สำเนำ

คำสั่งอำชีวศึกษำภำคกลำง
ที่ 02 /256๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดงำนประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย
ระดับภำค ภำคกลำง ครั้งที่ 2๙ ประจำปีกำรศึกษำ 256๔
---------------------------------------------ด้วยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กำหนดจัดงำนประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับภำค ภำคกลำง ครั้งที่ 2๙ ประจำปีกำรศึกษำ 256๔ ระหว่ำงวันที่ ๕ – ๙ มกรำคม 2565
ณ อำชีวศึกษำจังหวัดนครปฐม
ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยมี
ประสิทธิภำพ และบรรลุวัตถุประสงค์ โดยเกิดประโยชน์สูงสุด อำชีวศึกษำภำคกลำงจึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน
ประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ระดับภำค ภำคลำง ครั้งที่ 2๙ ประจำปีกำรศึกษำ 256๔
ประกอบด้วย
1. ทีป่ รึกษำ ประกอบด้วย
1.1 นำยสุเทพ
แก่งสันเทียะ
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
1.2 นำยยศพล
เวณุโกเศศ
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
1.3 นำยมณฑล
ภำคสุวรรณ์
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
1.4 เรืออำกำศโทสมพร ปำนดำ
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
1.5 นำยนิติ
นำชิต
ผู้อำนวยกำรศูนย์พัฒนำ ส่งเสริม
ประสำนกิจกำรนักศึกษำและกิจกำรพิเศษ
1.6 นำยไสว
สีบูจันดี
ประธำนกรรมกำรบริหำร อวท. ระดับชำติ
1.7 นำยสมจิตต์
ศรีสมพันธุ์
ประธำนกรรมกำรอำชีวศึกษำภำคกลำง
ประธำนกรรมกำรบริหำร อวท.ระดับภำค ภำคกลำง
1.8 นำยนนทพงศ์ ยอดทอง
ผู้อำนวยกำรสถำบันอำชีวศึกษำภำคกลำง 1
1.9 นำยเรวัช
ศรีแสงอ่อน
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคลพบุรี รักษำรำชกำรแทน
ผู้อำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคกลำง 2
1.10 นำยศิริ
จันบำรุง
ผู้อำนวยกำรสถำบันอำชีวศึกษำภำคกลำง 3
1.11 นำงสำวอินดำ แตงอ่อน
ผู้อำนวยกำรสถำบันอำชีวศึกษำภำคกลำง 4
1.12 นำยสมศักดิ์
บุญโพธิ์
ผู้อำนวยกำรสถำบันอำชีวศึกษำภำคกลำง 5
1.13 นำยประยุทธ
นิลวงศ์
ประธำนกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
1.14 นำยบัณฑิต
ออกแมน
ประธำนกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัดชัยนำท
1.15 นำยประสงค์
อุบลวัตร
ประธำนกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัดอ่ำงทอง
1.16 นำยสนธิ
ภูละมุล
ประธำนกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี
1.17 นำยสมพงษ์
พนมชัย
ประธำนกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัดรำชบุรี
/1.18 นำยนพดล…
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สุวรรณสุนทร
ประธำนกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัดสิงห์บุรี
1.19 นำยพุทธพร
ปรำโมทย์
ประธำนกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัดสมุทรสำคร
1.20 นำยนิรันดร์
วงษ์จิ๋ว
ประธำนกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัดสมุทรสงครำม
1.21 นำยวรำกร
ชยุติกุล
ประธำนกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัดเพชรบุรี
1.22 นำยบรรยงค์
วงศ์สกุล
ประธำนกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1.23 นำยวุฒิชัย
รักชำติ
ประธำนกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัดนครปฐม
มี ห น้ ำ ที่ ให้ ค ำปรึ กษำ เสนอแนะเสนอข้ อคิ ดเห็ นที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อกำรด ำเนิ นงำนและแนะน ำแนวทำงกำร
ดำเนิ นงำนตำมนโยบำยในกำรจั ดงำนประชุมวิช ำกำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่ งประเทศไทย ระดับภำค
ภำคกลำง ครั้งที่ 29 ประจำปีกำรศึกษำ 2564 ให้เป็นไป ด้วยควำมเรียบร้อย
2. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ประกอบด้วย
2.1 นำยสมจิตต์
ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำรบริหำร อวท. ระดับภำค ภำคกลำง
2.2 นำยพุทธพร
ปรำโมทย์ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร
รองประธำนกรรมกำร
2.3 นำยเริงศักดิ์
เข็มทอง
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคโคกสำโรง
รองประธำนกรรมกำร
2.4 นำยเจนวิทย์ ตั้งเจริญวรคุณ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
2.5 นำยประเสริฐ เพ็ชรสิงห์ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคมวกเหล็ก
กรรมกำร
2.6 นำยเฉลิมชนม์ เวทสรำกุล ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ กรรมกำร
2.7 นำงสำวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงสระบุรี
กรรมกำร
2.8 นำยวสันต์
แสงนิล
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพสระบุรี
กรรมกำร
2.9 นำยวีระชำติ
กุลสิทธิ์
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพหนองแค
กรรมกำร
2.10 นำงสำวมยุรี
ศรีระบุตร ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
2.11 นำงคนึงลักษณ์ แสงประเสริฐ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
2.12 ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมกำรต่อเรือพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
2.13 นำยวีระชัย
สมบัติกำไร ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคอุตสำหกรรมยำนยนต์
กรรมกำร
2.14 นำงรื่นฤดี
สินธวำชีวะ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
2.15 นำยประยุทธ
นิลวงศ์
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพเสนำ
กรรมกำร
2.16 นำยณัฐพงศ์
แก้ววงศ์
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพมหำรำช
กรรมกำร
2.17 นำยบัณฑิต
ออกแมน ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคชัยนำท
กรรมกำร
2.18 นำยแทน
โมรำรำย ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพเนินขำม
กรรมกำร
2.19 นำยสุรชัย
ใหม่คำมิ
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
กรรมกำร
2.20 นำยสมชำย
อินทร์ปรำงค์ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำลพบุรี
กรรมกำร
2.21 นำยจตุพร
หมอโอสถ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงลพบุรี
กรรมกำร
2.22 นำยชัยวัฒน์
พรแสน
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพชัยบำดำล
กรรมกำร
2.23 นำยมนตรี สุวรรณภักดีจิต ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีและกำรบริหำรจัดกำร
กรรมกำร
อุตสำหกรรมอ้อยและน้ำตำลทรำย
2.24 นำยอัครเดช
จำเดิม
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีพำณิชยกำรลพบุรี
กรรมกำร
2.25 นำยททศพล
ศิลลำ
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีอำชีวศึกษำหนองม่วง
กรรมกำร
/2.26 นำย...
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อุบลวัตร ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง
กรรมกำร
2.27 ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพวิเศษชัยชำญ
กรรมกำร
2.28 นำยไพฑูรย์
สังข์สวัสดิ์ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพโพธิ์ทอง
กรรมกำร
2.29 นำยภักดี
พรหมเกิด ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี
กรรมกำร
2.30 ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบุรี
กรรมกำร
2.31 นำยสนธิ
ภูละมุล
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี
กรรมกำร
2.32 ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพกำญจนบุรี
กรรมกำร
2.33 นำงสำวจิตรำวรรณ บุตรำช
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพพนมทวน
กรรมกำร
2.34 นำยไพบูลย์
คำภำพักตร์ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส จ.สุพรรณบุรี กรรมกำร
2.35 นำยศรำกร
บุญปถัมภ์ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
กรรมกำร
2.36 นำยชำตรี
จำปำศรี
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพอู่ทอง
กรรมกำร
2.37 นำยอรรถพันธ์ นำมกูล
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพสองพี่น้อง
กรรมกำร
2.38 นำยสมพงษ์
พนมชัย
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำร
2.39 ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิครำชบุรี 2
กรรมกำร
2.40 นำงกมลวรรณ เชำว์ช่ำงเหล็ก ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
2.41 นำยขุนทอง
จริตพันธ์ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงรำชบุรี
กรรมกำร
2.42 นำยพิศำล
ปฤษณำรุณ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพปำกท่อ
กรรมกำร
2.43 ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนโป่ง
กรรมกำร
2.44 นำยนภดล
สุวรรณสุนทร ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำร
2.45 นำยอนุชิต
อรรถำนิธี ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพอินทร์บุรี
กรรมกำร
2.46 นำยธีรพงศ์
วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสิงห์บุรี
กรรมกำร
2.47 ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
กรรมกำร
2.48 นำยจรูญ
อินไข
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนแพ้ว
กรรมกำร
2.49 นำยนิรันดร์
วงษ์จิ๋ว
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
2.50 ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรสงครำม
กรรมกำร
2.51 ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ
กรรมกำร
2.52 ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคเพชรบุรี
กรรมกำร
2.53 นำยวรำกร
ชยุติกุล
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี
กรรมกำร
2.54 ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงเพชรบุรี
กรรมกำร
2.55 นำยสำรำญ
สีปวน
ผู้อำนวยกำรกำรอำชีพเขำย้อย
กรรมกำร
2.56 นำงอุไรวรรณ เชำวน์ชื่น ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนลำด
กรรมกำร
2.57 นำยบรรยงค์
วงศ์สกุล
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
กรรมกำร
2.58 นำยนิมิต
ศรียำภัย
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพบำงสะพำน
กรรมกำร
2.59 ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพปรำณบุรี
กรรมกำร
2.60 นำยวัชระ
เกิดสิน
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพไกลกังวล
กรรมกำร
2.61 ว่ำที่ร้อยตรีชนะคมศร คงยืน ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
2.62 นำยวุฒิชัย
รักชำติ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม กรรมกำรและผู้ช่วยกรรมกำร
2.63 นำงสิริวรรณ
โตนิล
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร
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-๔2.64 นำงสำวสุมีนำ แดงใจ
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพนครปฐม ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร
2.65 ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพบำงแก้วฟ้ำ
ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร
2.66 นำงณชนกพรพรหมพร บุญชูศรี ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพพุทธมณฑล ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ 1. ควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษำ แนะนำ และอำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ฝ่ำยและงำนต่ำงๆ ให้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
2. กำหนดโครงสร้ำง รูปแบบกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ทักษะพื้นฐำน และหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น
3. แก้ไขปัญหำ อุปสรรคของกำรดำเนินกำรอันอำจพึงมีให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
3. คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดประชุมองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ระดับภำคกลำง
3.1 คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดและควบคุมกิจกรรมกลำง ประกอบด้วย
1. นำงสำวมัลลิกำ โสภณลักขณำ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษำ
2. นำยวิรุณ
วิทยำประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษำ
3. นำยสันติ
บุญชุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษำ
4. นำยสำโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษำ
5. นำยธีระ
นรสิงห์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษำ
6. นำยณัฐวุฒิ
ไถ้เงิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษำ
7. นำยสุวัฒน์
งำมยิ่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษำ
8. นำยสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
ประธำนกรรมกำร
9. นำยวุฒิชัย
รักชำติ
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
รองประธำนกรรมกำร
10. นำยวัชระ
เกิดสิน
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพไกลกังวล
รองประธำนกรรมกำร
11. นำยประเสริฐ เพ็ชรสิงห์
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคมวกเหล็ก
กรรมกำร
12. นำยนิรันดร์ วงจิ๋ว
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
13. นำยสมพงษ์ พนมชัย
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำร
14. นำยสมนึก
พุ่มขุน
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
15. นำงสำวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงสระบุรี
กรรมกำร
16. นำยพุทธพร ปรำโมทย์
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร
กรรมกำร
17. นำยบัณฑิต
ออกแมน
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคชัยนำท
กรรมกำร
18. นำยอนุชิต
อรรถำนิธี
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพอินทร์บุรี
กรรมกำร
21. นำยประยุทธ นิลวงศ์
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพเสนำ
กรรมกำร
22. นำยสุรชัย
ใหม่คำมิ
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
กรรมกำร
23. นำยประสงค์ อุบลวัตร
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง
กรรมกำร
24. นำยวรำกร
ชยุติกุล
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี
กรรมกำร
25. นำยชนะคมศร คงยืน
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
26. นำยสนธิ
ภูละมุล
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี
กรรมกำร
27. นำงมนัสวี
เกิดสิน
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีบริหำรธุรกิจนครปฐม
กรรมกำร
28. นำยอัครเดช จำเดิม
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรลพบุรี
กรรมกำร
29. นำงทองพรำว ฮวบหิน
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสิงห์บุรี
กรรมกำร
30. นำยอรุณ
เกลื่อนพันธุ์ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพบำงสะพำน
กรรมกำร
31. นำยเชำวลิต อุ้มบุญ
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ กรรมกำร
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-๕32. นำยปรัตถกร วิเชียร
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี
กรรมกำร
33. นำยพลสวัสดิ์ ศรีรัตนภรณ์ ครู วิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
34. นำงสำวธัญลักษณ์ สุขภำศรี ครู วิทยำลัยกำรอำชีพเสนำ
กรรมกำร
35. นำงศิริวรรณ บุญมีเลี้ยง ครู วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำร
36. นำงสำวอำรีรัตน์ ชมพูพันธ์ ครู วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำร
37. นำยศรัณย์
ดุลยรัตน์
ครู วิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี
กรรมกำร
38. นำยวิชยำ
ปุ่นอุดม
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
39. นำยสมเกียรติ เฉลยอำจ
ครู วิทยำลัยเทคนิคโคกสำโรง
กรรมกำร
40. นำงสำววรำงคณำ พรมบรรดิษฐ์ ครู วิทยำลัยเทคนิคมวกเหล็ก
กรรมกำร
41. นำงสำวพิมพิสำ บุญสูงเพชร ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
42. นำงสำวพณิตดำ ศรีเที่ยงตรง ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
43. นำยเริงศักดิ์
เข็มทอง
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคโคกสำโรง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
44. นำงสำวทิพวรรณ บุญเปรี้ยว รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
45. นำงสำวอนัฐศร สงบจิต
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มี ห น้ ำ ที่ 1.ประชุ ม วำงแผน ก ำหนดกิ จ กรรม ก ำหนดตำรำงกำรประชุม และด ำเนิ น กำรจั ด และควบคุ ม
กิจกรรมในงำนประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ระดับภำค ภำคกลำง ครั้งที่ 29
2. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรดำเนินงำนประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพฯ
สำเร็จตำมวัตถุประสงค์
3.2 คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมสถำนที่
1. ว่ำที่ ร.ต.ชนะคมศร คงยืน ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
ประธำนกรรมกำร
2. นำยเทอดศักดิ์ แก้วคงคำ
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม รองประธำนกรรมกำร
3. นำยณัฐดนัย คงเพชรศักดิ์ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
4. นำยฉัตรชัย
โภคำ
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
5. นำยคมสัน
กลำงแท่น
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
6. นำงสำวฐิติชล เถำว์ศิริ
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
7. นำยขจรศักดิ์ ธัญเมธำรัตน์ ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
8. นำยศุภชัย
ชินศรี
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
9. นำยปรำโมทย์ พันธุ์สว่ำง
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
10. นำยธีระพงศ์ แสงสุวรรณ ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
11. นำยธันยธรณ์ อุ่นศิริ
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
12. นำยวัชระ
พงษ์รอด
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
13. นำยธีระพล ฤทธิ์เปี่ยม
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
14. นำยไชยวัฒน์ จักรไชยโยค ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
15. นำยกฤตนัน จั่นรัด
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
16. นำยพลกฤษณ์ หนูทองพูล ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
17. นำงสำวนฤมล เหรียญทองวัฒนำ ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
18. นำงสำววรำงคณำ จันทำรักษ์ ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
19. นำยจักรพันธ์ โทสิทธิ์
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
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-๖20. นำยสมศักดิ์ สกุลรัตนกุลชัย ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
21. นำยชยพล ศรีดีเอี่ยม
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
22. นำยวิศัลย์
ออมทรัพย์
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
23.นำยพงศธร อุไรอร่ำมนพคุณ ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
24. นำยปรีดำ
บุญเย็น
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
25. นำงสำวสุชำดำ เข็มเงิน
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
26. นำงสำวสิริพร รุ้งเรืองรอง ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
27. นำงสำวน้ำผึ้ง ร่มศรี
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
28. นำงสำวภิญญดำ วัฒนฐำกุล ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
29. นำงสำวรัชชดำ บุตรเป้ำ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
30. นำยพณชกร สว่ำงเมฆ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
31. นำงสำวจิรำยุ นิลอ่ำงทอง เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
32. คนงำนชำย-หญิง
วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
33.. นำยจักรพันธุ์ แก้วกัญหำ
ครูชำนำญกำรพิเศษ รักษำกำรในตำแหน่ง กรรมกำรเลขำนุกำร
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร
34. นำยนพพันธุ์ แก้วเพชร
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
35. นำยพิศมัย กรุดพิศมัย
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
36. นำยธำตรี
สุขพัฒน์
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ 1. ประสำนงำนผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมสถำนที่สำหรับจัดประชุมองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคต
แห่งประเทศไทย ระดับภำค ภำคกลำง ครั้งที่ 29 วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐมจังหวัดนครปฐม ให้เรียบร้อย
2. ดำเนินกำรตกแต่งสถำนที่บริเวณพิธีเปิด – ปิด และสถำนที่กำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ให้มีควำมพร้อม
สวยงำมและเหมำะสม ตลอดจนประสำนงำนกับฝ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.3 คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร กิจกรรมนันทนำกำร กลุ่มสัมพันธ์ และงำนเลี้ยงอำลำองค์กำร
ประกอบด้วย
1. นำยสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยวุฒิชัย
รักชำติ
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม รองประธำนกรรมกำร
3. นำยคมสัน กลำงแท่น
ครู รักษำกำรในตำแหน่งรองผู้อำนวยกำร
กรรมกำร
วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
4. นำยอิทธิวัฒน์ สุวรรณรังสิมำ ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
5. นำยชยพล ศรีดีเอี่ยม
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
6. นำงสำวพิมพ์สมร บุญฤทธิ์ ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
7. นำยศรำวุฒิ ท่ำเลิศ
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
8. นำงสำวจำรุณี กลับสีทอง
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
9. นำงสำวเปมิกำ กันทะวงค์
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม
กรรมกำร
10. นำงสำวมำลีรัตน์ ขำเจริญ
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม
กรรมกำร
11. นำงทองพรำว ฮวบหิน
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสิงห์บุรี
กรรมกำร
12. นำงสำวภัททนิตย์ ชูคง
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
/13.นำงสำว...

-๗13. นำงสำวกัลยำ ศรีเครือแก้ว ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
14. นำงสำวสำวิตรี สวัสดี
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
15. นำยเทอดศักดิ์ แก้วคงคำ
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม กรรมกำรเลขำนุกำร
16. นำงสำวสุนทรี ตันติอำไพ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ 1. ซักซ้อมพิธีเปิดกำรประชุมแบบสำกล ณ วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม จังหวัดนครปฐม
2. จัดทำพิธีเปิด – ปิด กำรประชุมองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ตำมระเบีย บและ
แนวทำงปฏิบัติเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและถูกต้อง
3. ดำเนินกำรจัดและกำกับดูแลผู้เข้ำร่วมประชุมในกำรร่วมพิธีเปิด – ปิด ตำมกำหนดกำรให้เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อยดำเนินกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำร กลุ่มสัมพันธ์ สนับสนุนกำรประชุมองค์กำรนักวิชำชีพฯ
ดำเนินกำรจัดกิจกรรมงำนเลี้ยงอำลำองค์กำรฯ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเหมำะสมซักซ้อมขั้นตอน
กำรดำเปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
3.4 คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกิจกรรมต้อนรับตำมวัฒนธรรมท้องถิ่น (บำยศรีสู่ขวัญ) , พิธีจุดประกำยแสง
แห่งปัญญำ ประกอบด้วย
๑. นำงสำวมิลลิกำ โสภณลักขณำ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษำ
๒. นำยสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
ที่ปรึกษำ
3. นำยวุฒิชัย
รักชำติ
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
ประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวทัดดำว ชื่นด้วง
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
๔. นำยพิเชษฐ์
รอดคลองตัน ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
๕. นำงสำวรัตนำภรณ์ ลำภเพิ่มพูลยิ่ง ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
๖. นำงสำวปรียำภรณ์ ลบเจริญ
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
๘. นำงสำวเปมิกำ กันทะวงค์
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม
กรรมกำร
๙. นำยสุเชำว์
ลิ้มวิไลกุล
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม
กรรมกำร
๑๐. นำงสำวภัททนิตย์ ชูคง
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
11. นำยณัฐศิลป์ ปิ่นวงษ์งำม ครูวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร
กรรมกำร
12. นำยปรวุฒิ
มงศลศิลป์
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
13. นำงสำวพัชรำ เอกสินิทธิ์กุล รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
๑4. นำยเชำวลิต อุ้มบุญ
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ กรรมกำรเลขำนุกำร
๑5. นำยพลสวัสดิ์ ศรีรัตนภรณ์ ครู วิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
16. คณะกรรมกำรดำเนินงำนองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ระดับภำค ภำคกลำง

