการ 
๒๖. นายประสิทธิ์   ภูํพันธ๑ พนักงานขับรถ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการ 
๒๗. นายธนู   ยิ้มเสมียน พนักงานขับรถ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  กรรมการ 
๒๘. นายทวิช   เจริญศิลป์ พนักงานขับรถ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  กรรมการ 
๒๙. นายชนะ   แตงคง ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย                             กรรมการและเลขานุการ 
๓๐. นางมะลิวรรณ๑   พลาวุฑฒ๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย                       กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
๓๑. นางวิกานดา ละอองเดช ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กรรมการแลผู๎ชํวยเลขานุการ 
๓๒. นางสาวสุดารัตน๑  จันทร๑นิ่ม ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย กรรมการแลผู๎ชํวยเลขานุการ 

๑๕. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
๑. นายส าริด    นาคะบุตร  ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย                          ประธานกรรมการ 
๒. นางมะลิ  พ่ึงสถิตย๑  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย            รองประธานกรรมการ 
๓. นายวีระ  บัวนุํม  รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย            รองประธานกรรมกา ร 
๔. นายนิรุจน๑  อินเทพ  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย   กรรมการ 
๕. นายลอนดอล นุํมพรม  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  กรรมการ 
๖. นายรังสรรค๑ ทุเรียน  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  กรรมการ 
๗. นายสาโรจน๑ ชาวแพรกน๎อย  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  กรรมการ 
๘. นายสมศักดิ์   ศรีวัง  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  กรรมการ 
๙. นายฉลอง   พุฒิชื่น  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  กรรมการ 
๑๐. นายลม    นุชรอด  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  กรรมการ 
๑๑. นายสุชาติ   มั่นสุข  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  กรรมการ 
๑๒. นางนิภา   ชัยสกุล  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  กรรมการ 
๑๓. นายทม    ศิริโภคา  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  กรรมการ 
๑๔. นางอนงค๑   ครุธนวล  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  กรรมการ 
๑๕. นายบุญสืบ   โมมี  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  กรรมการ 
๑๖. นางกชกร   เจริญศิลป์  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  กรรมการ 
๑๗. นายสงคราม   พํุมนํวม  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  กรรมการ 
๑๘. นางสาววีรพร   พ่ึงเงิน  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  กรรมการ 
๑๙. นายพันธ๑  ชัยสกุล  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย  กรรมการ  
๒๐. นายชาญชัย  มีศิลป์   เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย  กรรมการ 
๒๑. นางบุญชม  จันทร๑ตรี   เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย  กรรมการ 
๒๒. นางสนม  ยศชรัฐ   เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย  กรรมการ 
๒๓. นางส าราญ  เทพปน   เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย  กรรมการ 
๒๔. นายรถ  สอนโต  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  กรรมการ 
๒๕. นายอดิศักดิ ์ คงเมือง  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  กรรมการ 
๒๖. นายสมคิด เปรมอ๎น  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  กรรมการ 
๒๗. นายไพบูลย๑ โพธิ์เดช  เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  กรรมการ 
๒๘. นายนพรุจ เรืองแจํม    เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  กรรมการ 
๒๙. นายมานิต เปรมอ๎น    เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  กรรมการ 



๘๔ 

๓๐. นายณัฐวุฒิ พัดกลม    เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  กรรมการ 
๓๑. นางดวงจิตร ป๓จจัยยา   เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  กรรมการ 
๓๒. นางอนันต๑ กันเหม็น   เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  กรรมการ 
๓๓. นายจ ารัส   ร๎อยกรอง   ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย                               กรรมการและเลขานุการ 
๓๔. นายธีรโชติ คงพูล   ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย                        กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
๓๕. นายทวีรัตน๑  เสมสันต๑   ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย                    กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
๓๖. นางจุฑามาศ ซ๎อนนาค   ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย                   กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดเตรียมสถานที่ในการประชุมเตรียมการจัดงานระหวํางวันที่ ๑ต-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัย           
 เทคนิคสุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย  ดูแลความเรียบร๎อยตลอด                 
 การด าเนินการประชุม ก ากับ ดูแล ควบคุม แก๎ไขป๓ญหา ตลอดการด าเนินโครงการ 