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

มีหน้ำที่ 1.จัดกิจกรรมต้อนรับตำมวัฒ นธรรมท้องถิ่น (บำยศรีสู่ขวัญ) และพิธีจุดประกำยแสงแห่งปัญญำให้
เป็นไปตำมระเบียบและแนวปฏิบัติฯ ให้ถูกต้องและเรียบร้อย
2. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำน หรือฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องและกำกับดูแลกำรดำเนินกิจกรรมให้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยจัดเตรียมเอกสำร วัสดุอุปกรณ์ เอกสำรประกอบกำรดำเนินงำนและซักซ้อมขั้นตอนกำร
ประกอบพิธิ ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรกลำงอย่ำงเป็นระบบให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย
/3.5 คณะกรรม...
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๑. นำยวุฒิชัย
รักชำติ
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวภัททนิตย์ ชูคง
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
๓. นำงสำวชลลดำ เหมำะศรี
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
๔. นำยกรกช
มูลทองชุน
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
๕. นำยอภินันท์ เทศมี
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
๖. นำงสำวสิริอัมพร ฮวดลี
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
๗. นำยสกุลชัย
ทิพนำ
ครูวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร
กรรมกำร
๘. นำงสำวสุนทรี ตันติอำไพ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
๙. นำยนิมิตร
สำนคลุย
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
๑๐. นำยพงษ์สนิท แสงจินดำ
ครูวิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
๑๑. นำยศรำวุฒิ ท่ำเลิศ
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
1๒. นำงสำวสิริพร รุ้งเรืองรอง ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
1๓. นำงสำวน้ำผึ้ง ร่มศรี
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
14. นำงสำวภิญญดำ วัฒนฐำกุล ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
1๕. นำงสำวรัชชดำ บุตรเป้ำ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
1๖. นำงสำววรรณนิสำ เอี่ยมมธุสร ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
1๗.นำยสุรพล
ประเสริฐแช่ม ครูวิทยำลัยเทคนิครำชบุรี 2
กรรมกำร
1๘. นำงสำวจิรำยุ นิลอ่ำงทอง เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
19. นำยอนุชำ
ศรีเดช
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพเนินขำม
กรรมกำร
20. นำยปิยำพัชร เผ่ำพงษ์
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพเนินขำม
กรรมกำร
21. นำงสำวแสงเดือน ทำเอื้อ
เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยกำรอำชีพเนินขำม
กรรมกำร
22. นำงสำวพัชรำ เอกสินิทธิ์กุล รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม กรรมกำรและเลขำนุกำร
23. นำยธำตรี
สุขพัฒน์
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
24. นำยเทอดศักดิ์ แก้วคงคำ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
25. นำยฐำนพัชร์ ศรีกุลธัญวัชร์ รองผู้อำนวยกำรกำรอำชีพเนินขำม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
26. นำงสำวพันทิพำ พำนิชสุโข ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ 1. จัดทำเอกสำรบัญชีลงเวลำของคณะกรรมกำรฯ และผู้เข้ำร่วมงำนประชุมองค์กำรนักวิชำชีพฯ
ให้เรียบร้อย
2. จัดเตรียมของที่ระลึกสำหรับคณะกรรมกำรและผู้ร่วมงำนให้เรียบร้อย
3. ทำหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย
/คณะกรรมกำร......
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1. นำยเทิดศักดิ์ แก้วคงคำ
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวพรพินันท์ อมรพันธุ์เลิศ ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
3. นำงสำวชลิตำ โพธิ์เทศ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
4. นำงสำวจีรวรรณ สีแตง
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
5. นำงสำวประภำพรรณ ณัฐวุฒิ ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
6. นำงสำวพรพรรณ ทองสุขภำพ ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
7. นำงสำวรัตนำ แก้วมำ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
8. นำงสำวชนิตำ แซ่หั่น
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
9. นำยสุทธิชัย กือเย็น
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
10. นำงสำวคมคำย คุ้มมำลัย
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
11. นำงสำวนรำรัตน์ ประเทืองผล ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
12. นำงสำวเกนิกำ พูลเผือก
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
13. นำงสำวเบญญำทิพย์ จันทณ์งำม ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
14. นำงสำวชำลิกำ พลับพลำทอง ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
15. นำงสำววนิดำ เกษตรเจริญยิ่ง ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
16. นำยพสิษฐ์ ฟ้ำเฟื่องวิทยำกุล ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ 1. จัดทำเตรียมเอกสำรรับชำระค่ำลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมประชุมองค์กำรนักวิชำชีพฯ
2. ทำหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย
3.7 คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรประชุมครูที่ปรึกษำ และรองผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ
๑. นำยไสว
สีบูจันดี
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยเริงศักดิ์ เข็มทอง
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพโคกสำโรง รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวกัณฐลดำ กลิ่นเมือง ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
๔. นำงสำวณัฐทิตำ ภูเลี่ยมคำ ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
๕. นำงสำวศศิชำ สิงโต
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
๖. นำงสำวสุรีพร ภมรพล
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
๗. นำยทศพร
นำมพุก
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
8. นำยปรวุฒิ
มงคลศิลป์ ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
9. นำงสำวเนตรนภำ อู่อรุณ
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
10. นำงสำวปำริชำติ บุญประสงค์ ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
11. นำงสำวพรพินันท์ อมรพันธ์เลิศ ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
12. นำยรัชพล
ทองศุภผล ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
13. นำงสำวจุฑำรัตน์ ชูรัตน์
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
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- ๑๐ 14. นำงสำวทิพวรรณ บุญเปรี้ยว รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑5. นำงชำพิมญช์ ลำไธสง รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ 1. ชี้แจงแนวทำงกำรปฏิบัติของครูที่ปรึกษำ และรองผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ
ตลอดระยะเวฃำกำรประชุม
2. ประสำนงำนกับฝ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.8 คณะกรรมกำรฝ่ำยจรำจรและรักษำควำมปลอดภัย
๑. ว่ำที่ ร.ต.ชนะคมศร คงยืน
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยฉัตรชัย โภคำ
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคนครปฐม รองประธำนกรรมกำร
3. นำยณัฐดนัย คงเพชรศักดิ์ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
4. นำยจักรพันธุ์ แก้วกัญหำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
5. นำยภำณุพงษ์ จันระมำด
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีนครปฐม
กรรมกำร
6. ว่ำที่ร้อยตรีธณัชชนม์ จำคำภิรมย์ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิครำชบุรี 2
กรรมกำร
7. นำยชิษณุพงศ์ ศรีวิบูลย์กุล รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
8. นำยสมคิด
จุติยนต์
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
9. นำยประสงค์ พูลเพิ่มพันธ์ ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
10. นำยพงษ์สนิท แสงจินดำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
11. นำยวุฒิชัย ใจมิภักดิ์
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
12. นำยดำรงค์ พลเสน
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
13. นำยสมศักดิ์ ดีเอี่ยม
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
14. นำยกฤษดำ บุญพำมี
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
15. ว่ำที่ ร.ต.นิพล เปี่ยมพิไชย
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
๑6. นำงสำวดำวประกำย อ่อนสด ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
17. นำยนิติ
ทองนำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
18. นำยอธิป
นวรัตน์
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
19. นำยชญำนิน ช้ำกล่ำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
20. นำยพนม
คำเครือญำติ ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
21 นำยวรพงศ์ มนูญธรรมพร ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
22. นำงสำวบงกช เอมทอง
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
23. นำยชำคริต รุ่งรัตน์ธวัชชัย ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
24. นำยธรรมนูญ ล้ำเลิศ
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
25. นำยธีรัช
ใจดี
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
๒6. นำยสำรวย วรพิน
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
๒7. นำยสำโรช
พันธุ์ตุ้ม
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
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- ๑๑ 28. นำงสำวปัณณิกำ โขขัด
29. นำยแหลม เพ็ญภักดิ์
30. นำยชนะ
เชี่ยวเชิงสันติ
31. นำยสุขุม
ปู่สีทำ
32. นำยธวัชชัย สมบูรณ์
33. นำยสุภเดช เหรียญประชำ
34. นำยสุชำติ
สุวรรณน้อย
35. นำยปกรณ์
คงเป็นสุข
36. นำยสุเชำว์
ลิ้มวิไลกุล
37. นำยไชยำ
ยืนยง
38. นำยอำนำจ กิมฮง
39. นำยเฉลิมพสิทธิ์ พรหมทำ
40. นำยคมสัน กลำงแท่น

ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
ครู วิทยำลัยเทคโนโลยีนครปฐม
กรรมกำร
ครู วิทยำลัยเทคโนโลยีนครปฐม
กรรมกำร
ครู วิทยำลัยเทคโนโลยีนครปฐม
กรรมกำร
ครู วิทยำลัยเทคโนโลยีนครปฐม
กรรมกำร
ครู วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี 2
กรรมกำร
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม
กรรมกำร
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม
กรรมกำร
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม
กรรมกำร
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม
กรรมกำร
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม
กรรมกำร
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม
กรรมกำร
ครู รักษำกำรในตำแหน่งรองผู้อำนวยกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร
วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
41. นำยสถำพร วรรณวงศ์กำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ดูแลรักษำควำมปลอดภัยนักเรียนนักศึกษำและผู้เข้ำร่วมงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
3.9 คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์และกำรสื่อสำร
๑. นำงณชนกพรหมพร บุญชูศรี ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพพุทธมณฑล ประธำนกรรมกำร
๒. นำยคมสัน
รักกุศล
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพพุทธมณฑล รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยสิริพรชัย ศักดำประเสริฐ ครู วิทยำลัยกำรอำชีพพุทธมณฑล
กรรมกำร
๔. นำงสำวดำรุณี ยินดี
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพพุทธมณฑล
กรรมกำร
๕ ว่ำที่ ร.ท.จิโรจน์ จิระวำณิชกุล ครู วิทยำลัยกำรอำชีพพุทธมณฑล
กรรมกำร
๖. นำยสรำวุธ
ปำนดำ
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพพุทธมณฑล
กรรมกำร
๗. นำงสำวสิริกัญญำ ยอดแก้ว
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพพุทธมณฑล
กรรมกำร
๘. นำงสำววันทณี รอดธำนี
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพพุทธมณฑล
กรรมกำร
๙. นำยภูเบศ
ธนำสมุทร
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพพุทธมณฑล
กรรมกำร
๑๐. นำงสำวอำไพพรรณ มั่นศิลป์ ครู วิทยำลัยกำรอำชีพพุทธมณฑล
กรรมกำร
๑๑. นำยศักรินทร์ เสบสูง
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพพุทธมณฑล
กรรมกำร
๑๒. นำงสำวมณธิรำ สวัสดีหนู
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพพุทธมณฑล
กรรมกำร
๑๓. นำงสำวศรัญญำ เทพอุด
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพพุทธมณฑล
กรรมกำร
๑๔. นำงสำวเสำวลักษณ์ อินทร์โอสถ ครู วิทยำลัยกำรอำชีพพุทธมณฑล
กรรมกำร
๑๕. นำยธีระวิศ เทพหัสดิน ณ อยุธยำ ครู วิทยำลัยกำรอำชีพพุทธมณฑล
กรรมกำร
๑๖. นำยนพกร สุขสมบูรณ์ เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยกำรอำชีพพุทธมณฑล
กรรมกำร
๑๗. นำงสำวฉวีวรรณ ป๋อพริ้ง เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยกำรอำชีพพุทธมณฑล
กรรมกำร
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- ๑๒ ๑๘. นำงสำวยุวดี สุริวงค์
เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยกำรอำชีพพุทธมณฑล
กรรมกำร
๑๙. นำยศักดิ์ดำ ทองเทศ
พนักงำนขับรถ วิทยำลัยกำรอำชีพพุทธมณฑล
กรรมกำร
๒๐. นำยนปณต บดินทร์ธนภัทร นักศึกษำฝึกสอน วิทยำลัยกำรอำชีพพุทธมณฑล
กรรมกำร
๒๑. นำงสำวอรนำรี รัตนภักดี
นักศึกษำฝึกสอน วิทยำลัยกำรอำชีพพุทธมณฑล
กรรมกำร
๒๒. นำงสำวปวีณำ โสมำตร
นักศึกษำฝึกสอน วิทยำลัยกำรอำชีพพุทธมณฑล
กรรมกำร
๒๓. นำยคุณวัฒน์ ศรีอรุณเอี่ยม รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพพุทธมณฑล กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒๔. นำยคณัสนันท์ จะมี
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพพุทธมณฑล กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๒๕. นำงสำวณัฎฐำ ชูกิจ
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพพุทธมณฑล กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ 1. ประชำสัมพันธ์กำรจัดงำนประชุมวิชำกำรฯ ให้ผู้เข้ำร่วมงำนได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง
3.10 คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมิน
1. น.ส.กนกวรรณ ส่งสมบูรณ์
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ประธำนกรรมกำร
2. นำยชลิตร์
มณีสุวรรณ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
3. นำยนิวัฒน์
ศรีษะภูมิ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
4. นำยอนุสรณ์
โคกกลำง
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
5. น.ส.กมลวรรณ ชำวเนื้อดี
เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
6. น.ส.ภัทรำพร สกิกรรม
เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
7. น.ส.ภัททิยำ เดชำติวงศ์ ณ อยุธยำ เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
8. น.ส.รุ่งฤดี
ทองธำนี
เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
9. น.ส.สำรวย
พลอยสุกใส เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
10. ดร.กอบเกียรติ สง่ำสงเครำะห์ ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ จัดเก็บข้อมูลของกำรแข่งขัน และสรุปผลกำรแข่งขัน ประเมินผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมสรุปผล
และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน. ประสำนงำนกับฝ่ำยอื่นๆ
3.11 คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับและจัดหำที่พัก
๑. นำยวุฒิชัย
รักชำติ
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวสำยัน จันทรำ
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวศุภกร เพ็ชรเทียร
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
๔. นำงสำวจินตนำกำร พัฒนวิสัย ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
๕. นำยกรกช
มูลทองชุน
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
๖. นำยอภินันท์ เทศมี
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
๗. นำงสำวสิริอัมพร ฮวดลี
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
๘. นำงสำวปำริชำติ บุญประสงค์ ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
๙. นำงสำวสุนทรี ตันติอำไพ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
๑๐. นำยนิมิตร สำนคลุย
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
๑๑. นำงสำวธนัชชำ สมุดเทศ
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพเนินขำม
กรรมกำร
๑๒. นำงสำวจันทิมำ เผือกผ่อง
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพเนินขำม
กรรมกำร
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- ๑๓ ๑๓. นำยภำณุพงศ์ เสี้ยวสกุล
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพเนินขำม
กรรมกำร
๑๔. นำงสุภัทตรำ โพธิ์ธนำภำ ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม
กรรมกำร
๑๕. นำงสำวเปมิกำ กันทะวงค์
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม
กรรมกำร
๑๖. นำงวรำยุภัสร์ วิวัฒน์ชำนนท์ ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม
กรรมกำร
๑๗. นำงลัดดำ
กุลชร
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม
กรรมกำร
๑๘. นำยสุชำติ
สุวรรณน้อย ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม
กรรมกำร
๑๙. นำงสำวสำวิตรี สวัสดี
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
๒๐. นำยศรำวุฒิ ท่ำเลิศ
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
๒๑. นำยเทอดศักดิ์ แก้วคงคำ
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม กรรมกำรเลขำนุกำร
๒๒. นำงสำวจุฑำรัตน์ ชูรัตน์
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ต้อนรับคณะที่ปรึกษำ คณะกรรมกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำงๆตลอดจน ประสำนงำนกับฝ่ำยอื่นๆ
3.12 คณะกรรมกำรฝ่ำยทัศนศึกษำดูงำน
๑. นำยวีรวัฒน์
สวัสดิ์สุข
รองผู้อำนวยกำร รักษำกำรในตำแหน่ง
ประธำนกรรมกำร
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพบำงแก้วฟ้ำ (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพบำงแก้วฟ้ำ (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) รองประธำนกรรมกำร

๒. นำงสำวศิริวรรณ จันทร์เจริญ
๓. นำยสมชำย
คำรมย์
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพบำงแก้วฟ้ำ (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์
กรรมกำร
๔. นำงสำวอภิรดี ชื่นชมบุญ
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพบำงแก้วฟ้ำ (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
กรรมกำร
๕. นำงสำวนันท์นภัส เก่งกล้ำ
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพบำงแก้วฟ้ำ (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
กรรมกำร
๖. นำงสำวอภิญญำ กุนสุนทรธรรม ครู วิทยำลัยกำรอำชีพบำงแก้วฟ้ำ (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) กรรมกำร
๗. นำยสุพจน์
เฉลิมกลิ่น
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพบำงแก้วฟ้ำ (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
กรรมกำร
๘. นำยนพดล
หิมะรัตน์
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพบำงแก้วฟ้ำ (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
กรรมกำร
๙. นำงสำวปิยะนุช วิเศษศรี
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพบำงแก้วฟ้ำ (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
กรรมกำร
๑๐. นำยดำรงค์ ศรีบัว
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพบำงแก้วฟ้ำ (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
กรรมกำร
๑๑. นำยปกรณ์ คงเป็นสุข
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม
กรรมกำร
๑๒. นำยวิทยำ
ท้ำวกัลยำ
เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม
กรรมกำร
๑๓. นำยพลภัทร เลำหสูต
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพบำงแก้วฟ้ำ (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) กรรมกำรเลขำนุกำร
๑๔. นำงสำวจิรำพร ทองเนำวรัตน์ ครู วิทยำลัยกำรอำชีพบำงแก้วฟ้ำ (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ อำนวยควำมสะดวกตลอดจนดูแลควำมเรียบร้อยในขณะที่นักศึกษำองค์กำรฯเข้ำศึกษำดูงำนตำม
สถำนที่ต่ำงๆ ในกำหนดกำร
3.13 คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล
๑. นำยวุฒิชัย
รักชำติ
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำววรรณนิศำ เอี่ยมมธุสร ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
๓. นำงสำวชลิตำ โพธิ์เทศ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
๔. นำงธิติมำ
วันเดช
ครูวิทยำลัยกำรอำชีพพุทธมณฑล
กรรมกำร
๕. นำงอิสรีย์
ศักดำประเสริฐ ครูวิทยำลัยกำรอำชีพพุทธมณฑล
กรรมกำร
๖. นำงอรสำพัชร์
โอยำมะ
ครูวิทยำลัยกำรอำชีพพุทธมณฑล
กรรมกำร
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- ๑๔ ๗. นำงสำวนลินำ เจริญนิตย์
ครูวิทยำลัยกำรอำชีพพุทธมณฑล
กรรมกำร
๘. นำงสำวปิยธิดำ ขุนพิชัย
ครูวิทยำลัยกำรอำชีพพุทธมณฑล
กรรมกำร
๙. นำงสำวชนพิชำ บุญตำ
ครูวิทยำลัยกำรอำชีพพุทธมณฑล
กรรมกำร
๑๐. นำงมำลี
จุติยนต์
ครูวิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม
กรรมกำร
๑๑. นำงสำวสุนิตำ ชินวงษ์จุ้ย
เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม
กรรมกำร
๑๒. นำงสำวดวงเดือน เขียวฟัก เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยกำรอำชีพพุทธมณฑล
กรรมกำร
๑๓. นำงสำวพรนภำ จันทร์คงวงษ์ เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยกำรอำชีพพุทธมณฑล
กรรมกำร
๑๔. นำงสำวกมลพร บัวแก้ว
เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยกำรอำชีพพุทธมณฑล
กรรมกำร
๑๕. นำงสำววันเพ็ญ อินทรักษำทรัพย์ เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยกำรอำชีพพุทธมณฑล
กรรมกำร
๑๖. นำงสำวรฐพร หอมแก้ว
เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
๑๗. นำงสำวสุดศิริ จิรัฐติวงษ์ เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
๑๘. นำงสำววรัญญำ โกทัน
เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
๑๙. นำงสำวจิรำยุ นิลอ่ำงทอง เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
๒๐. นำงชำพิมญช์ ลำไธสง
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม กรรมกำรเลขำนุกำร
๒๑. นำงสำวโสภำ อินทรสร
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ จัดเก็บข้อมูลของกำรแข่งขัน และสรุปผลกำรแข่งขัน ประเมินผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมสรุปผล
และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน. ประสำนงำนกับฝ่ำยอื่นๆ
4. คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ทักษะวิชำชีพพื้นฐำน และหลักสูตรระยะสั้น ประกอบด้วย
4.1 นำยสมจิตต์
ศรีสมพันธุ์
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
ประธำนกรรมกำร
4.2 นำยวุฒิชัย
รักชำติ
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม รองประธำนกรรมกำร
4.3 นำยนพดล
สุวรรณสุนทร ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำร
4.4 นำยนิรันดร์
วงษ์จิ๋ว
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
4.5 ว่ำที่ร้อยตรีชนะคมศร คงยืน
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
4.6 นำยเจนวิทย์
ตั้งเจริญวรคุณ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
4.7 นำงสำวมุยรี
ศรีระบุตร
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
4.8 นำยสมนึก
พุ่มขุน
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
4.9 นำยสุรชัย
ใหม่คำมิ
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคลพบุรีแห่งที่ 2
กรรมกำร
4.10 นำยสมพงษ์
พนมชัย
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำร
4.11 นำยภักดี
พรหมเกิด
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี
กรรมกำร
4.12 นำยประเสริฐ
เพ็ชรสิงห์
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคมวกเหล็ก
กรรมกำร
4.13 นำยศรำกร
บุญปถัมภ์
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวสุพรรณบุรี
กรรมกำร
4.14 นำยบรรยงค์
วงศ์สกุล
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
กรรมกำร
4.15 ดร.วัชระ
เกิดสิน
้อ
ผู ำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพวังไกลกังวล
กรรมกำร
4.16 นำยไสว
สีบูจันดี
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำร
4.17 ดร.อุไรวรรณ
เชำวน์ชื่น
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนลำด
กรรมกำร
/4.18 นำย...

- ๑๕ 4.18 นำยวรำกร
ชยุติกร
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี
กรรมกำร
4.19 ดร.กมลวรรณ
เชำว์ช่ำงเหล็ก ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
4.20 นำงคนึงลักษณ์ แสงประเสริฐ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ กรรมกำร
4.21 นำยพุทธพร
ปรำโมทย์
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร
กรรมกำร
4.22 นำงรื่นฤดี
สินธวำชีวะ
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงพระนครศรีอยุธยำ กรรมกำร
4.23 นำงสำวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงสระบุรี
กรรมกำร
4.24 นำงสิริวรรณ
โตนิล
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม
กรรมกำร
4.25 นำยไพบูลย์
คำภำพักตร์ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส
กรรมกำร
4.26 นำยเฉลิมชนม์
เวทสรำกุล
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์-ไทยอนุสรณ์
กรรมกำร
4.27 นำยประสงค์
อุบลวัตร
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง
กรรมกำร
4.28 นำยธีรพงศ์
วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสิงห์บุรี
กรรมกำร
4.29 นำยอนุชิต
อรรถำนิธี
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพอินทร์บุรี
กรรมกำร
4.30 นำยเทอดศักดิ์
แก้วคงคำ
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม กรรมกำรและเลขำนุกำร
4.31 นำงสำวพัชรำ
เอกสินิทธิ์กุล รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
4.32 นำงชำพิมฐช์
ลำไธสง
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ 1. ก ำหนดแผนงำน ก ำกั บ ดู แ ลกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรฝ่ ำ ยต่ ำ งๆ อ ำนวยควำมสะดวกและ
ประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง ตัดสินใจและแก้ปัญหำของกำรปฏิบัติงำนให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
2. รวบรวมผลกำรดำเนินงำนเสนอคณะกรรมกำรอำนวยกำร
5. คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
ทักษะสำขำวิชำช่ำงยนต์
5.1 ทักษะงำนจักรยำนยนต์ (ปวช.)
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยนพดล สุวรรณสุนทร ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยเจตนำ พงษ์พยุหะ
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี รองประธำนกรรมกำร
3. นำยคุณำวุฒิ เครือสินธุ์
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี รองประธำนกรรมกำร
4. นำยประเสริฐ เทียมเหรียญทอง ครู วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำร
5. นำยธงชัย
วงศ์วิโรจน์
ครู วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำร
6. นำยชญำนิน สง่ำเพ็ชร
ครู วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำร
7. นำยอเนก เมฆทำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำร
8. นำยศิริวงศ์ อันทับ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำร
9. นำยสัญญำ ฉิมอำพันธ์
ครู วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำร
10. นำยโกศล ฐิติกำล
ครู วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำร
11. นำยภำณุพล ทำเอื้อ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำร
12. นำยธนธร แย้มเยือ้ น
ครู วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำร
13. นำยชำนนท์ กุลกุศล
ครู วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำร
14. นำงสำววันเพ็ญ ฟักโต
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
กรรมกำร
15. นำงสำววรำภรณ์ วรรณทอง เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
กรรมกำร
16. นำยวันชัย พุ่มพฤกษ์
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพอินทร์บุรี
กรรมกำร
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- ๑๖ 17. นำยวันฉัตร แสงดำว
ครู วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
กรรมกำร
18. นำยนพดล ปิน่ มัน่
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพนครปฐม
กรรมกำร
19. นำยณัฐพล คงคำ
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพนครปฐม
กรรมกำร
20. นำยศักดำ กำระเวก
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพนครปฐม
กรรมกำร
21. นำยไชยำ
ยืนยง
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพนครปฐม
กรรมกำร
22. นำยจักรกฤษณ์ เกิดนก
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพบำงแก้วฟ้ำฯ
กรรมกำร
23. นำยบัญชำ ใจซื่อ
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี กรรมกำรและเลขำนุกำร
24. ว่ำที่ร้อยตรีนิสันต์ ถำเต็ม
ครู วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยนพดล สุวรรณสุนทร ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยศรีทอง สวนสำรำญ ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเพชรบุรี
กรรมกำร
3. นำยอักฆรำ ปลื้มกะมล
ครู วิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี
กรรมกำร
4. นำยปฐวี
เหลี่ยมจุ้ย
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเพชรบุรี
กรรมกำร
5. นำยกิตติศักดิ์ ริ้วงำม
ครู วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
6. นำยนิติพงศ์ สุขขี
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเพชรบุรี
กรรมกำร
7. นำยอนุรักษ์ เทียนรัตนะ
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
8. นำยวันฉัตร แสงดำว
ครู วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรีแห่งที่ 2
กรรมกำร
9. นำยมงคล แสงแย้ม
ครู วิทยำลัยเทคนิคโคกสำโรง
กรรมกำร
10. นำยเศรษฐวุฒิ สำยสุดใจ
ครู วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำร
11. นำยมรรค มำลัยพวง
ครู วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำร
12. นำยประสิทธิ์ ถือแก้ว
ครู วิทยำลัยเทคนิคชัยนำท
กรรมกำร
13. นำยอุดม
หิรัญพันธุ์
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพวังไกลกังวล
กรรมกำร
14. นำยพินิต
แก้วพระ
ครู วิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี
กรรมกำร
15. นำยณัฐวุฒิ ภู่ระย้ำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
16. นำยนรินทร์ ครุฑอินทร์
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำง
กรรมกำร
17. นำยวันชัย พุ่มพฤกษ์
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพอินทร์บุรี
กรรมกำร
18. นำยปริญญำ ศรีวิชำสร้อย ครู วิทยำลัยเทคนิคชัยนำท
กรรมกำร
19. นำยอเนก เมฆทำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำร
20. นำยไชยำ
ยืนยง
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม
กรรมกำร
21. นำยสุพล
ศักดิ์สองเมือง ครู วิทยำลัยเทคนิคเพชรบุรี
กรรมกำร
22. นำยฉัตรชัย ม่วงประเสริฐ ครู วิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
กรรมกำร
23. นำยบัญชำ ใจซื่อ
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี กรรมกำรและเลขำนุกำร
24. ว่ำที่ ร.ต.นิสันต์ ถำเต็ม
ครู วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. ว่ำที่ ร.ต.นิสันต์ ถำเต็ม
โทรศัพท์ 081-482-2496
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกับสถำนศึกษำที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินกำรและสรุปรำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
/5.2 ทักษะ...

- ๑๗ 5.2 ทักษะงำนเครื่องยนต์เล็กดีเซล ระดับ ปวช.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยนพดล
สุวรรณสุนทร ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยเจตนำ
พงษ์พยุหะ
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี รองประธำนกรรมกำร
3. นำยคุณำวุฒิ เครือสินธุ์
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี รองประธำนกรรมกำร
4. นำยประเสริฐ เทียมเหรียญทอง ครู วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำร
5. นำยธงชัย
วงศ์วิโรจน์
ครู วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำร
6. นำยชญำนิน สง่ำเพ็ชร
ครู วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำร
7. นำยอเนก
เมฆทำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำร
8. นำยศิริวงค์
อันทับ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำร
9. นำยสัญญำ
ฉิมอำพันธ์
ครู วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำร
10. นำยโกศล
ฐิติกำล
ครู วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำร
11. นำยภำณุพล ทำเอื้อ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำร
12. นำยธนธร
แย้มเยื้อน
ครู วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำร
13. นำยชำนนท์ กุลกุศล
ครู วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำร
14. นำงสำววันเพ็ญ ฟักโต
เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำร
15. นำงสำววรำภรณ์ วรรณทอง เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำร
16. นำยวันชัย
พุ่มพฤกษ์
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพอินทร์บุรี
กรรมกำร
17. นำยวันฉัตร แสงดำว
ครู วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
กรรมกำร
18. นำยนพดล
ปิ่นมั่น
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพนครปฐม
กรรมกำร
19. นำยณัฐพล
คงคำ
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพนครปฐม
กรรมกำร
20. นำยศักดำ
กำระเวก
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพนครปฐม
กรรมกำร
21. นำยไชยำ
ยืนยง
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม
กรรมกำร
22. นำยจักรกฤษณ์ เกิดนก
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพบำงแก้วฟ้ำฯ
กรรมกำร
23. นำยบัญชำ
ใจซื่อ
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี กรรมกำรและเลขำนุกำร
24. ว่ำที่ ร.ต.นิสันต์ ถำเต็ม
ครู วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยนพดล
สุวรรณสุนทร ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยประกอบ เอกทุ่งบัว
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี
กรรมกำร
3. นำยสนธยำ
เสือน้อย
ครู วิทยำลัยเทคนิคชัยนำท
กรรมกำร
4. นำยอุดม
หิรัญพันธุ์
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพวังไกลกังวล
กรรมกำร
5. นำยณัฐวุฒิ
ภู่ระย้ำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
6. นำยสำมำรถ สุดใจ
ครู วิทยำลัยเทคนิคโคกสำโรง
กรรมกำร
7. นำยชำนนท์ กุลกุศล
ครู วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำร
8. นำยสิทธิโชค สุวรรณแขก ครู วิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
9. นำยสุทัศน์
โวงประโคน ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
10. นำยณัฐวุฒิ
หมอนทอง
ครู วิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
11. นำยประกิต อิ่มสมบูรณ์
ครู วิทยำลัยเทคนิคเพชรบุรี
กรรมกำร
/12.นำยไกรสร...

- ๑๘ 12. นำยไกรสร
คงคำ
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพวังไกลกังวล
กรรมกำร
13. นำยพรทวี
ยอดมี
ครู วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี แห่งที่ 2
กรรมกำร
14. นำยอุดม
หิรัญพันธุ์
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพวังไกลกังวล
กรรมกำร
15. นำยอักฆรำ
ปลื้มกะมล
ครู วิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี
กรรมกำร
16. นำยปริญญำ ศรีวิชำสร้อย ครู วิทยำลัยเทคนิคชัยนำท
กรรมกำร
17. นำยเศรษฐวุฒิ สำยสุดใจ
ครู วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำร
18. นำยสรพงษ์ เปรมปรีดิ์
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
19. นำยวันฉัตร แสงดำว
ครู วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
กรรมกำร
20. นำยไชยำ
ยืนยง
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม
กรรมกำร
21. นำยฉัตรชัย ม่วงประเสริฐ ครู วิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
กรรมกำร
22. นำยปฐวี
เหลี่ยมจุ้ย
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเพชรบุรี
กรรมกำร
23. นำยธนงเดช พลำยงำม
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเพชรบุรี
กรรมกำร
24. นำยบัญชำ
ใจซื่อ
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี กรรมกำรและเลขำนุกำร
25. ว่ำที่ร.ต.นิสันต์ ถำเต็ม
ครู วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. ว่ำที่ร้อยตรีนิสันต์
ถำเต็ม โทรศัพท์ 081-482-2496
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
5.3 ทักษะงำนเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน (ปวช.)
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยสุทัศน์
มีมุข
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยสำยันต์
ศรีวิเชียร
ครูวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
3. นำยสำยันต์
สว่ำงศรี
ครูวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
4. ว่ำที่พันตรีสมนึก แช่มประเสริฐ ครูวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
5. นำยอำนวย
งำมเกตุสุข ครูวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
6. นำยธวัชชัย ดอกประดู่ ครูวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
7. นำยกฤษฎำ โพธิ์บุรีพำนิช ครูวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
8. นำยอภิรักษ์ อรรถเสถียร ครูวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
9. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงพรสวรรค์ เหลืองพวงแก้ว ครูวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
10. นำยสุรเชษฐ์
ขำวโต
ครูวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
11. นำยบดินทร์
บุญพุฒิกร ครูวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
12. นำยเตชิต
พึ่งพวก
ครูวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
13. นำยไพโรจน์
แป้นเขียว ครูวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
14. นำยเอกพรรณ พิศวง
ครูวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
15. นำยสมพงษ์
ภูฆัง
ครูวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
16. นำงสำวสุกัญญำ แต่งงำม
ครูวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
17. นำยวัฒนำ
โรจน์บุญถึง ครูวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
/18.นำยประพนธ์…

- ๑๙ 18. นำยประพนธ์ สุขสุวรรณ ครูวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
19. นำยดิเรก
ใจดี
ครูวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. สุทัศน์
มีมุข
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยวัฒนำ
โรจน์บุญถึง ครูวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
รองประธำนกรรมกำร
3. นำยอำนวย
งำมเกตุสุข ครูวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
4. นำยกฤษฎำ
โพธิ์บุรีพำนิช ครูวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
5. นำยอภิรักษ์
อรรถเสถียร ครูวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
6. นำยสุรเชษฐ์
ขำวโต
ครูวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
7. นำยเอกพรรณ
พิศวง
ครูวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
8. คณะครูอำจำรย์แผนกวิชำช่ำงยนต์วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
9. คณะครูอำจำรย์ผู้นำทีมเข้ำร่วมแข่งขันทักษะ
กรรมกำร
10. นำยประพนธ์ สุขสุวรรณ ครูวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำยประพนธ์ สุขสุวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ 086-124-8829
มีหน้ำที่ 1.จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2.ประสำนงำนกับสถำนศึกษำที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินกำรและสรุปรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำร
จัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
ทักษะสำขำวิชำเทคนิคเครื่องกล
5.4 ทักษะงำนยำนยนต์แก็สโซลีน ระดับ ปวส.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยสุทัศน์
มีมุข
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ประธำนกรรมกำร
2. นำยวัฒนำ
โรจน์บุญถึง ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
รองประธำนกรรมกำร
3. นำยสำยันต์ ศรีวิเชียร
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
4. นำยนฤพงษ์ สว่ำงศรี
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
5. ว่ำที่ พ.ต.สมนึก แช่มประเสริฐ ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
6. นำยอภิรักษ์ อรรถเสถียร ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
7. นำยสุรเชษฐ์ ขำวโต
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
8. นำยไพโรจน์ แป้นเขียว
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
9. นำยสมพงษ์ ภูฆัง
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
10. คณะครูแผนกวิชำช่ำงยนต์วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
11. นำยอำนวย งำมเกตุสุข
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
12. นำยดิเรก
ใจดี
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยสุทัศน์
มีมุข
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ประธำนกรรมกำร
2. นำยวัฒนำ
โรจน์บุญถึง ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
รองประธำนกรรมกำร
3. ว่ำที่ พ.ต.สมนึก แช่มประเสริฐ ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
4. นำยนฤพงษ์ สว่ำงศรี
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
/5.ตัวแทนจำก...

- ๒๐ 5. ตัวแทนจำก บริษัท โตโยต้ำสุพรรณบุรี ผู้จำหน่ำยโตโยต้ำ จำกัด
กรรมกำร
6. ตัวแทนจำกสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำนที่ 2 สุพรรณบุรี
กรรมกำร
7. นำยไพโรจน์ แป้นเขียว
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
8. นำยเตชิต
พึง่ พวก
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
9. นำยสมพงษ์ ภูฆัง
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
10. นำยอำนวย งำมเกตุสุข
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
11. ว่ำที่ ร.ต.หญิงพรสวรรค์ เหลืองพวงแก้ว ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำยอำนวย งำมเกตุสุข
เบอร์โทรศัพท์ 081-944-0778
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกับสถำนศึกษำที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินกำรและสรุปรำยงำนผลต่อ
คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
5.5 ทักษะงำนยำนยนต์ดีเซล
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. ว่ำที่ร้อยตรีชนะคมศร คงยืน ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
ประธำนกรรมกำร
2. นำยณัฐดนัย
คงเพชรศักดิ์ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
ประธำนกรรมกำร
3. นำยอิทธิวัฒน์ สุวรรณรังสิมำ ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
4. นำยประดิษฐ์ เลิศโพธำวัฒนำ ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
5. นำยสำรวย
วรพิน
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
6. นำยณัฐ
เกิดสุขผล ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
7. นำยวีรศักดิ์ สุวรรณประภำ ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
8. นำยธรรมนูญ ล้ำเลิศ
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
9. นำยสำโรช
พันธุ์ตุ้ม
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
10. นำยหัสชัย
ชัยหำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
11. นำยสมศักดิ์
สกุลรัตนกุลชัย ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
12. นำยทศพร
งำมพุก
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
13. นำยธีรัช
ใจดี
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
14. นำยขจรศักดิ์
ธัญเมธำรัตน์ ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
15. นำยจักรพันธ์ โทสิทธิ์
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. ว่ำที่ร้อยตรีชนะคมศร คงยืน ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
ประธำนกรรมกำร
2. นำยณัฐดนัย
คงเพชรศักดิ์ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
ประธำนกรรมกำร
3. นำยศรำยุทธ
วงศ์อัสสไพบูลย์ บริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ นครปฐม จำกัด
กรรมกำร
4. นำยเฉลิม
เหมือนคต ผู้จัดกำรอำวุโส บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
กรรมกำร
5. นำยอิทธิวัฒน์ สุวรรณรังสิมำ วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
6. นำยสำโรช
พันธุ์ตุ้ม
วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
7. นำยธรรมนูญ ล้ำเลิศ
วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
8. นำยสมศักดิ์
สกุลรัตนกุลชัย วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
/9.นำยขจรศักด์…

- ๒๑ 9. นำยขจรศักด์
ธัญเมธำรัตน์ วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
10. นำยจักรพันธ์ โทสิทธิ์
วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำยขจรศักด์
ธัญเมธำรัตน์
เบอร์โทรศัพท์ 081-292-0890
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกับสถำนศึกษำที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินกำรและสรุปรำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
5.6 ทักษะงำนปรับอำกำศยำนยนต์ ระดับ ปวส.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม ประธำนกรรมกำร
2. นำยวีระยุทธ ซึ้งหฤทัย
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม รองประธำนกรรมกำร
3. นำยสรยุทธ อุ่นใจ
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม รองประธำนกรรมกำร
4. นำยพีระพงษ์ เผือกเหลือง รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม รองประธำนกรรมกำร
5. นำยศักดิ์สิทธิ์ บุญรังศรี
ครูชำนำญกำรพิเศษ
รองประธำนกรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
6. นำยธวัชชัย หิรัญพต
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
7. นำยปรีชำ
เจียงจันทร์
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
8. นำยเภตรำ
คงสะอำด
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
9. นำยปิติ
นุชประเสริฐ ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
10. นำยอภิชำติ ประเสริฐ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
11. นำยกฤษณะพันธุ์ พลำยบัว ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
12. นำยศรีทอง สวนสำรำญ ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
13. นำยประพันธ์ สุขำนันท์
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
14. นำยกฤษณพงษ์ แสงแก้ว
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
15. ว่ำที่ร้อยตรีศิริพงษ์ แพ่ศิริพุฒิพงศ์ ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
16. นำยพิรุณ
ก้อนทอง
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรสงครำม
กรรมกำร
17. นำยธีรทัต สื่อสุวรรณ
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรสงครำม
กรรมกำร
18. นำยธเนศ
บุญโตนด
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรสงครำม
กรรมกำร
19. นำยพรณรงค์ เสมำชัย
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ
กรรมกำร
20. ว่ำที่ร้อยตรีเจตพล ชูศรีสุข ครู วิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ
กรรมกำร
21. นำยอำนำจ ไวยบริสุทธิ์
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำรเลขำนุกำร
22. นำยธเนศ
บุญโตนด
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรสงครำม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
23. นำยคงศักดิ์ ตรีตรุยำนนท์ ครู วิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
24. นำยธนพล ตั้งกิจสถำพร ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยธวัชชัย หิรัญพต
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
ประธำนกรรมกำร
2. นำยปรีชำ
เจียงจันทร์
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
รองประธำนกรรมกำร
3. นำยเภตรำ
คงสะอำด
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
/4.นำยปิติ…

- ๒๒ 4. นำยปิติ
นุชประเสริฐ ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
5. นำยอภิชำติ ประเสริฐ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
6. นำยกฤษณะพันธุ์ พลำยบัว
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
7. นำยศรีทอง สวนสำรำญ ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
8. นำยประพันธ์ สุขำนันท์
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
9. นำยกฤษณพงษ์ แสงแก้ว
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
10.ว่ำที่ ร.ต.ริพงษ์ แพ่ศิริพุฒิพงศ์ ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
11.นำยพิรุณ
ก้อนทอง
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรสงครำม
กรรมกำร
12.นำยธีรทัต
สื่อสุวรรณ
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรสงครำม
กรรมกำร
13.นำยธเนศ
บุญโตนด
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรสงครำม
กรรมกำร
14.นำยคงศักดิ์ ตรีตรุยำนนท์ ครู วิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ
กรรมกำร
15.นำยพรณรงค์ เสมำชัย
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ
กรรมกำร
16.ว่ำทีร่ .ต.เจตพล ชูศรีสุข
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ
กรรมกำร
17.นำยอำนำจ ไวยบริสุทธิ์ ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำรเลขำนุกำร
18.นำยธนพล
ตั้งกิจสถำพร ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำยอำนำจ
ไวยบริสุทธิ์
เบอร์โทรศัพท์ 083-809-8947
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำ นผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
5.7 ทักษะงำนจักรยำนยนต์ไฟฟ้ำระดับปวช.และปวส.(แข่งขันสำธิต)
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยไพฑูรย์ สังข์สวัสดิ์
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพโพธิ์ทอง
ประธำนกรรมกำร
2. นำยณัฐพงศ์ แก้ววงศ์
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพมหำรำช รองประธำนกรรมกำร
3. นำยสุรศักดิ์ หริ่มสืบ
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง รองประธำนกรรมกำร
4. นำยพินิด
ศรีคำดี
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพโพธิ์ทอง รองประธำนกรรมกำร
5. นำงวัชรี
ปักษิณ
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพโพธิ์ทอง
รองประธำนกรรมกำร
6. นำยรชต
มิ่งขวัญ
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพโพธิ์ทอง
กรรมกำร
7. นำยพงศกร อ่วมอำรี
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพโพธิ์ทอง
กรรมกำร
8. นำยปรำโมทย์ ขอเหล็ก
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนแพ้ว
กรรมกำร
9. นำยนภดล
เกิดคง
ครูวิทยำลัยกำรอำชีพมหำรำช
กรรมกำร
10. นำยวรรณะ จิตรนพคุณ
ครูวิทยำลัยกำรอำชีพสองพี่น้อง
กรรมกำร
11. นำยอำณัฐชัย ไพลด ำ
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพโพธิ์ทอง
กรรมกำร
12. นำงสุพิชญำ กุลสอน
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพโพธิ์ทอง
กรรมกำร
13. นำงสำวกัลยำรัตน์ มะลิวัลย์ ครู วิทยำลัยกำรอำชีพโพธิ์ทอง
กรรมกำร
/14.นำยวัฒนำ...

- ๒๓ 14. นำยวัฒนำ อุดมพร
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพโพธิ์ทอง
กรรมกำร
15. นำยอนุกูล ผ่ำนเมืองปำก ครู วิทยำลัยกำรอำชีพโพธิ์ทอง
กรรมกำร
16. นำงสำวศศิธร ภู่ระหงษ์
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพโพธิ์ทอง
กรรมกำร
17. นำงอรุณี
ผลโชค
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพโพธิ์ทอง
กรรมกำร
18. นำงสำวเบญจมำศ จันสีเผือก ครูวิทยำลัยกำรอำชีพโพธิ์ทอง
กรรมกำร
19. นำยปฐวี
สติตรึก
ครูวิทยำลัยกำรอำชีพโพธิ์ทอง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
20. นำยสมประสงค์ จันทรังษี
ครูวิทยำลัยกำรอำชีพโพธิ์ทอง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. ผศ.ดร.อุเทน สุปัตติ
สมำคมยำนยนต์ไฟฟ้ำไทย
ประธำนกรรมกำร
2. ดร.ธงชัย
จินำพันธ์
สมำคมยำนยนต์ไฟฟ้ำไทย
กรรมกำร
3. สมศักดิ์
จินำพันธ์
สมำคมยำนยนต์ไฟฟ้ำไทย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำยปฐวี
สติตรึก
โทรศัพท์ 081-920-1399
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขัน เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกับสถำนศึกษำที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินกำรสรุปและรำยงำน
ผลต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะและวิชำชีพ
ทักษะสำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน/สำขำวิชำช่ำงซ่อมบำรุง/สำขำวิชำเขียนแบบเครื่องกล
5.8 ทักษะงำนกลึงชิ้นงำน ระดับ ปวช.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
๑. นำยนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม ประธำนกรรมกำร
๒. นำยวีระยุทธ ซึ้งหฤทัย
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม รองประธำนกรรมกำร
3. นำยสรยุทธ อุ่นใจ
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม รองประธำนกรรมกำร
4. นำยพีระพงษ์ เผือกเหลือง รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม รองประธำนกรรมกำร
5. นำยศักดิ์สิทธิ์ บุญรังศรี
ครูชำนำญกำรพิเศษ
รองประธำนกรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
6. นำยวันชัย
ชูเชื้อ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
7. นำยธีรพงศ์ จิรประเสริฐวงศ์ ครู วิทยำลัยเทคนิคเพชรบุรี
กรรมกำร
8. นำยศรำยุทธ ทองอุทัย
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
9. นำยอภิวัฒน์ วงค์แป้น
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
10.นำยปรรณวัฒน์ ทองสวัสดิ์
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
11.นำยนพอนนต์ อัศวินเจริญกิจ ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
12.นำยพิพัฒน์ ทุกข์สูญ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
13.นำงสำวกรรณภรรท ประสงค์ทรัพย์ ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
14.นำยอำนันท์ คณำวงษ์
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
15.นำงสำวพรรณิภำ วิเศษดี
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
16.นำยนพดล
มำลำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
/17.นำงสำวธิดำ…

- ๒๔ 17.นำงสำวธิดำ ศรีนัครำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
18.นำงสำวศิริกมล ช้ำอยู่
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ
กรรมกำร
๑9.นำยสมชำย สูญสิ้นภัย
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
20.ว่ำที่ร้อยตรีฐิติพงษ์ วุฒิพงษ์
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
๑. ดร.ไพฑูรย์
สังข์สวัสดิ์
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพโพธิ์ทอง
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยสมชำย สูญสิ้นภัย
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยบรรลือ จันทร์ศิริ
ครู วิทยำลัยเทคนิคชลบุรี
กรรมกำร
๔. นำยจรัญ
ควรหัตถ์
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
๕. นำยจิตวัฒนำ บุญเลิศ
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพบำงสะพำน
กรรมกำร
6. นำยหฤษฎ์
มะแอเคียน
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
7. นำยรักษ์พล มีด้วง
ครู วิทยำลัยเทคนิคเลย
กรรมกำร
8. นำยสันติ
พยัคฆ์ขำม
สำนักพัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำ กรรมกำร
9. นำยจงศิริ
ชัยทองงำม
สำนักพัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำ กรรมกำร
๑0. นำยอุทัย
แก้วสุวรรณ์ สำนักพัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำ กรรมกำร
๑1. นำยมนัส
ศรีวงศ์
ผู้จัดกำรบริษัท แมชชีนเทค จำกัด
กรรมกำร
๑2. นำยสุตชำย สงค์ประหยัด ครู วิทยำลัยเทคนิคชลบุรี
กรรมกำร
13. ดร.กอบเกียรติ สง่ำสงเครำะห์ ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
14. นำยอนุรักษ์ ไทยสนธิ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
๑5. นำยอุดม
เผ่ำพงษ์จันทร์ ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
๑6. นำยอภิวัฒน์ วงค์แป้น
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
17. ว่ำที่ร้อยตรีฐิติพงษ์ วุฒิพงษ์ ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำยอภิวัฒน์ วงค์แป้น
เบอร์โทรศัพท์ 083-594-0142
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำน ผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
5.9 ทักษะงำนวัดละเอียด
คณะกรรมกำรดำเนินงำนจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
๑. นำยนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม ประธำนกรรมกำร
๒. นำยวีระยุทธ ซึ้งหฤทัย
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม รองประธำนกรรมกำร
3. นำยสรยุทธ อุ่นใจ
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
รองประธำนกรรมกำร
4. นำยพีระพงษ์ เผือกเหลือง รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม รองประธำนกรรมกำร
5. นำยศักดิส์ ิทธิ์ บุญรังศรี
ครูชำนำญกำรพิเศษ
รองประธำนกรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
6. นำยวันชัย
ชูเชื้อ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
7. นำยธีรพงศ์ จิรประเสริฐวงศ์ ครู วิทยำลัยเทคนิคเพชรบุรี
กรรมกำร
8. นำยศรำยุทธ ทองอุทัย
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
/9.นำยสมชำย…