๑๖. คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล 
๑. นายชูชาต ิ พรามจร ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประธานกรรมการ 
๒. นายธวชั สอนงํายดี รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย  กรรมการ 
๓. นางสาวพิมกมล ผึ้งวงศ๑ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการ 
๔. นางสาวมรรษพร สีขาว ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กรรมการ 
๕. นางสาวรติอร จันทนนท๑ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กรรมการ 

๖. นายพิทักษ๑ อุป๓ญญ๑ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กรรมการ 
๗. นางสาวพัชรวรรณ มิ่งเหมือน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กรรมการ 

 ๘. นายอุเทน   โปยขุนทด ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการ 
 ๙. นางศศิธร กาญจนโสภณ ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย กรรมการ 
 ๑๐. นางพิชชานันทร๑ อินทร๑จันทร๑ ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย กรรมการ 
 ๑๑. นายอมรเทพ สนองบุญ ครู วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย กรรมการ 
 ๑๒. นางสาริกา มารอด เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย กรรมการ 
 ๑๓. นางจันทร๑แรม บัวผัน เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย กรรมการ 
 ๑๔. นางจริญญา วาดเอ้ือยวงค๑ เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย กรรมการ 
 ๑๕. นางสาววราภรณ๑ จันทอน เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย กรรมการ 
 ๑๖. นางสาวกานดา มีจันทร๑ เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย กรรมการ 
 ๑๗. นางสาวสุธิรา สอนงํายดี เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย กรรมการ 
 ๑๘. นางปริศนา ทองสัมฤทธิ์ เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการ 
 ๑๙. นางสาวสุมิตรา    โสภา เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการ 
 ๒๐. นางสาววริษา จินดาศักดิ ์ เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการ 
 ๒๑. นางสาวสุรีรัตน๑ อ๎นเหนํง เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการ 
 ๒๒. นายวัทน๑สิริ ด๎วงบ๎าง เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการ 
 ๒๓. นางนุชนาฏ ธรรมเนียม เจ๎าหน๎าที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการ 
 ๒๔. นางนงนุช เพชรชนะ รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย            รองประธานกรรมการ 
 ๒๕. นายสมพิศ   เทียนฟ๓ก รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย              กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๖. นายสุวัฒน๑   นิยมไทย ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย   กรรมการและเลขานุการ 



๘๕ 

มีหน้าที่ ประเมินผลการจัดสรุป รายงานผล ให๎อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหมํ อาชีวศึกษาภาคเหนือ และส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบเพ่ือให๎การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค๑ของการจัดงานมหกรรมอาชีวศึกษา              
และการประชุมวิชาการองค๑การนักวิชาชีพอาชีวศึกษาภาคเหนือจึงขอให๎ทุกวิทยาลัยฯ ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้ 
  ๑. ให๎ผู๎ ได๎รับมอบหมายปฏิบัติหน๎าที่ตามค าสั่ง อยํางเต็มความสามารถ ด๎วยความวิ ริยะอุตสาหะ บรรลุ
วัตถุประสงค๑ของทางราชการ ให๎คณะกรรมการฝุายกิจกรรมองค๑การนักวิชาชีพสรุปและรายงานผลการปฏิบัติหน๎าที่ของ ฝุาย
ตํางๆ ตํอคณะกรรมการด าเนินงานเสนอส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตํอไป 
  ๒. อนุญาตให๎คณะกรรมการฝุายจัดและควบคุมกิจกรรมกลางๆ องค๑การนัก วิชาชีพ เดินทางลํวงหน๎า                    
เพ่ือเตรียมการกํอน ๑ วัน 
  ๓. ให๎ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในฝุายตํางๆ ได๎ตามความจ าเป็น            
และเหมาะสม และผู๎ได๎รับการแตํงตั้ง สามารถเบิกคําใช๎จํายตํางๆ ในการเดินทางไปราชการได๎ตามสิทธิ์เทําที่จํายจริงโดยเบิก
จากสถานศึกษาต๎นสังกัด โดยค านึงประโยชน๑สูงสุดตํอทางราชการ 

  ทั้งนี้ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป   

         สั่ง  ณ  วันที่ ๓  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
       (นายสุวัฒน๑ชัย  ศรีสุพัฒนะกุล) 
            ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 
           ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ  
 