- ๒๕ 9. นำยสมชำย สูญสิ้นภัย
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
10.นำยอภิวัฒน์ วงค์แป้น
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
11.นำยปรรณวัฒน์ ทองสวัสดิ์
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
12.นำยพิพัฒน์ ทุกข์สูญ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
๑3.ว่ำที่ร้อยตรีฐิติพงษ์ วุฒิพงษ์
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
๑4.นำยอำนันท์ คณำวงษ์
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
๑5.นำงสำวพรรณิภำ วิเศษดี
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
๑6.นำงสำวธิดำ ศรีนัครำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
๑7. นำงสำวศิริกมล ช้ำอยู่
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ
กรรมกำร
18.นำยนพดล
มำลำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
19.นำงสำวกรรณภรรท ประสงค์ทรัพย์ ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม กรรมกำรเลขำนุกำร
20.นำยนพอนนต์ อัศวินเจริญกิจ ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
๑. ดร.ไพฑูรย์
สังข์สวัสดิ์
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพโพธิ์ทอง
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยบรรลือ จันทร์ศิริ
ครู วิทยำลัยเทคนิคชลบุรี
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยประทีป ฟองเพชร
ครู วิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง
กรรมกำร
๔. นำยรักษ์พล มีด้วง
ครู วิทยำลัยเทคนิคเลย
กรรมกำร
๕. นำยวิน
ดอกสุทัศน์
ครู วิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง
กรรมกำร
๖. นำยสิทำ
จุมปำลี
ครู วิทยำลัยเทคนิคลำปำง
กรรมกำร
๗. นำยวีระ
ผ่องแผ้ว
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
๘. นำยกฤษณ
ทองคำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคระยอง
กรรมกำร
๙. นำยธนำวุฒิ หอมสิน
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครนำยก
กรรมกำร
๑๐. นำยอำนนท์ ทองคำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
กรรมกำร
๑๑. นำยประหยัด จงดี
ครู วิทยำลัยเทคนิคเพชรบุรี
กรรมกำร
๑๒. นำยอุดม
เผ่ำพงษ์จันทร์ ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
13. นำยสุตชำย สงค์ประหยัด ครู วิทยำลัยเทคนิคชลบุรี
กรรมกำร
๑4. นำยสันติ
กำระเกศ
สถำบันไทย-เยอรมัน
กรรมกำร
๑5. นำยอัษฎำวุธ ปิยะนันท์
สถำบันไทย-เยอรมัน
กรรมกำร
๑6. ดร.มลฤดี
เรณูสวัสดิ์
บริษัท เอ็ม เอส เอ โซลูชั่น จำกัด
กรรมกำร
17. นำยนพอนนต์ อัศวินเจริญกิจ ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
๑8. นำยอนุรักษ์ ไทยสนธิ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำรเลขำนุกำร
๑9. นำงสำวกรรณภรรท ประสงค์ทรัพย์ ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำยนพอนนต์ อัศวินเจริญกิจ เบอร์โทรศัพท์ 099-351-4799
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
/5.10 ทักษะ...

- ๒๖ 5.10 ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
คณะกรรมกำรดำเนินงำน ประกอบด้วย
1. นำยนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม ประธำนกรรมกำร
2. นำยวีระยุทธ ซึ้งหฤทัย
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
รองประธำนกรรมกำร
3. นำยสรยุทธ อุ่นใจ
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม รองประธำนกรรมกำร
4. นำยพีระพงษ์ เผือกเหลือง รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม รองประธำนกรรมกำร
5. นำยศักดิ์สิทธิ์ บุญรังศรี
ครูชำนำญกำรพิเศษ
รองประธำนกรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
6. นำงสำวนุจรี คนกลำง
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
7. นำงสำวจิรำพร ชื่นสุข
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
8. นำยวชิรวิทย์ นำคขันทอง ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
9. นำงสำวบุษกร มำลำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
10. นำยชยำกร แสงจินดำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
11. นำงสำวปิยำ จูประเสริฐ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
12. นำงสำวสุพรรษำ จำเนียรกำล ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
13. นำงสำวศิริวรรณ มรรคผล
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
14. นำยไผท
ภักดีสุวรรณ ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
15. นำงสำวณัชชำ พลำยบัว
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
16.นำงสำวรวีวรรณ แสงสือ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยอรรถพล สุขีวุฒิ
ครู วิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวศิริวรรณ มรรคผล
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
รองประธำนกรรมกำร
3. นำยสัมฤทธิ์ ชินวงษ์
ครู วิทยำลัยเทคนิคเพชรบุรี
กรรมกำร
4. นำยจักรินทร์ คงสิบ
ครู วิทยำลัยเทคนิคชัยนำท
กรรมกำร
5. นำยสุนทร
วีระเดชลิกุล ครู วิทยำลัยเทคนิคปทุมธำนี
กรรมกำร
6. นำงรุ่งทิวำ
สำริยะสุนทร ครู วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ
กรรมกำร
7. นำยนเรน
รัตนพิทักษ์
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนแพ้ว
กรรมกำร
8. นำยวิษณุ
แจ้งธรรม
ครู วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
กรรมกำร
9. นำยผไท
ภักดีสุวรรณ ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
10. นำงสำวรวีวรรณ แสงสือ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำงสำวศิริวรรณ มรรคผล
เบอร์โทรศัพท์ 064-264-5154
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกับสถำนศึกษำที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินกำรและสรุปรำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
/ทักษะ....

- ๒๗ ทักษะสำขำวิชำเทคนิคกำรผลิต/เทคนิคอุตสำหกรรม/เขียนแบบเครื่องกล
5.11 ทักษะมำตรวิทยำมิติ
คณะกรรมกำรดำเนินงำน ประกอบด้วย
๑. นำยนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม ประธำนกรรมกำร
๒. นำยวีระยุทธ ซึ้งหฤทัย
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม รองประธำนกรรมกำร
3. นำยสรยุทธ อุ่นใจ
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม รองประธำนกรรมกำร
4. นำยพีระพงษ์ เผือกเหลือง รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม รองประธำนกรรมกำร
5. นำยศักดิ์สิทธิ์ บุญรังศรี
ครูชำนำญกำรพิเศษ
รองประธำนกรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
6. นำยวันชัย
ชูเชื้อ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
7. นำยธีรพงศ์ จิรประเสริฐวงศ์ ครู วิทยำลัยเทคนิคเพชรบุรี
กรรมกำร
8. นำยศรำยุทธ ทองอุทัย
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
9. นำยสมชำย สูญสิ้นภัย
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
10. นำยอภิวัฒน์ วงค์แป้น
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
11. นำยปรรณวัฒน์ ทองสวัสดิ์ ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
12. นำยพิพัฒน์ ทุกข์สูญ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
๑3. ว่ำที่ร้อยตรีฐิติพงษ์ วุฒิพงษ์ ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
๑4. นำงสำวกรรณภรรท ประสงค์ทรัพย์ ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
๑5. นำยอำนันท์ คณำวงษ์ ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
๑6. นำงสำวธิดำ ศรีนัครำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
๑7. นำงสำวศิริกมล ช้ำอยู่
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ
กรรมกำร
18. นำยนพดล มำลำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
19. นำยสุตชำย สงค์ประหยัด ครู วิทยำลัยเทคนิคชลบุรี
กรรมกำร
20. นำงสำวพรรณิภำ วิเศษดี
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำรเลขำนุกำร
21. นำยนพอนนต์ อัศวินเจริญกิจ ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสิน ประกอบด้วย
๑. ดร.ไพฑูรย์
สังข์สวัสดิ์
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพโพธิ์ทอง
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยบรรลือ จันทร์ศิริ
ครู วิทยำลัยเทคนิคชลบุรี
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยประทีป ฟองเพชร
ครู วิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง
กรรมกำร
๔. นำยรักษ์พล มีด้วง
ครู วิทยำลัยเทคนิคเลย
กรรมกำร
๕. นำยวิน
ดอกสุทัศน์
ครู วิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง
กรรมกำร
๖. นำยสิทำ
จุมปำลี
ครู วิทยำลัยเทคนิคลำปำง
กรรมกำร
๗. นำยวีระ
ผ่องแผ้ว
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
๘. นำยกฤษณ ทองคำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคระยอง
กรรมกำร
๙. นำยธนำวุฒิ หอมสิน
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครนำยก
กรรมกำร
๑๐. นำยอำนนท์ ทองคำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
กรรมกำร
๑๑. นำยประหยัด จงดี
ครู วิทยำลัยเทคนิคเพชรบุรี
กรรมกำร
๑๒. นำยอุดม
เผ่ำพงษ์จันทร์ ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
/13. นำยนพอนนต์…

- ๒๘ 13. นำยนพอนนต์ อัศวินเจริญกิจ ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
14. นำยสันติ
กำระเกศ
สถำบันไทย-เยอรมัน
กรรมกำร
๑5. นำยอัษฎำวุธ ปิยะนันท์
สถำบันไทย-เยอรมัน
กรรมกำร
๑6. ดร.มลฤดี
เรณูสวัสดิ์
บริษัท เอ็ม เอส เอ โซลูชั่น จำกัด
กรรมกำร
๑7. นำยอนุรักษ์ ไทยสนธิ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำรเลขำนุกำร
๑8. นำงสำวพรรณิภำ วิเศษดี ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำยนพอนนต์ อัศวินเจริญกิจ เบอร์โทรศัพท์099-351-4799
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกับสถำนศึกษำที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินกำรและสรุปรำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
5.12 ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
คณะกรรมกำรดำเนินงำน ประกอบด้วย
1. นำยนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม ประธำนกรรมกำร
2. นำยวีระยุทธ ซึ้งหฤทัย
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
รองประธำนกรรมกำร
3. นำยสรยุทธ อุ่นใจ
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
รองประธำนกรรมกำร
4. นำยพีระพงษ์ เผือกเหลือง รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
รองประธำนกรรมกำร
5. นำยศักดิส์ ิทธิ์ บุญรังศรี
ครูชำนำญกำรพิเศษ
รองประธำนกรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
6. นำงสำวนุจรี คนกลำง
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
7. นำงสำวจิรำพร ชื่นสุข
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
8. นำยวชิรวิทย์ นำคขันทอง ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
9. นำงสำวบุษกร มำลำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
10.นำยชยำกร แสงจินดำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
11.นำงสำวปิยำ จูประเสริฐ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
12.นำงสำวสุพรรษำ จำเนียรกำล ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
13.นำงสำวศิริวรรณ มรรคผล ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำรเลขำนุกำร
14.นำยผไท
ภักดีสุวรรณ ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
15.นำงสำวณัชชำ พลำยบัว
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
16.นำงสำวรวีวรรณ แสงสือ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยอรรถพล สุขีวุฒิ
ครู วิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวศิริวรรณ มรรคผล
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
รองประธำนกรรมกำร
3. นำยชำตรี
ศรีวิเชียร
ครู วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำร
4. นำยพงษ์ศักดิ์ คำเปลว
ครู วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำร
5. นำยกมลภพ ชุมศรี
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรปรำกำร
กรรมกำร
6. นำยอภิชำนน เอี่ยมแก้ว
ครู วิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
กรรมกำร
7. นำยผไท
ภักดีสุวรรณ ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำรเลขำนุกำร
8. นำงสำวณัชชำ พลำยบัว
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
/ผู้ประสำน...

- ๒๙ ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำงสำวศษิริวรรณ มรรคผล
เบอร์โทรศัพท์064-264-5154
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกับสถำนศึกษำที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินกำรและสรุปรำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
5.13 ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD-CAM)
คณะกรรมกำรดำเนินงำน ประกอบด้วย
๑. นำยนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม ประธำนกรรมกำร
๒. นำยวีระยุทธ ซึ้งหฤทัย
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม รองประธำนกรรมกำร
3. นำยสรยุทธ อุ่นใจ
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม รองประธำนกรรมกำร
4. นำยพีระพงษ์ เผือกเหลือง รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม รองประธำนกรรมกำร
5. นำยศักดิ์สิทธิ์ บุญรังศรี
ครูชำนำญกำรพิเศษ
รองประธำนกรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
6. นำยศรำยุทธ ทองอุทัย
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
7. นำยสมชำย สูญสิ้นภัย
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
8. นำยปรรณวัฒน์ ทองสวัสดิ์
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
9. นำยนพอนนต์ อัศวินเจริญกิจ ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
10.นำยพิพัฒน์ ทุกข์สูญ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
11.ว่ำที่ร้อยตรีฐิติพงษ์ วุฒิพงษ์
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
12.นำงสำวกรรณภรรท ประสงค์ทรัพย์ ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
๑3.นำงสำวพรรณิภำ วิเศษดี
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
๑4.นำงสำวธิดำ ศรีนัครำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
๑5.นำงสำวศิริกมล ช้ำอยู่
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ
กรรมกำร
16.นำยนพดล
มำลำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
๑7.นำยอำนันท์ คณำวงษ์
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำรเลขำนุกำร
18.นำยอภิวัฒน์ วงค์แป้น
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
๑. ดร.ไพฑูรย์
สังข์สวัสดิ์
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพโพธิ์ทอง
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยสมชำย สูญสิ้นภัย
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยอรรถพล สุขีวุฒฺ
ครู วิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
4. นำยประดิษฐ์ สังข์ศิริ
ครู วิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
5. นำยวันเดิม ชลคีรี
ครู วิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง
กรรมกำร
6. นำยพงศกร อุ่นสุพรรณ์ ครู วิทยำลัยเทคนิคปทุมธำนี
กรรมกำร
7. นำยชูบุญเย็น คุปตะนำวิน ครู วิทยำลัยเทคนิคอุตสำหกรรมยำนยนต์
กรรมกำร
8. นำยเอกลักษณ์ ตันติพิริยะ
ครู วิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี
กรรมกำร
9. นำยอภิวัฒน์ วงค์แป้น
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
10. นำยสุชำติ
เอ็งฉุน
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครนำยก
กรรมกำร
11. นำยฤทธิเดช พรมดำ
ที่ปรึกษำบริษัท ซีเอส ซอฟท์ แอนด์ โซลูชั่นส์
กรรมกำร
/12.นำยนิวัฒน์....

- ๓๐ 12. นำยนิวัฒน์ ศรีษะภูมิ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑3. นำงสำวจำมรี มีศรี
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำยสมชำย สูญสิ้นภัย
เบอร์โทรศัพท์ 086-757-2184
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกับสถำนศึกษำที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินกำรและสรุปรำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
ทักษะสำขำวิชำเชื่อมโลหะ
5.14 ทักษะกำรเชื่อม SMAW&GTAW ระดับ ปวช.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. ว่ำที่ร้อยตรีชนะคมศร คงยืน ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
ประธำนกรรมกำร
2. นำยณัฐดนัย คงเพชรศักดิ์ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคนครปฐม รองประธำนกรรมกำร
3. นำยอุดม
อินต๊ะวัย
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุดรธำนี รองประธำนกรรมกำร
4. นำยพิรชัช ชังเภำ
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคบำงแสน รองประธำนกรรมกำร
5. นำยกิตติศักดิ์ บัวศรี
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี
กรรมกำร
6. นำยธนัสถ์ เทพพิทักษ์ วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง
กรรมกำร
7. นำงสำววรำริณี มิ่งภู
วิทยำลัยเทคนิคนครสวรรค์
กรรมกำร
8. นำยเฉลิมศักดิ์ มัดทะมณฑล วิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษกอุดรธำนี
กรรมกำร
9. นำยปุณรัตน์ อินทุรัตน์
วิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษกอุดรธำนี
กรรมกำร
10. นำยอมรเชษฐ์ จันทอง
วิทยำลัยเทคนิคปัตตำนี
กรรมกำร
11. นำยยุทธนำ แสนกันคำ
วิทยำลัยเทคนิคยำนยนต์อยุธยำ
กรรมกำร
12. ดร.นิลล์พนมไพร สุนทร
วิทยำลัยเทคนิคบำงแสน
กรรมกำร
13. นำยกิตติศักดิ์ บุญเพชร
วิทยำลัยกำรอำชีพวังไกลกังวล
กรรมกำร
14. นำยสมสกุล วัชรจิตต์กุล วิทยำลัยเสริมทักษะพระภิกษุสำมเณร
กรรมกำร
15. นำยชำญณรงค์ แดงสุวรรณ วิทยำลัยเทคนิคยะลำ
กรรมกำร
16. นำยวิรัตน์ เพ็ชรประดิษฐ วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
17. นำยสุริยนต์ ฉิ่งแก้ว
วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. ว่ำที่ร้อยตรีชนะคมศร คงยืน ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
ประธำนกรรมกำร
2. นำยณัฐดนัย คงเพชรศักดิ์ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคนครปฐม รองประธำนกรรมกำร
3. นำยพนม
ยิ่งไพบูลย์ บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด กรรมกำร
4. นำยอรัญ
ขุนหำญ
บริษัท เอเค เวลดิ้ง จำกัด
กรรมกำร
5. นำยอนำนุภำพ เหลืองดอกไม้ กองโรงไฟฟ้ำเขื่อนท่ำทุ่ง
กรรมกำร
6. นำยทวี
พันธ์มำศ
วิทยำลัยเทคนิคนครศรีธรรมรำช
กรรมกำร
7. นำยปรำโมทย์ พันธ์สว่ำง วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
8. นำยปิยะ
โกษำ
วิทยำลัยเทคนิคพิบูลมังสำหำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำยปรำโมทย์ พันธ์สว่ำง เบอร์โทรศัพท์ 089-550-3903
/มีหน้ำที…่ .

- ๓๑ มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
5.15 ทักษะงำนตรวจสอบและทดสอบวัสดุงำนเชื่อม (ปวช.)
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. ว่ำที่ร้อยตรีชนะคมศร คงยืน ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
ประธำนกรรมกำร
2. นำยณัฐดนัย คงเพชรศักดิ์ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคนครปฐม รองประธำนกรรมกำร
3. นำยจีรยุทธ
กลีบบัว
รองผู้อำนวยกำร วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี รองประธำนกรรมกำร
4. ว่ำทีร่ ้อยตรีวิเนตร ถนอมรักษ์ษำ รองผู้อำนวยกำร วิทยำลัยเทคนิคยะลำ รองประธำนกรรมกำร
5. นำยกัซฟี
ดอแม
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพสุไหงโกลก รองประธำนกรรมกำร
6. ว่ำที่ร้อยตรีดร.สำยม่ำน เปลี่ยนเหล็ก วิทยำลัยเทคนิคบัวใหญ่
กรรมกำร
7. นำยชำญชัย วิเศษสุมน
วิทยำลัยเทคนิคพิษณุโลก
กรรมกำร
8. นำยสุเทพ
อริยพฤกษ์
วิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง
กรรมกำร
9. นำยประดิษฐ์ อินทร์สมัย
วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
10. นำงสำวฐิติ์ยำพร พรหมศรี
วิทยำลัยกำรอำชีพสระบุรี
กรรมกำร
11. นำยพนัสชัย อุบลวัตร
วิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี
กรรมกำร
12. นำยประภำส โคกอ่อน
วิทยำลัยกำรอำชีพนครปฐม
กรรมกำร
13. นำงสำวดำวประกำย อ่อนสด วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
14. นำยพสุรัตน์ พงสำ
วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
15. นำยไพโรจน์ ปำกกำ
วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. ว่ำที่ร้อยตรีชนะคมศร คงยืน ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
ประธำนกรรมกำร
2. นำยณัฐดนัย คงเพชรศักดิ์ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคนครปฐม รองประธำนกรรมกำร
3. นำยพนม
ยิ่งไพบูลย์ บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด กรรมกำร
4. นำยอนุรักษ์ คล้ำยถ้ม บริษัท ทริปเปิล พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด กรรมกำร
5. นำงแก้วกัลยำ รำชสุภำ
วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำร
6. นำยพงษ์ศักดิ์ พลำยศรี
วิทยำลัยเทคนิคอำชีพนครปฐม
กรรมกำร
7. นำยจำรัส
อินทสโร
วิทยำลัยกำรอำชีพสมเด็จเจ้ำพะโคะ
กรรมกำร
8. นำยชิงชัย จันทรเสนำ วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
9. นำยพสุรัตน์ พงสำ
วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
10. นำยปรำโมทย์ พันธ์สว่ำง วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
11. นำยปิยะ
โกษำ
วิทยำลัยเทคนิคพิบูลมังสำหำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำยพสุรัตน์ พงสำ
เบอร์โทรศัพท์ 084-743-2976
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
/5.16 ทักษะกำรเชื่อม…

- ๓๒ 5.16 ทักษะกำรเชื่อม SMAW&GTAW ระดับ ปวส.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. ว่ำที่ร้อยตรีชนะคมศร คงยืน ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
ประธำนกรรมกำร
2. นำยณัฐดนัย คงเพชรศักดิ์ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคนครปฐม รองประธำนกรรมกำร
3. นำยชัยวุธ เหล่ำวัฒนวรรณ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี รองประธำนกรรมกำร
4. นำยประจวบ แสงอรุณ
วิทยำลัยกำรอำชีพบำงแก้วฟ้ำ
กรรมกำร
5. นำยปัญญำ เทียมปำน
วิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
กรรมกำร
6. นำยครรชิต เชิญทอง
วิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
กรรมกำร
7. ว่ำที่ร้อยตรีกิตติพงษ์ ภู่สำย วิทยำลัยเทคนิครำชสิทธำรำม
กรรมกำร
8. นำยวิษณุ
ใหญ่ยง
วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำร
9. นำยชินวัฒน์ อ่อนน้อม
วิทยำลัยเทคนิคปรำจีนบุรี
กรรมกำร
10. นำยเกียรติศักดิ์ สุทธิปัญโญ วิทยำลัยกำรอำชีพพนัสนิคม
กรรมกำร
11. ว่ำที่ร.ต.พงศธร สุริยวรำกุล วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง
กรรมกำร
12. นำยพัฒน์ชัย พรหมทำ
วิทยำลัยเทคนิคพะเยำ
กรรมกำร
13. นำยเทอดศักดิ์ ชมเชย
วิทยำลัยเทคนิคพังงำ
กรรมกำร
14. นำยไชยยำ สุริยะจันทร์ วิทยำลัยกำรอำชีพบำงแก้วฟ้ำ
กรรมกำร
15. นำยปรำโมทย์ พันธ์สว่ำง
วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
16. นำยสิทธิเดช ครุฑสี
วิทยำลัยเทคนิคน่ำน
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. ว่ำที่ร้อยตรีชนะคมศร คงยืน ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
ประธำนกรรมกำร
2. นำยณัฐดนัย คงเพชรศักดิ์ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคนครปฐม รองประธำนกรรมกำร
3. นำยพนม
ยิ่งไพบูลย์สุข บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด กรรมกำร
4. นำยอรัญ
ขุนหำญ
บริษัท เอเค เวลดิ้ง จำกัด
กรรมกำร
5. นำยอำนุภำพ เหลืองดอกไม้ กองโรงไฟฟ้ำเขื่อนท่ำทุ่ง
กรรมกำร
6. นำยทวี
พันธ์มำศ
วิทยำลัยเทคนิคนครศรีธรรมรำช
กรรมกำร
7. นำยปรำโมทย์ พันธ์สว่ำง วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
8. นำยวชิรวุธ หมอทรัพย์ วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำยปรำโมทย์ พันธ์สว่ำง เบอร์โทรศัพท์ 089-550-3903
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำย งำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
5.17 ทักษะงำนตรวจสอบและทดสอบวัสดุงำนเชื่อม ระดับ ปวส.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. ว่ำที่ร้อยตรีชนะคมศร คงยืน ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
ประธำนกรรมกำร
2. นำยณัฐดนัย คงเพชรศักดิ์ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคนครปฐม รองประธำนกรรมกำร
3. นำยสรยุทธ อุ่นใจ
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม รองประธำนกรรมกำร
4. นำยนิวัติ
เพ็ชรสังวำลย์ วิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ
รองประธำนกรรมกำร
/5.นำยปรำโมทย์…

- ๓๓ 5. นำยปรำโมทย์ จำมรเนียม
วิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง
กรรมกำร
6. นำยสุวัฒ
ภูเภำ
วิทยำลัยเทคนิคชัยนำท
กรรมกำร
7. นำยชยพล ภวินตระกูล วิทยำลัยเทคนิคลำพูน
กรรมกำร
8. นำยนรชัย สำครเจริญ วิทยำลัยเทคนิคลำพูน
กรรมกำร
9. นำยเรวัต
กำบัง
วิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
กรรมกำร
10. นำยพงษ์ศักดิ์ พลำยศรี
วิทยำลัยกำรอำชีพนครปฐม
กรรมกำร
11. นำยวัชระ พงษ์รอด
วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
12. นำยชญำนิน ช้ำกล้ำ
วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
13. นำยอธิป
นวรัตน์
วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
14. นำยชิงชัย
จันทรเสนำ วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
15. นำยธีระยุทธ รัตนอำชำ
วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำรผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
2. ว่ำที่ร้อยตรีชนะคมศร คงยืน ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
ประธำนกรรมกำร
3. นำยณัฐดนัย คงเพชรศักดิ์ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคนครปฐม รองประธำนกรรมกำร
4. นำยพนม
ยิ่งไพบูลย์สุข บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด กรรมกำร
5. นำยอนุรักษ์ คล้ำยถม
บริษัท ทริปเปิล พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่นจำกัด กรรมกำร
6. นำงแก้วกัลยำ รำชสุภำ
วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำร
7. นำยพงษ์ศักดิ์ พลำยศรี
วิทยำลัยกำรอำชีพนครปฐม
กรรมกำร
8. นำยจำรัส
อินทสโร
วิทยำลัยกำรอำชีพสมเด็จเจ้ำพะโคะ
กรรมกำร
9. นำยปรำโมทย์ พันธ์สว่ำง วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
10. นำยวชิรวุธ หมอทรัพย์ วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำยพสุรัตน์ พงสำ
เบอร์โทรศัพท์ 084-743-2976
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
ทักษะสำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำกำลัง
5.18 ทักษะกำรติดตั้งไฟฟ้ำ และควบคุมไฟฟ้ำ ระดับ ปวช. ประกอบด้วย
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยจตุพร
ศิลปรัตน์ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยธีระชัย
เจียมจิต
บริษัท ภัทรเมธำกิจ จำกัด
กรรมกำร
3. นำยปัญญำ
ตั้งธโนปจัย
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
4. นำยนิกูล
ภูสุภำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
5. นำงสำวประไพศรี ละออศรี ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
6. นำยอนุสรณ์ โคกกลำง
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
7. นำยปิติพงศ์ ปรำงจันทร์
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
8. นำยพิทักษ์ อุดมรักษำทรัพย์ ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
9. นำยขวัญชัย สังขวรรณะ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
/๑0.นำงสำว...

- ๓๔ ๑0. นำงสำวปุญญ์ญะณัฐ ประพันธ์พจน์ ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
๑1. นำยทศพล ล้อมวงษ์
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
๑2. นำยนพรัตน์ มะสุใส
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
๑3. นำยเสกสรรค์ ปรำสำท
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
๑4.นำงสำวอชรำยุ แดงประเสริฐ ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
๑5. นำยนพกร กำละพงษ์
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
๑6. นำงสำวปรียำภรณ์ วิภำพรรณ ครูฝึกสอน วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
๑7. นำยอำนำจ ชนพิทักษ์
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑8. นำยวีรพงศ์ อุดมผล
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยจตุพร
ศิลปรัตน์ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยบุญธรรม กลิ่นเล็ก
ครู วิทยำลัยเทคนิคเพชรบุรี
รองประธำนกรรมกำร
3. นำยสัณชัย
ชูช่วย
บริษัท เอบีบี(ประเทศไทย) จำกัด
กรรมกำร
4. นำยสุริยำ
โสมกุล
ครู วิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี
กรรมกำร
5. นำยวุฒิชัย
ขมพลกรัง ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
6. นำยธีรยุทธ
กำสกุล
ครู วิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
7. นำยชัยวัฒน์ พูลสวัสดิ์
ครู วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำร
8. นำยศรำวุธ
นำคยรรยง ครู วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำร
9. นำยฉัตรชัย ฟุ้งพงษ์
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพชัยบำดำล
กรรมกำร
10. นำยเชำวฤทธิ์ โมงนำที
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
11. นำยเอกพงษ์ ลืมนัด
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
12. นำยสวง
ชุ่มแจ้ง
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุมรสำคร
กรรมกำร
13. นำยจรัญ
ชูพรหม
สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน 2 สุพรรณบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำยอำนำจ
ชนพิทักษ์
เบอร์โทรศัพท์ 089-836-2247
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
5.19 ทักษะกำรติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ ระดับ ปวช.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. ว่ำที่ ร.ต.ชนะคมศร คงยืน ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
ประธำนกรรมกำร
2. นำยณัฐดนัย คงเพชรศักดิ์ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
รองประธำนกรรมกำร
3. นำยเจตนำ พงษ์พยุหะ
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
รองประธำนกรรมกำร
4. นำยนิกูล
ภูสุภำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
5. นำยปิยวัฒน์ อมรปิยะกฤษฐ์ ครู วิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
6. นำยอนันต์ธนภัทร เจริญชัยธนำโชค ครู วิทยำลัยกำรอำชีพพระสมุทรเจดีย์
กรรมกำร
7. นำยทวีศักดิ์ มำลัยวิจิตร ครู วิทยำลัยเทคนิครำชสิทธำรำม
กรรมกำร
8. นำยธนู
แสงอุทัย
ครู วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำร
/9.นำยสำเริง…

- ๓๕ 9. นำยสำเริง
เอี่ยมสะอำด ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
10. นำยไพศำล ยันตะนะ
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี
กรรมกำร
11. นำยเจตนำ พงษ์พยุหะ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำร
12. นำยสมมำตร์ แก้วจินตนำ ครู วิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
13. นำยกันตภณ รอดรัตน์
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงรำชบุรี
กรรมกำร
14. ว่ำที่ ร.ต.ณกรณ์ อินทร์สุภำ ครู วิทยำลัยกำรอำชีพอินทร์บุรี
กรรมกำร
15. นำยสุวรรณ ศรีเที่ยงตรง ครู วิทยำลัยกำรอำชีพอู่ทอง
กรรมกำร
16. นำยคมสันต์ กล้ำเวศ
ครู วิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
กรรมกำร
17. นำยสมคิด
จุติยนต์
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
18. นำงสำวนฤมล เหรียญทองวัฒนำ ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
19. นำงสำวทัดดำว ชื่นด้วง
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
20. นำงสำวรัตนำภรณ์ ลำภเพิ่มพูลยิ่ง ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
21. นำงสำวปรียำภรณ์ ลบเจริญ ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
22. นำงสำวปัณณิกำ โขขัด
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
23. นำยพนม คำเครือสำยญำติ ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
24. นำยประสงค์ พูลเพิ่มทรัพย์ ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. ว่ำที่ ร.ต.ชนะคมศร คงยืน ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
ประธำนกรรมกำร
2. นำยธเนศ วงศ์วัฒนำนุรักษ์ ครู วิทยำลัยเทคนิคมีนบุรี
กรรมกำร
3. นำยนพคุณ สุวรรณบูลย์ ครู วิทยำลัยกำรอำชีพนวมินทรำชูทิศ
กรรมกำร
4. ว่ำที่ ร.อ.บุญน้อม ปันชัยสงค์ ครู วิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษกมหำนคร
กรรมกำร
5. นำยบุญช่วย อึ้งประสูติ
สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัดนครปฐม
กรรมกำร
6. นำยธัญภพ ศิริมำศเกษม สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัดนครปฐม
กรรมกำร
7. นำยสัญญำ มุ่งรอบกิจ
สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัดนครปฐม
กรรมกำร
8. ตัวแทนจำก บริษัท อีมิแน้นท์ แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมกำร
9. ตัวแทนจำก บริษัท บริษัท กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด
กรรมกำร
10. ตัวแทนจำก บริษัท บริษัท มหำจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด
กรรมกำร
11. นำยธีระพงศ์ แสงสุวรรณ ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำงสำวนฤมล เหรียญทองวัฒนำ
เบอร์โทรศัพท์ 087-678-5737
2. นำงสำวรัตนำภรณ์ ลำภเพิ่มพูลยิ่ง
เบอร์โทรศัพท์ 064-661-6415
3. นำยสมศักดิ์
ดีเอี่ยม
เบอร์โทรศัพท์ 081-191-9104
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
5.20 ทักษะกำรออกแบบระบบไฟฟ้ำและเขียนแบบไฟฟ้ำด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยจตุพร ศิลปรัตน์
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ประธำนกรรมกำร
/2.นำยอำนำจ…

- ๓๖ 2. นำยอำนำจ ชนพิทักษ์
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
รองประธำนกรรมกำร
3. นำยสุทธิรักษ์ มงคลนิมิตร ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
4. นำยพำนุเกียรติ ยอดคำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
5. นำยวุฒิกร รงค์รัตน์
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
6. นำยประสิทธิวัฒน์ คุณกระมุท ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
7. นำยมนัส
หงิมห่วง
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
8. นำยอัฐวีร์
วสุปภำวัฒน์ ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
9. นำงสำวมนอักษร โอบอ้อม ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
10. นำยวรพงศ์ เกิดปัญญำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
11. นำงสำวกมลชนก รุจจนเวท เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยจตุพร ศิลปรัตน์
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยวรวิทย์ จินดำรัตน์
ครู วิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี
กรรมกำร
3. นำยบุญธรรม กลิ่นเล็ก
ครู วิทยำลัยเทคนิคเพชรบุรี
กรรมกำร
4. นำยพำนุเกียรติ ยอดคำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
5. นำยชลิตร์ มณีสุวรรณ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
6. นำยสมโภชน์ ตำมสำยลม ครู วิทยำลัยเทคนิคชัยนำท
กรรมกำร
7. นำยเชิดพงศ์ จันทรวัฒนกิจ ครู วิทยำลัยกำรอำชีพบำงสะพำน
กรรมกำร
8. นำยวรพงศ์ เกิดปัญญำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำยวรพงศ์ เกิดปัญญำ
เบอร์โทรศัพท์ 097-324-2355
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
สำขำวิชำไฟฟ้ำ/สำขำวิชำเมคคำทรอนิกส์และหุ่นยนต์
5.21 ทักษะกำรเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC ระดับ ปวส.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยเจนวิทย์ ตั้งเจริญวรคุณ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยจีรยุทธ กลีบบัว
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสระบุรี รองประธำนกรรมกำร
3. นำยนเรศ
สว่ำงจันทร์
กรรมกำร
4. นำงนงนุช เดชพิทักษ์
กรรมกำร
5. นำยเลิศชัย เชียงศรี
กรรมกำร
6. นำยชัยพิสิษฐ์ ผิวอ่อน
กรรมกำร
7. นำยชำญณรงค์ เรืองขจร
กรรมกำร
8. นำยพิสิษฐ์
พึ่งผล
กรรมกำร
9. นำงสำวศิริพร เกษรทอง
กรรมกำร
10. นำยอภิเชษฐ สีดำวงษ์
กรรมกำร
11. นำยสมชำย ปิ่นทองคำ
กรรมกำร
/12.นำยชัยทัต…

- ๓๗ 12. นำยชัยทัต
อำจเอื้อ
กรรมกำร
13. นำยกิตติศักดิ์ ไชยนำ
กรรมกำร
14. นำยโสภณวิชญ์ บุญเสือ
กรรมกำร
15. นำงสำวจินตนำ รอดเจริญ
กรรมกำร
16. เจ้ำภำพสถำนที่
กรรมกำร
17. เจ้ำภำพสถำนที่
กรรมกำร
18. เจ้ำภำพสถำนที่
กรรมกำร
19. เจ้ำภำพสถำนที่
กรรมกำร
20. นำยธีระพันธ์ ศรีมุกดำ
กรรมกำร
21. นำยมฆพัฒน์ ตันทเสน
กรรมกำร
22. นำยวิโรจน์ อยู่เล่ห์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
23. นำยเสมอศักดิ์ สุดำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
24. นำยนัฐพล
เดชพิทักษ์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสิน ประกอบด้วย
1. นำยเจนวิทย์ ตั้งเจริญวรคุณ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยจีรยุทธ กลีบบัว
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสระบุรี รองประธำนกรรมกำร
3. นำยเสกสัณห์ วัฒนะโชติ
กรรมกำร
4. นำงสำวเพ็ญพักตร์ โรจน์พลำเสถียร
กรรมกำร
5. นำงสำวปภำวี สมศักดิ์
กรรมกำร
6. นำยสยำม แสนวงค์คำ
กรรมกำร
7. นำยสมโภช เวียงคำ
กรรมกำร
8. เจ้ำภำพสถำนที่
กรรมกำร
9. นำยวิโรจน์ อยู่
กรรมกำรและเลขำนุกำร
10. นำยเสมอศักดิ์ สุดำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกับสถำนศึกษำที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินกำรและสรุปรำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์/สำขำวิชำช่ำงโทรคมนำคม/สำขำวิชำเทคโนโลยีมนำคม
5.22 ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยำยเสียง Integrate Amplifier กำลังขับไม่น้อยกว่ำ
30x30 Watt ระดับ ปวช.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
๑. นำงสำวกนกวรรณ ส่งสมบูรณ์ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ประธำนกรรมกำร
๒. นำยภำสกร หนูสนั่น
ครูวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
๓. นำงพรศรัณย์ อำภำประเทือง ครูวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
๔. นำงวำรุณี
ครื้นน้ำใจ
ครูวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
๕. นำยณรงค์ฤทธิ์ เขตตวงษ์ ครูวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
๖. นำงเบ็ญจวรรณ์ บุญเสวตร ครูวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
/7.นำยอำนนท์…

- ๓๘ ๗. นำยอำนนท์ สิงห์จุ้ย
ครูวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
๘. นำยศุภโชค พำนทอง
ครูวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
๙. นำยวิโรจน์ แก้วเรือง
ครูวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
๑๐. นำงสำวณัฏฐกำญจน์ คุณกระมุท ครูวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
๑๑. นำยกฤษดำ สุขนิมิต
ครูวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
๑๒. นำยปัญญำ ตั้งธโนปจัย ครูวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
๑๓. นำงสมพร
โพธิ์รัง
ครูวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
๑๔. นำงสำวจิรำพร เก่ำแท้
ครูวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
๑๕. นำยกันต์
งำมยิ่ง
ครูวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
๑๖. นำยสุรพงษ์ ไชยเสนำ
ครูวิทยำลัยกำรอำชีพกำญจนบุรี
กรรมกำร
๑๗. นำยกำญจนะ มะลำด
ครูวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
กรรมกำร
๑๘. นำยวิโรจน์ ศิริประเสริฐสุข ครูวิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
๑๙. นำยประเสริฐศักดิ์ ศิริภำพ ครูวิทยำลัยเทคนิคชัยนำท
กรรมกำร
๒๐. นำยวสุ
งำมยิ่ง
ครูวิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส
กรรมกำร
๒๑. นำงสำวสุธินันท์ ฉิ่งแก้ว
ครูวิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
๒๒. นำยสุธีร์
แบนประเสริฐ ครูวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒๓. นำงสำวนรมน ริตพวง
ครูวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๒๔. นำยกันตวิชญ์ แบนประเสริฐ ครูวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
๑. นำงสำวกนกวรรณ ส่งสมบูรณ์ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยชำญชัย ปิยะภำณี
ผู้เชี่ยวชำญหจก.ไทยอีเล็คโทรนิคส์
กรรมกำร
๓. นำยสำยชล ศิษย์ฤำษี
ครูวิทยำลัยกำรอำชีพอู่ทอง
กรรมกำร
๔. นำยสุรพงษ์ ไชยเสนำ
ครูวิทยำลัยกำรอำชีพกำญจนบุรี
กรรมกำร
๕. นำยกำญจนะ มะลำด
ครูวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
กรรมกำร
๖. นำยวิโรจน์ ศิริประเสริฐสุข ครูวิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
๗. นำยมนตรี รื่นศุภผล
ครูวิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส
กรรมกำร
๘. นำยสุธีร์
แบนประเสริฐ ครูวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๙. นำยทรงศักดิ์ ครื้นน้ำใจ
ครูวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำยสุธีร์
แบนประเสริฐ เบอร์โทรศัพท์ 081-925-6015
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
5.23 ทักษะกำรออกแบบพัฒนำโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำงสำวกนกวรรณ ส่งสมบูรณ์ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
รองประธำนกรรมกำร
2. นำยสุธีร์
แบนประเสริฐ ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
3. นำยโกมล
ศิริสมบูรณ์เวช ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
/4.นำยธีระ….

- ๓๙ 4. นำยธีระ
วัชระพงศ์ไพบูลย์ ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
5. นำยจักรกฤษณ์ ดีเสมอ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
6. นำยเรืองวิทย์ โพธิ์รัง
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
7. นำยทรงศักดิ์ ครื้นน้ำใจ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
8. นำงพรศรัณย์ อำภำประเทือง ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
9. นำยวิโรจน์
แก้วเรือง
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
10. นำงสำวทิติธร สุรพินิจ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
11. นำยกันตวิชญ์ แบนประเสริฐ ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
12. ว่ำที่ ร.ท.ทองใบ สมพิทักษ์
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
13. นำยพิทักษ์ อุดมรักษำทรัพย์ ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
14. นำงพัชรำ
ใจดี
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
15. นำยบุญเกิด สนธิพันธ์
ครู วิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
16. นำยเกรียงศักดิ์ เทียมทิพำบุญกร ครู วิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง
กรรมกำร
17. นำยประเสริฐศักดิ์ ศิริภำพ
ครูวิทยำลัยเทคนิคชัยนำท
กรรมกำร
18. นำยทศพร ดวงสวัสดิ์
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพกำญจนบุรี
กรรมกำร
19. นำงสำวนิภำ ตันติพิริยะ
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพกำญจนบุรี
กรรมกำร
20. นำยฤกษ์ชัย ปรกแก้ว
ครูวิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี
กรรมกำร
21. นำยเรืองแสง ทองสุขแสงเจริญ ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
22. นำยศุภโชค พำนทอง
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
23. นำยกฤษดำ สุขนิมิต
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
24. นำงสำวณัฏฐกำญจน์ คุณกระมุท ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสิน ประกอบด้วย
๑. นำงสำวกนกวรรณ ส่งสมบูรณ์ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี รองประธำนกรรมกำร
๒. นำยชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล ผู้เชี่ยวชำญ บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด
กรรมกำร
๓. นำยกฤษดำ ใจเย็น
ผู้เชี่ยวชำญ บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด
กรรมกำร
๔. นำยธีรวุธ
จิตพรมมำ
ผู้เชี่ยวชำญ บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด
กรรมกำร
๕. นำยอำทร คุ้มฉำยำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
๖. นำยบุญเกิด สนธิพันธ์
ครูวิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
๗. นำยเรืองแสง ทองสุขแสงเจริญ ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
๘. นำยธีรพงษ์ เอี่ยมยัง
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพกำญจนบุรี
กรรมกำร
๙. นำยอำนนท์ สิงห์จุ้ย
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๐. นำยศุภโชค พำนทอง
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำยศุภโชค
พำนทอง
เบอร์โทรศัพท์ 084-094-0282
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกับสถำนศึกษำที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินกำรและสรุปรำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
/5.24 ทักษะกำร....

- ๔๐ 5.24 ทักษะกำรแข่งขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยเจนวิทย์ ตั้งเจริญวรคุณ
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยจีรยุทธ กลีบบัว
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสระบุรี รองประธำนกรรมกำร
3. นำยสมชำย วิลำวรรณ์
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
4. นำยวิเชียร ทวีสุข
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
5. นำงสุดำรัตน์ ปรีชำรณเสฎฐ์
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
6. นำยสุรัตน์ ลิมป์ประเสริฐกุล ครูอัตรำจ้ำง วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
7. นำยบวร ชะโลธร
ครูอัตรำจ้ำง วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
8. นำยเกรียงไกร ชนะชัย
ครูอัตรำจ้ำง วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
9. นำงกฤษณำ เฮ็งฉุน
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครนำยก
กรรมกำร
10. นำยจำรุวัฒน์ มณีศรี
ครู วิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
11. นำยมนตรี โนนพะยอม
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพขอนแก่น
กรรมกำร
12. นำยฉัตรพฤกษ์ สีทิม
ครู วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี
กรรมกำร
13. นำยยงยศ รตะเสรี
ครู วิทยำลัยเทคนิคภูเก็ต
กรรมกำร
14. นำยสถำพร พุทธศักดิ์โสภณ ครู วิทยำลัยเทคนิคภูเก็ต
กรรมกำร
15. นำยพีระพงษ์ จันเขียว
ครู วิทยำลัยสมุทรปรำกำร
กรรมกำร
16. นำยสุธีร์ แบนประเสริฐ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
17. นำยอำนนท์ สิงห์จุ้ย
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
18. นำยกฤษดำ สุขนิมิต
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
19. นำงสำวรัชฎำเนตร สุรำไพ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำร
20. นำงเกศินี งำมยิ่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
21. นำยกฤษดำ ใจเย็น
บริษัทอินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด
กรรมกำร
22. นำยธีรวุธ จิตพรมมำ
บริษัทอินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด
กรรมกำร
23. นำยยงยุทธ์ จันทรัตน์
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
24. นำงสำวกนกกำญจน์ ทะวงษำ ครูอัตรำจ้ำง วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
25. นำงสำวพัชรินทร์ สุวรรณบุตร ครูอัตรำจ้ำง วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยเจนวิทย์ ตั้งเจริญวรคุณ
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยจีรยุทธ กลีบบัว
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสระบุรี รองประธำนกรรมกำร
3. นำงกฤษณำ เฮ็งฉุน
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครนำยก
กรรมกำร
4. นำยยงยศ รตะเสรี
ครู วิทยำลัยเทคนิคภูเก็ต
กรรมกำร
5. นำยสถำพร พุทธศักดิ์โสภณ ครู วิทยำลัยเทคนิคภูเก็ต
กรรมกำร
6. นำยมนตรี โนนพะยอม
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพขอนแก่น
กรรมกำร
7. นำยกฤษดำ ใจเย็น
บริษัทอินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด
กรรมกำร
8. นำยธีรวุธ จิตพรมมำ
บริษัทอินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด
กรรมกำร
9. นำยยงยุทธ์ จันทรัตน์
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำรเลขำนุกำร
10. นำงสำวกนกกำญจน์ ทะวงษำ ครูอัตรำจ้ำง วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
/ผู้ประสำน...

- ๔๑ ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำยยงยุทธ์ จันทรัตน์
เบอร์โทร 089-165-6821
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกับสถำนศึกษำที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินกำรและสรุปรำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์/สำขำวิชำช่ำงโทรคมนำคม/สำขำวิชำเมคคำทรอนิกส์และหุ่นยนต์
5.25 ทักษะไมโครคอนโทรเลอร์ ระดับ ปวส.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำงสำวมยุรี ศรีระบุตร
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ
ประธำนกรรมกำร
2. นำยจำรุวัฒน์ มณีศรี
รักษำกำรในตำแหน่งรองผู้อำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร
วิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ
3. นำยณตปกรณ์ เงินเหรียญ
วิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง
กรรมกำร
4. นำยอำณัติ ทองมั่น
วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำร
5. นำยบัณฑิต ผ่องโต
วิทยำลัยเทคนิคอุตสำหกรรมยำนยนต์
กรรมกำร
6. นำยศรศักดิ์ บุญคำ
วิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
7. นำงสำวมำลีรัตน์ เทียมฉัตร
วิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง
กรรมกำร
8. นำยยงยุทธ ลิมพะสูตร
วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
9. นำยพนม
ภู่สำอำงค์
วิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
10. นำยบุญเกิด สนธิพันธ์
วิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
11. นำยธชณัฐ ผ่องโต
ครู วิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำงสำวมยุรี ศรีระบุตร
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ
ประธำนกรรมกำร
2. นำยจำรุวัฒน์ มณีศรี
รักษำกำรในตำแหน่งรองผู้อำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร
วิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ
3. นำยกฤษดำ ใจเย็น
บริษัท อิโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด
กรรมกำร
4. นำยธีรวุธ
จิตพรมมำ
บริษัท อิโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด
กรรมกำร
5. นำยสุรศักดิ์ ผำสุกรูป
วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
6. นำยธีรพงษ์ เอี่ยมยัง
วิทยำลัยกำรอำชีพกำญจนบุรี
กรรมกำร
7. นำยอรรถวุฒิ เจริญรำศี
วิทยำลัยเทคนิคอุตสำหกรรมยำนยนต์
กรรมกำร
8. นำยชัยวัฒน์ ฟองสินธุ์
ครู วิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร
9. นำยสัญญำ ชูช่วย
ครู วิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
สำขำวิชำเมคคำทรอนิกส์/สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์/สำขำวิชำเมคคำทรอนิกส์และหุ่นยนต์
2.26 ทักษะแมคคำทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวช.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยจตุพร
ศิลปรัตน์
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
ประธำนกรรมกำร
/2.นำยปกรณ์…

- ๔๒ 2. นำยปกรณ์
ม่วงสุข
ครู วิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
3. นำงสำวอนงค์นำถ ทองหยด ครู วิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
4. นำงนนทกร คังวอน
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเพชรบุรี
กรรมกำร
5. นำยฉัตรดนัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ ครู วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำร
6. นำยวสุ
งำมยิ่ง
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี กรรมกำร
7. นำงสำวชุติมำ คีรีเพ็ชร
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
8. นำงสำวเดือนเต็ม ฟูคณะ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
9. นำงสำวสุวิชญำ บุญหลง
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
10. นำยธงชัย
ระย้ำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคนนทบุรี
กรรมกำร
11. นำงสำวชลธิชำ เชิดชูสุวรรณ ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
12. นำยรัชพล
เหมลี
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยจตุพร
ศิลปรัตน์
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. ว่ำที่ร้อยตรีวันชัย รัชตะสมบูรณ์ ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร
กรรมกำร
3. นำยโภควินทร์ สำรำญมำก ครู วิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
4. นำยบุญเลิศ ขุนศรีรักษำ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนระบบอัตโนมิติ
กรรมกำร
5. นำยจักริน
จิตผ่องแท้
วิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี
กรรมกำร
6. นำยทันพงษ์ ภู่รักษ์
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
2.27 ทักษะแมคคำทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวส.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยจตุพร
ศิลปรัตน์ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ประธำนกรรมกำร
2. นำยปกรณ์
ม่วงสุข
ครู วิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
3. นำงสำวอนงค์นำถ ทองหยด ครู วิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
4. นำงนนทกร คังวอน
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเพชรบุรี
กรรมกำร
5. นำยฉัตรดนัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ ครู วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำร
6. นำยวสุ
งำมยิ่ง
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี กรรมกำร
7. นำงสำวชุติมำ คีรีเพ็ชร
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
8. นำงสำวเดือนเต็ม ฟูคณะ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
9. นำงสำวสุวิชญำ บุญหลง
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
10. นำยธงชัย
ระย้ำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคนนทบุรี
กรรมกำร
11. นำงสำวชลธิชำ เชิดชูสุวรรณ ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
12. นำยรัชพล
เหมลี
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยจตุพร
ศิลปรัตน์
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ประธำนกรรมกำร
2. นำยมรกต
กองอินทร์
ครู วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำร
/3.นำยพจนก…

- ๔๓ 3. นำยพจนกร เป้ำเปี่ยม
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพพนมสำรคำม
กรรมกำร
4. นำยบุญเลิศ ขุนศรีรักษำ
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนระบบอัตโนมิติ
กรรมกำร
5. นำงสำวญำณวรรณ เก่งถนอนม้ำ ครู วิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร
6. นำยอำทร
คุ้มฉำยำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำงสำวชลธิชำ เชิดชูสุวรรณ เบอร์โทรศัพท์ 063-848-4646
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
สำขำวิชำเทคนิคคอมพิวเตอร์/สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์
5.28 ทักษะกำรเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวส.
๑. นำยเจนวิทย์ ตั้งเจริญวรคุณ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยจีรยุทธ กลีบบัว
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสระบุรี รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยสมชำย วิลำวรรณ์
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
๔. นำยสิงห์ชัย อ่อนพิทักษ์
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
๕. นำยวิเชียร ทวีสุข
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
๖. นำยสุรศักดิ์ ผำสุขรูป
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
๗. นำยสุชำติ สำเภำทอง
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
๘. นำยพีระพงษ์ จันเขียว
ครู วิทยำลัยสมุทรปรำกำร
กรรมกำร
๙. นำยสุรเดช ศิริ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรปรำกำร
กรรมกำร
๑๐. นำยสุธีร์
แบนประเสริฐ ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
๑๑. นำยศุภโชค พำนทอง
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
๑๒. นำงกฤษณำ เฮ็งฉุน
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครนำยก
กรรมกำร
๑๓. นำยจำรุวัฒน์ มณีศรี
ครู วิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
๑๔. นำยมนตรี โนนพะยอม
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพขอนแก่น
กรรมกำร
๑๕. นำยฉัตรพฤกษ์ สีทิม
ครู วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี
กรรมกำร
๑๖. นำงสำวรัชฎำเนตร สุรำไพ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำร
๑๗. นำยนรัท พูนเพิ่มสุขสมบัติ
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครนำยก
กรรมกำร
๑๘. นำยสถำพร พุทธศักดิ์โสภณ ครู วิทยำลัยเทคนิคภูเก็ต
กรรมกำร
๑๙. นำงเกศินี
งำมยิ่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
๒๐. นำยกฤษดำ ใจเย็น
บริษัทอินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด
กรรมกำร
๒๑. นำยธีรวุธ
จิตพรมมำ
บริษัทอินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด
กรรมกำร
๒๒. นำยยงยุทธ์ จันทรัตน์
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒๓. นำงสำวพัชรินทร์ สุวรรณบุตร ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๒๔. นำงสำวอักษร คล้ำยเพ็ง
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๒๕. นำยบุญนิธิ วงษ์ปำ
นักศึกษำฝึกสอน
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยเจนวิทย์ ตั้งเจริญวรคุณ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
ประธำนกรรมกำร
/2.นำยจีรยุทธ...

- ๔๔ 2. นำยจีรยุทธ กลีบบัว
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสระบุรี รองประธำนกรรมกำร
3. นำงกฤษณำ เฮ็งฉุน
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครนำยก
กรรมกำร
4. นำงสำวรัชฎำเนตร สุรำไพ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำร
5. นำยยงยศ
รตะเสรี
ครู วิทยำลัยเทคนิคภูเก็ต
กรรมกำร
6. นำยจำรุวัฒน์ มณีศรี
ครู วิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
7. นำยกฤษดำ ใจเย็น
บริษัทอินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด
กรรมกำร
8. นำยธีรวุธ
จิตพรมมำ
บริษัทอินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด
กรรมกำร
9. นำยยงยุทธ์
จันทรัตน์
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำรเลขำนุกำร
10. นำงสำวกนกกำญจน์ ทะวงษำ ครูอัตรำจ้ำง วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
2. นำยยงยุทธ์
จันทรัตน์
เบอร์โทร 089-165-6821
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกับสถำนศึกษำที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินกำรและสรุปรำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/สำขำวิชำเทคนิคคอมพิวเตอร์
5.29 ทักษะกำรจัดกำรระบบเครือข่ำย ระดับ ปวส.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
7. นำยเจนวิทย์ ตั้งเจริญวรคุณ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
ประธำนกรรมกำร
8. นำยจีรยุทธ กลีบบัว
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสระบุรี รองประธำนกรรมกำร
9. นำยศิริวัฒน์ บัวภำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
10. นำยเอกชัย
แสนเย็น
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
11. นำยสกุลวัฒน์ จำปำเงิน
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
12. นำยอิทธินนท์ ใสสุขสะอำด ครูอัตรำจ้ำง วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
13. นำงสำวรัชฏำเนตร สุรำไพ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำร
14. นำยนิพนธ์
แก้วเกิด
ครู วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำร
15. นำยธนิสร
คงสมบูรณ์
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำร
16. นำยลือชำ
เทียนหอม
ครูวิทยำลัยเทคนิคปทุมธำนี
กรรมกำร
17. นำยจำรุวัฒน์ มณีศรี
ครู วิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
18. นำยพีระพงษ์ จันเขียว
ครู วิทยำลัยสมุทรปรำกำร
กรรมกำร
19. นำยสำยันต์ ทันสมัย
ครู วิทยำลัยเทคนิคเพชรบุรี
กรรมกำร
20. นำงกฤษณำ เฮ็งฉุน
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครนำยก
กรรมกำร
21. นำยมนตรี
โนนพะยอม ครู วิทยำลัยกำรอำชีพขอนแก่น
กรรมกำร
22. นำยฉัตรพฤกษ์ สีทิม
ครู วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี
กรรมกำร
23. นำยสุธีร์
แบนประเสริฐ ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
24. นำยอำนนท์ สิงห์จุ้ย
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
25. นำยกันตวิชญ์ แบนประเสริฐ ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
26. นำยวิเชียร
ทวีสุข
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
27. นำยยงยุทธ์
จันทรัตน์
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
/28.นำงสำวพัชรินทร์…

- ๔๕ 28. นำงสำวพัชรินทร์ สุวรรณบุตร พนักงำนรำชกำร วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
29. นำงศรัญญำ โม้ทอง
ครูอัตรำจ้ำง วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
30. นำงสำวธนวดี มงคลเสริม
นักศึกษำฝึกสอน
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
31. นำงสำวอนัญญำ อำจสิงห์
นักศึกษำฝึกสอน
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยเจนวิทย์ ตั้งเจริญวรคุณ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยจีรยุทธ กลีบบัว
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสระบุรี รองประธำนกรรมกำร
3. นำงกฤษณำ เฮ็งฉุน
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครนำยก
กรรมกำร
4. นำยอรรคเดช พิมพำ
Senior Account Representative
กรรมกำร
Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd.
5. นำยศิวพล
บัวศรี
Solution Architecture บริษัท:
กรรมกำร
Vonosis(โวโนซีส)Huawei Distributer Thailand
6. นำยลือชำ
เทียนหอม
วิทยำลัยเทคนิคปทุมธำนี
กรรมกำร
7. นำยสกุลวัฒน์ จำปำเงิน
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
8. นำยยงยุทธ์
จันทรัตน์
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำรเลขำนุกำร
9. นำงศรัญญำ โม้ทอง
ครูอัตรำจ้ำง วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
10. นำงสำวอนัญญำ อำจสิงห์
ครูอัตรำจ้ำง วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำยยงยุทธ์
จันทรัตน์
เบอร์โทร 089-165-6821
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
5.30 ทักษะกำรพัฒนำมัลติมีเดียแบบหลำยมิติ ระดับ ปวช. หรือ ปวส.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยเจนวิทย์ ตั้งเจริญวรคุณ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยจีรยุทธ กลีบบัว
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสระบุรี รองประธำนกรรมกำร
3. นำยสถำพร พุทธศักดิ์โสภณ ครู วิทยำลัยเทคนิคภูเก็ต
กรรมกำร
4. นำงสำวสวคนธ์ มั่งชู
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
5. นำงสำวอำรีรัตน์ พำนิชย์
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
6. นำยธนิสร
คงสมบูรณ์
ครู วิทยำลัยพณิชยกำรเชตุพน
กรรมกำร
7. นำงสำวรัชฏำเนตร สุรำไพ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำร
8. นำยจำรุวัฒน์ มณีศรี
ครู วิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
9. นำยเวชยันต์ ปั่นธรรม
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำธนบุรี
กรรมกำร
10. นำงกฤษณำ เฮ็งฉุน
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครนำยก
กรรมกำร
11. นำยนรัท พูนเพิ่มสุขสมบัติ ครู วิทยำลัยเทคนิคนครนำยก
กรรมกำร
12. นำยมนตรี
โนนพะยอม ครู วิทยำลัยกำรอำชีพขอนแก่น
กรรมกำร
13. นำยฉัตรพฤกษ์ สีทิม
ครู วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี
กรรมกำร
14. นำยสุรเดช
ศิริ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรปรำกำร
กรรมกำร
/15.นำยลือชำ...

- ๔๖ 15. นำยลือชำ
เทียนหอม
ครู วิทยำลัยเทคนิคปทุมธำนี
กรรมกำร
16. นำยนิพนธ์
แก้วเกิด
ครู วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำร
17. นำยสุธีร์
แบนประเสริฐ ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
18. นำงเบ็ญจวรรณ์ บุญเศวตร
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
19. นำยสุทธิพงษ์ ศรีเมฆ
เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
20. นำงเกศินี
งำมยิ่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
21. นำยยงยุทธ์
จันทรัตน์
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
22. นำงสำวกนกกำญจน์ ทะวงษำ ครูอัตรำจ้ำง วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
23. นำงสำวอำรีรัตน์ คงจินดำ
ครูอัตรำจ้ำง วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
24. นำงสำววริศรำ เอกลำภ
นักศึกษำฝึกสอน
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
25. นำงสำวสุภำวดี ละคร
นักศึกษำฝึกสอน
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยเจนวิทย์ ตั้งเจริญวรคุณ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยจีรยุทธ กลีบบัว
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสระบุรี รองประธำนกรรมกำร
3. นำยเวชยันต์ ปั่นธรรม
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำธนบุรี
กรรมกำร
4. นำยธนิสร
คงสมบูรณ์
ครู วิทยำลัยพณิชยกำรเชตุพน
กรรมกำร
5. นำยสถำพร พุทธศักดิ์โสภณ ครู วิทยำลัยเทคนิคภูเก็ต
กรรมกำร
6. นำยลือชำ
เทียนหอม
วิทยำลัยเทคนิคปทุมธำนี
กรรมกำร
7. นำยนรัท
พูนเพิ่มสุขสมบัติ ครู วิทยำลัยเทคนิคนครนำยก
กรรมกำร
8. นำยสุรเดช
ศิริ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรปรำกำร
กรรมกำร
9. นำยยงยุทธ์
จันทรัตน์
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำรเลขำนุกำร
10. นำงกฤษณำ เฮ็งฉุน
วิทยำลัยเทคนิคนครนำยก
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำยยงยุทธ์
จันทรัตน์
เบอร์โทร 089-165-6821
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
สำขำวิชำก่อสร้ำง
5.31 ทักษะงำนปูน ระดับ ปวช.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยสมนึก
พุ่มขุน
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยกริช
เตียนพลกรัง รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคลพบุรี รองประธำนกรรมกำร
3. นำยณรงค์
องศำกิจบริบูรณ์ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคลพบุรี รองประธำนกรรมกำร
4. นำงสำวอนงค์ลักษณ์ อำจมังกร รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคลพบุรี รองประธำนกรรมกำร
5. นำยทวีวัฒน์ หงส์คำดี
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคลพบุรี รองประธำนกรรมกำร
6. นำยเชิดชัย เจริญกิจพิสุทธิ์ ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
7. นำยทะยำน จงณรงค์ชัย ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
8. นำยสุนทร
แก้วคำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
/9.นำงสำวศศิธ…

- ๔๗ 9. นำงสำวศศิธร คุณฑี
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
10. นำยวิรัตน์
พำนทอง
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
11. นำยชัยชำญ กลำงแก้ว
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
12. นำงสำวประทุมทิพย์ รอดเกิด ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
13. นำงสำวปวริศำ กีรติยุทธ
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
14. นำยอิสระพงษ์ แสงระยับ
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
15. นำยวสุพัสดุ์ อุ่นสุข
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
16. นำงสำวอินทิรำ อิ่มสว่ำง
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
17. นำงสำวพรพิมล พลนิกร
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
18. นำยพลอธิป ปูธิปิน
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
19. นำงสำวอำลิตำ รำมประพฤติ ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
20. นำงสำวมัลลิยำ ทรงคำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
21. นำงสำวจิรำพร คุณอเนก
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
22. นำยอภิเดช ตุนวัฒน์กิจเจริญ ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
23. นำยพงศกร ไทยทองสุขกุล ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
กรรมกำร
24. นำงพนำ
จันทร์ศิริ
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำรเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
๑. นำงสำวอนงค์ลักษณ์ อำจมังกร รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำยใจ
รวมพันธ์
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคเพชรบุรี รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงกรุณำพร รัตนภูผำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี
กรรมกำร
๔. นำยอำทิตย์
สุทธิพันธ์
ครู วิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
กรรมกำร
๕. นำยวิชำญ
ยอดน้ำคำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
๖. นำยชำญณรงค์ สำยสุวรรณ ครู วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำร
๗. นำยสมเพชร ชัยชำย
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
๘. นำยวีระศักดิ์ อ่อนละมัย
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
กรรมกำร
9. นำยทะยำน
จงณรงค์ชัย ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
10. นำยชัยชำญ กลำงแก้ว
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
๑1. นำงพนำ
จันทร์ศิริ
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
5.32 ทักษะงำนไม้ ระดับ ปวช.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
๑. นำยสมพงษ์
พนมชัย
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยชุมพล
คำเทียน
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิครำชบุรี รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยบรรเจิด คุ้มมณี
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิครำชบุรี รองประธำนกรรมกำร
๔. นำยอำนุภำพ ทับศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำร
๕. นำยฐิติ
ขันธวิธิพร
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำร
/๖. นำยทรำวุธ...

- ๔๘ ๖. นำยทรำวุธ
ช่วยดำรงค์ วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำร
๗. นำยวิโรจน์
ก้ำวกิจประเสริฐ วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำร
๘. นำยวินัย
รุ่งถิ่น
วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำร
๙. น.ส.สุมนัสยำ ชวนชิด
วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำร
๑๐. นำยชัยณรงค์ ประดับนำค วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำร
๑๑. น.ส.ฉัตรตรำ ชลวิถี
วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
๑๒. นำยสุปรีชำ มั่นใจ
วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำร
๑๓. น.ส.กรรณิกำ ศิลำเรียม
วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำร
๑๔. น.ส.ศุภนิดำ เบียดกระสินธุ์ วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำร
๑๕. นำยจักริน
อินทร์คำ
วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำร
๑๖. น.ส.ชำลิสำ อินทมำตย์
วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำร
๑๗. น.ส.นุจรีย์
ศูนย์กลำง
วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำร
๑๘. นำยชนะศักดิ์ แสงสกุล
วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำร
๑๙. น.ส.ไม้ทอง เกิดกิ่ง
วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒๐. น.ส.ณัฐสินี นิมำภำศ
วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
๑. นำยสมพงษ์
พนมชัย
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยบรรเจิด คุ้มมณี
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร
กรรมกำร
3. นำยสิริพงศ์
เสือเอี่ยม
วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำร
๔. นำยชยุต
เพ็ญจันทร์
วิทยำลัยเทคนิคเพชรบุรี
กรรมกำร
๕. นำงปรำณีต
วรรณทอง
วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
๖. น.ส.เมธินี
สุภหัสดิ์
วิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง
กรรมกำร
๗. นำยพงษ์ชนะ เขียวขำ
วิทยำลัยกำรอำชีพสระบุรี
กรรมกำร
๘. น.ส.ไม้ทอง
เกิดกิ่ง
วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๙. น.ส.ณัฐสินี
นิมำภำศ
วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
5.33 ทักษะประมำณรำคำก่อสร้ำง ระดับ ปวส.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
๑. นำยสุรชัย
ใหม่คำมิ
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ ๒ ประธำนกรรมกำร
๒. นำยทวีวัฒน์ หงษ์คำดี
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคลพบุรี รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยณัฐพล
ชัยน้อย
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคโคกสำโรง
กรรมกำร
๔. นำยสุรพงษ์
หงส์แพง
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษกอุดรธำนี
กรรมกำร
๕. นำงสำวกชณินนรีภำร์ พัฒนเจริญธรณ์ ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ ๒
กรรมกำร
๖. นำยประสิทธิ์ หนูเตี้ย
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ ๒
กรรมกำร
๗. นำงชลลดำ
สวำสดิ์พงษ์ ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ ๒
กรรมกำร
๘. นำยวิษณุ
จำปำวงษ์
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ ๒
กรรมกำร
/๙.นำงสำวรสริน...

- ๔๙ ๙. นำงสำวรสริน วรรณฑโก
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ ๒
กรรมกำร
๑๐. นำยพิพัทฒ์ ช้ำงเนียม
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ ๒
กรรมกำร
๑๑. นำยสืบพงษ์ สดใส
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ ๒
กรรมกำร
๑๒. นำยสุระชัย พรำมนัส
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ ๒
กรรมกำร
๑๓. นำงสำวลักษณพร มีสกุล ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ ๒
กรรมกำร
๑๔. นำยสุรเดช เติมเจิม
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
๑๕. นำงสุภัทตรำ ทรัพย์ทวี
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำลพบุรี
กรรมกำร
๑๖. นำงสำวอมรัตน์ ถั่วสันเทียะ ครู วิทยำลัยเทคนิคโคกสำโรง
กรรมกำร
๑๗. นำงสำวเนตรนภำ ชิ้วบุตร
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพพนมทวน
กรรมกำร
๑๘. นำงสำวพรกนก พวงมำลำ
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพกำญจนำภิเษกหนองจอก
กรรมกำร
๑๙. นำยพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรำกุล ครู วิทยำลัยเทคนิคมีนบุรี
กรรมกำร
๒๐. นำยจุฬเบศร์ ประจันตวนิชย์ ครู วิทยำลัยเทคนิคปรำจีนบุรี
กรรมกำร
๒๑. นำยสิริพงศ์ เสือเอี่ยม
ครู วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำร
๒๒. นำยวีระศักดิ์ อ่อนละมัย
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ ๒
กรรมกำรเลขำนุกำร
๒๓. นำยชรำยุทธ หอมสุวรรณ ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ ๒ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๒๔. นำยธีระศักดิ์ ตระกูลคล้อยดี ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ ๒ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๒๕. นำยพงศกร ไทยทองสุขสกุล ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ ๒ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
๑. นำยรชตะ
โภครักษ์
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคธัญบุรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำยใจ
รำมพันธ์
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคเพชรบุรี รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยอำณำจักร ทองทับ
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเสำวภำ รองประธำนกรรมกำร
๔. นำยมงคล
ชุ่มวงค์
ครู วิทยำลัยเทคนิคพะเยำ
กรรมกำร
๕. นำยชุมพล
ขัติยะ
ครู วิทยำลัยเทคนิคกำแพงเพชร
กรรมกำร
๖. นำยสุรศักดิ์
อุ่นสุวรรณ์
ครู วิทยำลัยเทคนิคปรำจีนบุรี
กรรมกำร
๗. นำยรุ่งอนันทร์ มำกคำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคปรำจีนบุรี
กรรมกำร
๘. นำยจักรพงค์ ถิ่นไถ
ครู วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย
กรรมกำร
๙. นำยวิรัตน์
พำนทอง
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำรเลขำนุกำร
๑๐. นำงสำวเยำวมำลย์ จันทร์ไพศรี ครูวิทยำลัยเทคนิคธัญบุรี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
5.34 ทักษะทักษะกำรสำรวจเพื่อกำรก่อสร้ำง ระดับ ปวส.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยภักดี
พรหมเกิด
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยณัฐวุฒิ พุ่มน้อย
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี รองประธำนกรรมกำร
3. นำยชนินทร์ คูนำเอก
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี
กรรมกำร
๔. นำยปรัตถกร วิเชียร
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี
กรรมกำร
๕. นำยชัยวุธ เหล่ำวัฒนวรรณ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี
กรรมกำร
/๖.นำงสำวฉัตรตรำ...

- ๕๐ ๖. นำงสำวฉัตรตรำ ชลวิถี
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
๗. นำยเศรษฐพงศ์ ประเสริฐวัฒนะ ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
๘. นำงสำวประทุมทิพย์ รอดเกิด ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
๙. นำงสำวกมลชนก ศรีสมพันธุ์ ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
๑๐. นำยจักรพันธุ์ แก้วกัญหำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
๑๑. นำยชำคริต รุ่งรัตนชัย
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
1๒. นำยคำรณ คล้ำยเจ๊ก
ครู วิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี
กรรมกำร
1๓. นำยดำรงค์ เจิงสอง
ครู วิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี
กรรมกำร
1๔. นำยเอกพันธ์ อินเพ็ญ
ครู วิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี
กรรมกำร
๑๕. นำยกิตติพงษ์ แตงพลับ
ครู วิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี
กรรมกำร
1๖. ว่ำที่ ร.ต. หญิง ฐิติพร เลิศวรำยุทธ์ ครู วิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี
กรรมกำร
1๗. นำงสำวอรณิชำ ศรีสุข
ครู วิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี
กรรมกำร
1๘. นำงสำวณัฐชำ มิ่งขวัญสุข ครู วิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี
กรรมกำร
1๙. นำยคมรำช งำคม
ครู วิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒๐. นำยจักรกฤษณ์ พงค์ดำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
๑. นำยมำนพ
ภูทองขำว
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำฬสินธุ์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยยรรยงค์ ประกอบเกื้อ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพสว่ำงแดนดิน รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยกิติวัจน์ พร้อมเพรียงชัย ครู วิทยำลัยเทคนิคนครสวรรค์
กรรมกำร
๔. นำงอุบลพันธุ์ พร้อมเพรียงชัย ครู วิทยำลัยเทคนิคนครสวรรค์
กรรมกำร
๕. นำยจิระพงษ์ คุณำนิติธำดำ ครู วิทยำลัยเทคนิคระยอง
กรรมกำร
๖. นำงสำวนฤมล แตงแก้วฟ้ำ ครู วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗. นำยไพโรจน์ จันทร์หอม
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุรินทร์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
สำขำวิชำสถำปัตยกรรม/สำขำเทคนิคสถำปัตยกรรม
5.35 ทักษะงำนทำหุ่นจำลอง ระดับ ปวช.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยสมพงษ์
พนมชัย
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยบรรเจิด คุ้มมณี
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิครำชบุรี รองประธำนกรรมกำร
3. นำยชุมพล
คำเทียน
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร รองประธำนกรรมกำร
4. นำยอำนุภำพ ทับศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ
กรรมกำร
5. นำยฐิติ
ขันธวิธิพร รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรนักเรียนและนักศึกษำ
กรรมกำร
1. นำยสรณ์ณวินทร์ นัดพับสุข ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร
กรรมกำร
2. นำยเกียรติศักดิ์
มะโนสำร ครู วิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง
กรรมกำร
3. นำงสำวฐิติชล เถำว์ศิริ
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
4. นำยเชิดชัย เจริญกิจพิสุทธิ์ ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
/5. นำยเอกพันธ์…

- ๕๑ 5. นำยเอกพันธ์ อินทร์เพ็ญ
ครู วิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี
กรรมกำร
6. นำยสิงห์ขร กลำงใจ
ครู วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำร
7. นำยไชยศิริ ทองอุทัย
ครู วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำร
8. นำยพิพัฒน์พร มณีจันทร์
ครู วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำร
9. นำยสมพงษ์ วงษ์วิไล
ครู วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
10. นำยภูมิ
ชิ้นอินมนู
ครู วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยสมพงษ์ พนมชัย
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยอำนุภำพ ทับศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
รองประธำนกรรมกำร
3. นำงสำวฐิติชล เถำว์ศิริ
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
4. นำยเกียรติศักดิ์ มะโนสำร
ครู วิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง
กรรมกำร
5. นำยสรณ์ณวินทร์ นัดพบสุข ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร
กรรมกำร
6. นำยเชิดชัย
เจริญกิจพิสุทธิ์ ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
7. นำงสำวณัฐชำ มิ่งขวัญสุข ครู วิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี
กรรมกำร
8. นำยไชยศิริ
ทองอุทัย
ครู วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำร
9. นำยสมพงษ์ วงษ์วิไล
ครู วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
10. นำยสมชำย ศรีภูมั่น
ครู วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
5.36 ทักษะกำรออกแบบสถำปัตยกรรม
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
๑. นำยสมพงษ์ พนมชัย
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยบรรเจิด คุ้มมณี
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิครำชบุรี รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยชุมพล
คำเทียน
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร รองประธำนกรรมกำร
๔. นำยอำนุภำพ ทับศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ
กรรมกำร
๕. นำยฐิติ
ขันธวิธิพร
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรนักเรียนและนักศึกษำ
กรรมกำร
๖. นำยสรณ์ณวินทร์ นัดพับสุข ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร
กรรมกำร
๗. นำยเกียรติศักดิ์ มะโนสำร
ครู วิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง
กรรมกำร
๘. นำงสำวฐิติชล เถำว์ศิริ
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
๙. นำยเชิดชัย
เจริญกิจพิสุทธิ์ ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
๑๐. นำยเอกพันธ์ อินทร์เพ็ญ
ครู วิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี
กรรมกำร
๑๑. นำยสิงห์ขร กลำงใจ
ครู วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำร
๑๒. นำยไชยศิริ ทองอุทัย
ครู วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำร
๑๓. นำยพิพัฒน์พร มณีจันทร์
ครู วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำร
๑๔. นำยสมพงษ์ วงษ์วิไล
ครู วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๕. นำยภูมิ
ชิ้นอินมนู
ครู วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
/คณะกรรมกำรตัดสิน…

- ๕๒ คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยสมพงษ์ พนมชัย
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยฐิติ
ขันธวิธิพร
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิครำชบุรี รองประธำนกรรมกำร
3. นำยชุมพล
คำเทียน
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิครำชบุรี รองประธำนกรรมกำร
4. นำงสำวฐิติชล เถำว์ศิริ
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
5. นำยเชิดชัย
เจริญกิจพิสุทธิ์ ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
6. นำงสำวอรณิชำ ศรีสุข
ครู วิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี
กรรมกำร
7. นำยสมพงษ์ วงษ์วิไล
ครู วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
8. นำยภูมิ
ชิ้นอินมนู
ครู วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
สำขำวิชำช่ำงโยธำ/สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง
5.37 ทักษะงำนคอนกรีต ระดับ ปวส.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยสมนึก
พุ่มขุน
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยกริช
เตียนพลกรัง รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคลพบุรี รองประธำนกรรมกำร
3. นำยณรงค์
องศำกิจบริบูรณ์ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคลพบุรี รองประธำนกรรมกำร
4. นำงสำวอนงค์ลักษณ์ อำจมังกร รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคลพบุรี รองประธำนกรรมกำร
5. นำยทวีวัฒน์ หงส์คำดี
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคลพบุรี รองประธำนกรรมกำร
6. นำงพนำ
จันทร์ศิริ
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
7. นำยทะยำน จงณรงค์ชัย ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
8. นำยสุนทร
แก้วคำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
9. นำงสำวศศิธร คุณฑี
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
10. นำยวิรัตน์
พำนทอง
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
11. นำยชัยชำญ กลำงแก้ว
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
12. นำงสำวประทุมทิพย์ รอดเกิด ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
13. นำงสำวปวริศำ กีรติยุทธ
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
14. นำยอิสระพงษ์ แสงระยับ ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
15. นำยวสุพัสดุ์ อุ่นสุข
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
16. นำงสำวอินทิรำ อิ่มสว่ำง
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
17. นำงสำวพรพิมล พลนิกร
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
18. นำยพลอธิป ปูธิปิน
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
19. นำงสำวอำลิตำ รำมประพฤติ ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
20. นำงสำวมัลลิยำ ทรงคำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
21. นำงสำวจิรำพร คุณอเนก
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
22. นำยอภิเดช ตุนวัฒน์กิจเจริญ ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
23. นำยเชิดชัย เจริญกิจพิสุทธิ์ ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
/คณะกรรมกำรตัดสิน...

- ๕๓ คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
๑. นำยสมนึก
พุ่มขุน
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำยฝน
ทองอ่อน
วิทยำลัยเทคนิคชัยนำท
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยวิรัตน์
พำนทอง
วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
๔. นำยสุนทร
แก้วคำ
วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
๕. นำงสำวศศิธร คุณฑี
วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
๖. นำยชรำยุทธ
หอมสุวรรณ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
กรรมกำร
๗. นำยประกิจ
สร้อยระย้ำแก้ว วิทยำลัยเทคนิคสมุทรปรำกำร
กรรมกำร
๘. นำยคชำ
กังวำฬ
วิทยำลัยเทคนิคกำแพงเพชร
กรรมกำร
๙. นำยอำณำจักร ทองทับ
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคเสำวภำ กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๐. นำยเชิดชัย เจริญกิจพิสุทธิ์ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
วิชำเทคนิคพื้นฐำน
5.38 ทักษะงำนฝึกฝีมือ ระดับ ปวช.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยประเสริฐ เพ็ชรสิงห์
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ประธำนกรรมกำร
2. นำยนิติพงศ์
ไกรยวงศ์
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคมวกเหล็ก รองประธำนกรรมกำร
3. ว่ำที่ร้อยตรีชัชวำล ป้อมสุวรรณ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคมวกเหล็ก รองประธำนกรรมกำร
4. นำยอธิป
สิทธิ
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคมวกเหล็ก รองประธำนกรรมกำร
5. นำยประมวล
มณีคุ้ม
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
6. นำยไชยรัตน
เหล่ำนิล
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
7. นำยกิตติศักดิ์ ปรีชำสิทธิโภคิน ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
8. นำยพีรพงษ์
ศรีโมรำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
9. นำงสำววรรณิภำ ประสมทอง ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
10. นำยฤกษ์ฤทธิ์ จันทุดม
ครู วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
11. นำยเริงชัย
ก้ำนลำไย
ครู วิทยำลัยเทคนิคมวกเหล็ก
กรรมกำร
12. นำยไชยสิทธิ์ สุขสมพงษ์
ครู วิทยำลัยเทคนิคมวกเหล็ก
กรรมกำร
13. นำยประกำศิต จำปำอ่อน
ครู วิทยำลัยเทคนิคมวกเหล็ก
กรรมกำร
14. นำงสำวสิรินญำ ศรีวิชัย
ครู วิทยำลัยเทคนิคมวกเหล็ก
กรรมกำร
15. นำยธันยธรณ์ อุ่นศิริ
ครู วิทยำลัยเทคนิคมวกเหล็ก
กรรมกำร
16. นำงสำวศุภมำส บุญศรีวงษ์
ครู วิทยำลัยเทคนิคมวกเหล็ก
กรรมกำร
17. นำงสำวศิริโฉม วิชัย
ครู วิทยำลัยเทคนิคมวกเหล็ก
กรรมกำร
18. นำงสำวศิริณภำ กุลสุวรรณ
ครู วิทยำลัยเทคนิคมวกเหล็ก
กรรมกำร
19. นำงสำวรัชนีกร เติมวุฒิ
ครู วิทยำลัยเทคนิคมวกเหล็ก
กรรมกำร
20. นำยวุฒิพงศ์ เปลือยศรี
ครู วิทยำลัยเทคนิคมวกเหล็ก
กรรมกำร
21. นำยโรมรัน
ลำดเหลำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
กรรมกำร
22. นำยณันฐกำนต์ โมธินำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
กรรมกำร
23. นำยปัญญำ
เผือกผล
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสระบุรี
กรรมกำร
24. นำยอนุสรณ์ หำญอำษำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคมวกเหล็ก
กรรมกำรเลขำนุกำร
25. นำยสุนทร
สีบูจันดี
ครู วิทยำลัยเทคนิคมวกเหล็ก กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
/คณะกรรมกำร...

- ๕๔ คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
๑. นำยสมนึก
นิลพันธ์
ผู้เชี่ยวชำญ
ประธำนกรรมกำร
2. นำยนพดล
สุทธิแย้ม
ผู้เชี่ยวชำญ
รองประธำนกรรมกำร
3. นำยสุชำติ
รอดสุวรรณ วิทยำลัยเทคนิคบัวใหญ่
รองประธำนกรรมกำร
4. นำยนิธินัทธ์
นำพำ
วิทยำลัยเทคนิคปักธงชัย
กรรมกำร
5. นำยประยุทธิ์
อินทร์จันทร์ วิทยำลัยกำรอำชีพตรัง
กรรมกำร
6. ว่ำที่พันตรีถวิล บุปผำทำโน วิทยำลัยเทคนิคมหำสำรคำม
กรรมกำร
7. นำยประกิต
บับพำน
วิทยำลัยเทคนิคสระแก้ว
กรรมกำร
8. นำยชโลม
เหมือนบุญ
วิทยำลัยกำรอำชีพสระบุรี
กรรมกำร
9. นำยอนุศร
วันอุบล
วิทยำลัยกำรอำชีพเนินขำม
กรรมกำร
10.นำยอนุสรณ์
หำญอำษำ
วิทยำลัยเทคนิคมวกเหล็ก
กรรมกำรและเลขำนุกำร
11.นำยจำตุรงค์
พึ่งจักคลี่
วิทยำลัยเทคนิคมำบตำพุด
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำยอนุสรณ์
หำญอำษำ
เบอร์โทรศัพท์081-905-6179
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
ประเภทวิชำพำณิชยกรรม/ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ
สำขำวิชำกำรบัญชี
5.39 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ในงำนบัญชี ระดับ ปวช.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยศรำกร
บุญปถัมภ์
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยภำนุพันธ์ พันธนิตย์
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี รองประธำนกรรมกำร
3. นำงวันทนำ โพธิ์รัง
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี รองประธำนกรรมกำร
4. นำยศุภชัย
นนท์ธีรวิชยำ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี รองประธำนกรรมกำร
5. นำยณัฐวรรธน์ ศิริเตชภัทร์
ครูปฏิบัติหน้ำที่แทน
รองประธำนกรรมกำร
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
6. นำงอำรยำ
เจริญพร
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
กรรมกำร
7. นำงสำวพรทิพย์ อัยวรรณ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
กรรมกำร
8. นำงสำวอรอนงค์ จิระกุล
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
กรรมกำร
9. นำงณัฐระดำ รัตนสิงห์
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
กรรมกำร
10. นำงสำวจันทร์จรัส พรหมพิทักษ์ ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
กรรมกำร
11. นำงสำวสุพรรณรัตน์ งำมเหมือน ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
กรรมกำร
12. นำงสำวพรพิมล วงษ์พันธ์
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
กรรมกำร
13. นำงมะลิวรรณ พฤกษชัยกุล ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
14. นำยพิสมัย
กรุดพิศมัย
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
15. นำยเมธำ
สวำทพงษ์
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
16. นำงศรีสุดำ
จันทร์ศร
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร
กรรมกำร
/17.นำงสำวโชติกำ…

- ๕๕ 17. นำงสำวโชติกำ ชุติบุญนิธินน ครู วิทยำลัยเทคนิคชัยนำท
กรรมกำร
18. นำงสำวจุรีรัตน์ ศรีแสงอ่อน ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
19. นำงอรทัยภ์ ทำมำ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี กรรมกำรและเลขำนุกำร
20. นำงวิไล
รัตนเชิดฉำย ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยศรำกร
บุญปถัมภ์
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี ประธำนกรรมกำร
2. นำยพสิษฐ์
ฟ้ำเฟื่องวิทยำกุล ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
3. นำงสำวกำนต์สินี แสนใจงำมวรภัทร์ ครู วิทยำลัยเทคนิคโคกสำโรง
กรรมกำร
4. นำงสำววิภำรัตน์ หลิมประเสริฐ ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร
กรรมกำร
5. นำงสำวบังเอิน หน่ำยทุกข์
ครู วิทยำลัยเทคนิคชัยนำท
กรรมกำร
6. นำงสำวพรรณิภำ เสือก้อน
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
7. นำงสำวน้ำทิพย์ พันธ์ละภะ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบุรี
กรรมกำร
8. นำงสำวณัฐระดำ รัตนสิงห์
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
กรรมกำร
9. นำงอรทัยภ์
ทำมำ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี กรรมกำรและเลขำนุกำร
10. นำงวิไล
รัตนเชิดฉำย ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำงอรทัยภ์
ทำมำ
โทรศัพท์ 09-8834-3864
2. นำงสำวจันทร์จรัส พรหมพิทักษ์ โทรศัพท์ 09-7137-9941
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ นกำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
5.40 ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องำนบัญชี ระดับ ปวส.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยศรำกร
บุญปถัมภ์
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยภำนุพันธ์ พันธนิตย์
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี รองประธำนกรรมกำร
3. นำงวันทนำ โพธิ์รัง
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี รองประธำนกรรมกำร
4. นำยศุภชัย
นนท์ธีรวิชยำ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี รองประธำนกรรมกำร
5. นำยณัฐวรรธน์ ศิริเตชภัทร์
ครูปฏิบัติหน้ำที่แทน
รองประธำนกรรมกำร
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
6. นำงอำรยำ
เจริญพร
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
กรรมกำร
7. นำงสำวพรทิพย์ อัยวรรณ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
กรรมกำร
8. นำงสำวอรอนงค์ จิระกุล
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
กรรมกำร
9. นำงณัฐระดำ รัตนสิงห์
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
กรรมกำร
10. นำงสำววิไล รัตนเชิดฉำย ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
กรรมกำร
11. นำงสำวสุพรรณรัตน์ งำมเหมือน ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
กรรมกำร
12. นำงสำวพรพิมล วงษ์พันธุ์
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
กรรมกำร
13. นำงมะลิวรรณ พฤกษชัยกุล ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
14. นำยพิสมัย
กรุดพิศมัย
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
/15.นำยเมธำ...

- ๕๖ 15. นำยเมธำ
สวำทพงษ์
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
16. นำงศรีสุดำ
จันทร์ศร
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร
กรรมกำร
17. นำงสำวโชติกำ ชุติบุญนิธินน ครู วิทยำลัยเทคนิคชัยนำท
กรรมกำร
18. นำงสำวจุรีรัตน์ ศรีแสงอ่อน ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
19. นำงอรทัยภ์ ทำมำ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี กรรมกำรและเลขำนุกำร
20. นำงสำวอรอนงค์ จิระกุล
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยศรำกร
บุญปถัมภ์
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวพันทิพำ พำนิชสุโข
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
3. นำงสมปอง
ยอดเงิน
ครู วิทยำลัยเทคนิคโคกสำโรง
กรรมกำร
4. นำงสำวสมจิตต์ บุญละออ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร
กรรมกำร
5. นำงสำวใกล้รุ่ง อุ่มอยู่
ครู วิทยำลัยเทคนิคชัยนำท
กรรมกำร
6. นำงสำวลักขณำ โอฬำฤกษ์
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
7. นำงสำวรัศมี ฮั่วจั่น
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบุรี
กรรมกำร
8. นำงอำรยำ
เจริญพร
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
กรรมกำร
9. นำงอรทัยภ์ ทำมำ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
10. นำงอำรยำ
เจริญพร
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำงอรทัยภ์
ทำมำ
โทรศัพท์ 09-8834-3864
2. นำงสำวจันทร์จรัส พรหมพิทักษ์ โทรศัพท์ 09-7137-9941
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
สำขำวิชำกำรเลขำนุกำร/สำขำวิชำกำรจัดกำรสำนักงำน/สำขำวิชำกำรจัดกำร
5.41 ทักษะกำรพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยบรรยงค์

วงศ์สกุล

2. นำยอภิชำติ

สร้อยระย้ำ
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ รองประธำนกรรมกำร
ลิมปนะวงศำนนท์ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ กรรมกำร
อ่อนทอง
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ กรรมกำร
ดุษฏี
ครูชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่
กรรมกำร
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ศรีเครือแก้ว ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
เชิญทอง
ครู วิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
กรรมกำร
เทียมปำน
ครู วิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
กรรมกำร
สุวรรณ
ครู วิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
กรรมกำร
ขุนดำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
กรรมกำร
/11.นำงสำวจรรญภร…

3. นำงกรรณิกำร์
4. นำยเทวฤทธิ์
5. นำยประวิทย์
6. นำงสำวกัลยำ
7. นำยครรชิต
8. นำยปัญญำ
9. นำยศรำวุธ
10. นำยชลทิต

ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

ประธำนกรรมกำร

- ๕๗ 11. นำงสำวจรรญภร แพเกิด
ครู วิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
กรรมกำร
12. นำยศักดิ์สกุล คลังชะนัง
ครู วิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
กรรมกำร
13. นำยธนะชัย บุญทอง
เจ้ำพนักงำนธุรกำรวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ กรรมกำร
14. นำงสำวเรณู ขำทวี
ครูพิเศษสอนวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร
15. นำงสำวแอนนำ กำทอง
ครูพิเศษสอนวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
16. นำงสำวรมิตำ อัมพวำ
เจ้ำหน้ำที่วิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยอภิชำติ สร้อยระย้ำ
วิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ประธำนกรรมกำร
2. นำงจุรีพร
วิเชียรโชต
วิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี
รองประธำนกรรมกำร
3. นำงสำวสิริพร พัฒนสิน
วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบุรี
กรรมกำร
4. นำงสิฏ์ระสำ บุญขำ
วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
5. นำงสำวพิชญ์สินี ธุวดำรำตระกูล วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
กรรมกำร
6. นำงสำวพรสวรรค์ ทองคงอ่อม วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
7. นำงกำญจนำ หนูคีรี
วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำร
8. นำงสำวนพวรรณ เมืองสมบัติ วิทยำลัยเทคนิคชัยนำท
กรรมกำร
9. นำยศรำวุธ
สุวรรณ
วิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
10. นำงสำวเรณู ขำทวี
วิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
5.42 ทักษะกำรพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยบรรยงค์
2. นำยอภิชำติ
3. นำงกรรณิกำร์
4. นำยเทวฤทธิ์
5. นำยประวิทย์

วงศ์สกุล
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ประธำนกรรมกำร
สร้อยระย้ำ
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ รองประธำนกรรมกำร
ลิมปนะวงศำนนท์ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ กรรมกำร
อ่อนทอง
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ กรรมกำร
ดุษฏี
ครูชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่
กรรมกำร
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
6. นำงสำวกัลยำ ศรีเครือแก้ว ครูวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
7. นำยครรชิต
เชิญทอง
ครูวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
กรรมกำร
8. นำยปัญญำ
เทียมปำน
ครูวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
กรรมกำร
9. นำยศรำวุธ
สุวรรณ
ครูวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
กรรมกำร
10. นำยชลธิต
ขุนดำ
ครูวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
กรรมกำร
11. นำงสำวจรรญภร แพเกิด
ครูวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
กรรมกำร
12. นำยศักดิ์สกุล คลังชะนัง
ครูวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
กรรมกำร
13. นำยธนะชัย บุญทอง
เจ้ำพนักงำนธุรกำรวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ กรรมกำร
14. นำงสำวเรณู ขำทวี
ครูพิเศษสอนวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร
/15.นำงสำวแอนนำ…

- ๕๘ 15. นำงสำวแอนนำ กำทอง
ครูพิเศษสอนวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
16. นำงสำวรมิตำ อัมพวำ
เจ้ำหน้ำที่วิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำงกรรณิกำร์ ลิมปนะวงศำนนท์ วิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ประธำนกรรมกำร
2. นำงนันทพร ฉำยแสงเดือน วิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี
รองประธำนกรรมกำร
3. นำงสำวสิริพร พัฒนสิน
วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบุรี
กรรมกำร
4. นำงดำรำรัตน์ พุ่มสวัสดิ์
วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
5. นำงสำวพิชญ์สินี ธุวดำรำตระกูล วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
กรรมกำร
6. นำงสำวกมลวรรณ โพธิ์จินดำ วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
7. นำงปดิวรัดดำ เหล่ำนำยอ
วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำร
8. นำงสำวนพวรรณ เมืองสมบัติ วิทยำลัยเทคนิคชัยนำท
กรรมกำร
9. นำยชลธิต
ขุนดำ
วิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
10. นำงสำวแอนนำ กำทอง
วิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์กรรม กรรมกำรและและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ 1.จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
5.43 ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือรำชกำร ระดับ ปวส.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
6. นำยบรรยงค์
7. นำยอภิชำติ

วงศ์สกุล
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ประธำนกรรมกำร
สร้อยระย้ำ
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ รองประธำนกรรมกำร
8. นำงกรรณิกำร์ ลิมปนะวงศำนนท์ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ กรรมกำร
9. นำยเทวฤทธิ์ อ่อนทอง
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ กรรมกำร
10. นำยประวิทย์ ดุษฏี
ครูชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่
กรรมกำร
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
17. นำงสำวกัลยำ ศรีเครือแก้ว ครูวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
18. นำยครรชิต
เชิญทอง
ครูวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
กรรมกำร
19. นำยปัญญำ
เทียมปำน
ครูวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
กรรมกำร
20. นำยศรำวุธ
สุวรรณ
ครูวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
กรรมกำร
21. นำยชลธิต
ขุนดำ
ครูวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
กรรมกำร
22. นำงสำวจรรญภร แพเกิด
ครูวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
กรรมกำร
23. นำยศักดิ์สกุล คลังชะนัง
ครูวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
กรรมกำร
24. นำยธนะชัย บุญทอง
เจ้ำพนักงำนธุรกำรวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ กรรมกำร
25. นำงสำวเรณู ขำทวี
ครูพิเศษสอนวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร
26. นำงสำวแอนนำ กำทอง
ครูพิเศษสอนวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
27. นำงสำวรมิตำ อัมพวำ
เจ้ำหน้ำที่วิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยเทวฤทธิ์
อ่อนทอง
วิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ประธำนกรรมกำร
/2.นำงนันทพร…

- ๕๙ 2. นำงนันทพร
ฉำยแสงเดือน วิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี
รองประธำนกรรมกำร
3. นำงปรียำภรณ์ เหมพันธ์
วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบุรี
กรรมกำร
4. นำยกรรชัย
อินทรโพธิ์
วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
กรรมกำร
5. นำงสำวกัลยำ ศรีเครือแก้ว วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
6. นำงบังอร
วรรณทอง
วิทยำลัยเทคนิคชัยนำท
กรรมกำร
7. นำยธนะชัย
บุญทอง
วิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
8. นำงสำวรมิตำ อัมพวำ
วิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
สำขำวิชำกำรตลำด
5.44 ทักษะกำรนำเสนอขำยสินค้ำ”The Marketing Challenge” ระดับ ปวช.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยวิโรจน์
มั่นคง
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยพิมล
นุชถนอม
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบุรี รองประธำนกรรมกำร
3. นำงศุภำงค์ศรี อ่ำสุดใจ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบุรี
กรรมกำร
4. นำงพรวรุณ จงประสิทธิ์
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบุรี
กรรมกำร
5. นำงสำววิลำวรรณ น้อยวิจิตร์ ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบุรี
กรรมกำร
6. นำงพัสตร์วริน กำญจนถำวรวิบูล ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบุรี
กรรมกำร
7. นำยยุทธนำ โมกหลวง
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบุรี
กรรมกำร
8. นำงสำวดวงรัตน์ ดวงวิลัย
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบุรี
กรรมกำร
9. นำงสำวนวพร รื่นจิต
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบุรี
กรรมกำร
10. นำงสำวศรีไพล อิ่มสำรำญ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
11. นำงนิลวรรณ อมรปิยะพงศ์ ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
12. นำงสำววรัญญำ ชมชื่น
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
13. นำงสำวดุษฎี เนื่องสกุล
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบุรี
กรรมกำร
14. นำงจินตนำ รวมชมรัตน์ ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบุรี กรรมกำรและเลขำนุกำร
15. นำงวนิดำ
กล่อมจิต
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. อำจำรย์สุพินดำ ฤทธิจันทร์
อำจำรย์ประจำสำขำวิชำกำรตลำด
ประธำนกรรมกำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
2. อำจำรย์ชัชพงศ์ กระตือหน
อำจำรย์ประจำสำขำกำรตลำด
กรรมกำร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์
3. นำยอนุชิต
พุ่มรำตรี
อำชีพฟรีแลนซ์รับจ้ำงอิสระ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ด้ำนกำรเป็นพิธีกร MC
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
/5.45 ทักษะกลยุทธ์...

- ๖๐ 5.45 ทักษะกลยุทธ์กำรตลำดเชิงสร้ำงสรรค์ “Creative Marketing plan” ระดับ ปวส.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยวัชระ
เกิดสิน
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพไกลกังวล ประธำนกรรมกำร
2. นำยไพทูรย์
สังข์สวัสดิ
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพโพธิ์ทอง รองประธำนกรรมกำร
3. นำงสำวเบญจมำศ รัตนโนภำส รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพไกลกังวล รองประธำนกรรมกำร
4. นำงสำวนธีทิพ พูลสมบัติ
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพโพธิ์ทอง รองประธำนกรรมกำร
5. นำงสำวปัทติมำร์ ปริยชำติตระกูล ครูวิทยำลัยกำรอำชีพไกลกังวล
กรรมกำร
6. นำงพงศ์จิรำ
บุญเพชร
ครูวิทยำลัยกำรอำชีพไกลกังวล
กรรมกำร
7. นำงวำทินี
แถวจันทร์
ครูวิทยำลัยกำรอำชีพไกลกังวล
กรรมกำร
8. นำงสำวธนพร ทองทวี
ครูวิทยำลัยกำรอำชีพไกลกังวล
กรรมกำร
9. นำงสำวรุ่งรัตตี
เสงียมชืน
ครูวิทยำลัยกำรอำชีพไกลกังวล
กรรมกำร
10. นำงสำวกิรณำ
รักษ์แก้ว
ครูวิทยำลัยกำรอำชีพไกลกังวล
กรรมกำร
11. นำงสำวศิวิมล
คุ้มรอด
ครูวิทยำลัยกำรอำชีพไกลกังวล
กรรมกำร
12. นำยวันฉัตร
เขำทอง
ครูวิทยำลัยกำรอำชีพไกลกังวล
กรรมกำร
13. นำงสำวสุพำลัย ปัญญำ
เจ้ำหน้ำที่วิทยำลัยกำรอำชีพไกลกังวล
กรรมกำร
14. นำงสำวปนิดำ
จินโจ
เจ้ำหน้ำที่วิทยำลัยกำรอำชีพไกลกังวล
กรรมกำร
15. นำงสำวศรีไพล อิมสำรำญ
ครูวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
16. นำงสำวภัททนิตย์ ชูคัง
ครูวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
17. นำยเมธำ
สวำทพงษ์
ครูวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
18. นำงสำวอลิสำ
นุสำสนี
ครูวิทยำลัยกำรอำชีพโพธิ์ทอง
กรรมกำร
19. นำงสำวสุตำวรรณ นิมเกียรติวงศ์ ครูวิทยำลัยกำรอำชีพโพธิ์ทอง
กรรมกำร
20. นำงสำวอุษณิษำ ยอดพิจิตร
ครูวิทยำลัยกำรอำชีพไกลกังวล กรรมกำรและเลขำนุกำร
21. นำงสำวโนรี
มิตรอำรีย์ ครูวิทยำลัยกำรอำชีพไกลกังวล กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. ผศ.ดร.อริญชย์ ณ ระนอง
อำจำรย์ประจำสำขำกำรตลำด
ประธำนกรรมกำร
มหำวิทยำลัยรำชมงคลรัตนโกสินทร์
2. นำยตติย
อัครวำนิชตระกูล ที่ปรึกษำผู้ตรวจรำชกำรภำคประชำชน
กรรมกำร
ด้ำนเศรษฐกิจ สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
3. ดร.พรระวี
สีเหลืองสวัสดิ์
ประธำนสมำพันธ์ SME ไทย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำงอุษณิษำ
ยอดพิจิตร
เบอร์โทรศัพท์ 098-662834
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
สำขำวิชำกำรตลำด/ทุกสำขำวิชำ
5.46 ทักษะกำรเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยไสว
สีบูจันดี
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
ประธำนกรรมกำร
/๒.นำยฉัตรชัย...

- ๖๑ 2. นำยฉัตรชัย
สุวรรณดี
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี รองประธำนกรรมกำร
3. นำยกิตติพล
วิเชียรเชื้อ
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี รองประธำนกรรมกำร
4. นำยธีรวัช
ใจห้ำว
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี รองประธำนกรรมกำร
5. นำงสำวอนัฐศร สงบจิต
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี รองประธำนกรรมกำร
6. นำงแสงเดือน
พรรัตน์
วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำร
7. นำยประยงค์
คันศร
วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำร
8. นำงอัญธิภำ
พรแสน
วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำร
9. นำงบุษบำ
ภูริคัมภีร์
วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำร
10. นำงวิภำดำ
ฉัตรชโลบล
วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำร
11. นำงสำวพรหมภัสสร รุ่งโรจน์วรกุล วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำร
12. นำยพิสิทธิ์
หนีกระโทก วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำร
13. นำงวรินทร์ธร
วงศ์ฉัตรจิรำกุล วิทยำลัยกำรอำชีพกำญจนบุรี
กรรมกำร
14. นำงสำวนฤมล
ดิเลิศ
วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำร
15. นำงสำวจีรวรรณ บุญมำก
วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำร
16. นำงสำวเกศกนก โพธิพฤกษ์
วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำร
17. นำยชนนภัทร
ภูถินโคก
วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำร
18. นำงสำวจินตรัตน์ กิ่งแก้ว
วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำร
19. นำงวรำภรณ์
ทองเฝือ
วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
20. นำงสำวปรำชญำ สุขวิเศษ
วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
21. นำงสำวคนัมพร โชติช่วง
วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
22. นำงสำววิบูลย์ศรี ประสำรสืบ วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยไสว
สีบูจันดี
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยฉัตรชัย
สุวรรณดี
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี รองประธำนกรรมกำร
3. ดร.วัชรพงษ์
ตันฑ์พรชัย
อำจำรย์มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
กรรมกำร
4. นำยเชษฐำ
เจริญผล
ผู้ช่วยผู้จัดกำรธนำคำรออมสินสำขำสระบุรี
กรรมกำร
5. นำยอัศวิน
ไขรัศมี
กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ประชำรัฐ กรรมกำรและเลขำนุกำร
รักสำมัคคีสระบุรี(วิสำหกิจเพื่อสังคม)จำกัด

6. นำงวรำภรณ์
ทองเฝือ
ครูวิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำยฉัตรชัย
สุวรรณดี
เบอร์โทรศัพท์ 095-718-7781
2. นำงวรำภรณ์
ทองเฝือ
เบอร์โทรศัพท์ 094-284-1090
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ

/สำขำวิชำธุรกิจค้ำปลีก...

- ๖๒ สำขำวิชำธุรกิจค้ำปลีก/สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก
5.47 ทักษะกำรจัดแสดงสินค้ำและบริกำรลูกค้ำ ระดับ ปวช.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยวุฒิชัย
รักชำติ
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวพัชรำ เอกสินิทธ์กุล รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม รองประธำนกรรมกำร
3. นำยนิมิตร
สำนคลุย
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
4. นำงสำวเนตรนภำ อู่อรุณ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
5. นำงวัชรำภรณ์ นนท์ธีระวิทยำ ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
กรรมกำร
6. นำยชำตรี
ปันนำผล
ครู วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำร
7. นำงกำญจนำ
มำลำ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำลพบุรี
กรรมกำร
8. นำงสำวประภำวรินทร์ ธรรมสำยทอง ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
9. นำงสำวปำริชำติ บุญประสงค์ ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
10. นำงฐิตินันท์ ภัทรำรักษ์
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม กรรมกำรและเลขำนุกำร
11. นำยปรวุฒิ
มงคลศิลป์
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. อ.ดร.ธวัชชัย
สุขสีดำ
อำจำรย์ประจำหลักสูตรบริหำรธุรกิจ
ประธำนกรรมกำร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
2. นำยณรำวุฒิ
อินเฉิดฉำย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนฝ่ำยศิลป์และกำรออกแบบ
กรรมกำร
Art & Director เจ้ำของธุรกิจร้ำนวุฒิอำร์ต
3. นำยวีระวัฒน์
เหลืองอำพล ผู้ทรงคุณวุฒิจำกสถำนประกอบกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร
ด้ำนธุรกิจผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำดดิจิทัล
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหำชน)
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำยปรวุฒิ
มงคลศิลป์
เบอร์โทรศัพท์ 094-6154526
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สำขำวิชำเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
5.48 ทักษะพัฒนำระบบพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำงอุไรวรรณ เชำวน์ชื่น
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนลำด ประธำนกรรมกำร
2. นำยสำรำญ สีปวน
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพเขำย้อย รองประธำนกรรมกำร
3. นำยคมศิษฐ์ มีสัจจำนนธนกุล ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพวังไกรกังวล 2 รองประธำนกรรมกำร
4. นำยโกศล
สุขเกษม
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนลำด
กรรมกำร
5. นำงสำวรุ่ง
เพิ่มพูน
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนลำด
กรรมกำร
6. นำงสำววชิรำภรณ์ สังข์ศรี
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนลำด
กรรมกำร
7. นำยพีรภัทร เอี่ยมเพชร
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนลำด
กรรมกำร
8. นำยบัญญัติ เคล้ำคลึง
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนลำด
กรรมกำร
9. นำงสำวอรธนำ ส้มเพชร
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพเขำย้อย
กรรมกำร
/10. นำยนรังต์...

- ๖๓ 10. นำยนรังต์
ตรีธัญญำ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
11. นำงจุไรพร
ชัยชำย
เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนลำด
กรรมกำร
12. นำงมณีศิรชั ต์ พลอยยิ้ม
เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนลำด
กรรมกำร
13. นำงสำวจิตติมำ สังข์ทอง
เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนลำด
กรรมกำร
14. นำงสำวสุขใจ มีคง
เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนลำด
กรรมกำร
15. นำงสิริรัตน์
พูลผล
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนลำด กรรมกำรและเลขำนุกำร
16. นำยกิตติศักดิ์ ชยันตร์สุภำพ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนลำด กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
17. นำยพงศ์พิรำม เยี่ยมเพื่อน
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนลำด กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยสมคิด
มีมะจำ
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงรำชบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวนงค์ลักษ์ สมมี
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงรำชบุรี
กรรมกำร
3. นำยชัยพร
หว้ำมำ
Programmer Specialist Midi Digital co., ltd. กรรมกำร
4. นำยพิพัฒน์ ศรีประกำยแก้ว ครู วิทยำลัยกำรอำชีพบำงแก้วฟ้ำ
กรรมกำร
5. นำงสำวกำญจนำ น้อยกลิ่น
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำยพงศ์พิรำม เยี่ยมเพื่อน
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนลำด โทร.089-4137907
2. นำยบัญญัติ เคล้ำคลึง
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนลำด โทร.088-9144992
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
สำขำวิชำกำรโลจิสติกส์/สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และซัพพลำยเซน
5.49 ทักษะกำรจัดกำรโลจิสติกส์และซัพพลำยเซน
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยจตุพร
ศิลปรัตน์
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวศิรินภำ ดีอำรมณ์
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำร
3. นำงสำวเบญจมำภรณ์ หุ่นงำน
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพบำงสะพำน
กรรมกำร
4. นำยคำรณ
โปรยเงิน
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
5. นำยเฉลิมชัย
งำมทรัพย์
ครู วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำร
6. นำงสำววิลำวรรณ น้อยวิจิตร์
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบุรี
กรรมกำร
7. นำงกรรณิกำ
มำนพ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
8. นำยรณรงค์
มั่นสำย
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
9. นำงสำวจันทิมำ พึงบุญลือ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
๑0. นำงสำวนวพร สิมะวัฒนำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
๑1. นำงสำวอรวรรณ รุ่งเรืองด้วยบุญ ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
๑2. นำยชัยวัสส์
ติวสร้อย
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑3. นำงพัชรีญำ สิงห์คำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
/คณะกรรมกำร...

- ๖๔ คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยจตุพร
ศิลปรัตน์
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ประธำนกรรมกำร
2. นำงชนำธิป
อรุณสุรัตน์
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครสวรรค์
กรรมกำร
3. นำยภคพร
ผงทอง
ครู มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครรำชสีมำ
กรรมกำร
4. นำงสำวศนภสร รอดสนใจ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรปรำกำร
กรรมกำร
5. นำยสมเกียรติ เกิดบุญเรือง ครู วิทยำลัยเทคนิคปทุมธำนี
กรรมกำร
6. นำยชัยวัสส์
ติวสร้อย
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำรเลขำนุกำร
7. นำงพัชรีญำ
สิงห์คำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำยชัยวัสส์
ติวสร้อย
เบอร์โทรศัพท์ 092-9825918
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
ประเภทวิชำคหกรรม
สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร
5.50 ทักษะกำรประกอบอำหำรไทยเชิงธุรกิจ ระดับ ปวช.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยวุฒิชัย
รักชำติ
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวพัชรำ เอกสินิทธ์กุล รองผู้อำนวยกำรฯฝ่ำยวิชำกำร
รองประธำนกรรมกำร
3. นำงสำวช่อทิพย์ ศิริฤกษ์
ครูวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
4. นำงสำวชลัดดำ ยิ้มเยื้อน
ครูวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
5. นำงสำวจินตนำกำร พัฒนพิสัย ครูวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
6. นำยธีรวุฒิ
ชอบป่ำรัง
ครูวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
7. นำยพิศมัย
กรุดพิศมัย
ครูวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
8. นำยทรงพล
โพธิ์หิรัญ
ครูวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
9. นำยกรกช
มูลทองชุน
ครูวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
10. นำยอัฎพร
น้อยวัด
ครูวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
11. นำงสำวชลดำ เหมำะศรี
ครูวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
12. นำยสมภพ
อุตสำหะ
ครูวิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
กรรมกำร
13. นำงสำวปิยวรรณ เตชะศิรินุกูล ครูวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
14. นำงสำววรรณภรณ์ สุขแจ่ม
ครูวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยสุรศักดิ์ คงสวัสดิ์
เชฟ
ประธำนกรรมกำร
2. นำยประชัน วงศ์อุทัยพันธ์ เชฟ
รองประธำนกรรมกำร
3. นำยสุรศักดิ์ เจริญจันทร์ เชฟ/นักวิชำกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
5.51 ทักษะกำรออกแบบและประกอบอำหำรไทยสู่มำตรฐำนสำกล ระดับ ปวส.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยวุฒิชัย
รักชำติ
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวพัชรำ เอกสินิทธ์กุล รองผู้อำนวยกำรฯฝ่ำยวิชำกำร
รองประธำนกรรมกำร
/3.นำงสำวช่อทิพย์...

- ๖๕ 3. นำงสำวช่อทิพย์ ศิริฤกษ์
ครูวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
4. นำงสำวชลัดดำ ยิ้มเยื้อน
ครูวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
5. นำงสำวจินตนำกำร พัฒนพิสัย ครูวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
6. นำยธีรวุฒิ
ชอบป่ำรัง
ครูวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
7. นำยพิศมัย
กรุดพิศมัย
ครูวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
8. นำยทรงพล
โพธิ์หิรัญ
ครูวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
9. นำยกรกช
มูลทองชุน
ครูวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
10. นำยอัฎพร
น้อยวัด
ครูวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
11. นำงสำวชลดำ เหมำะศรี
ครูวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
12. นำยสมภพ
อุตสำหะ
ครูวิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
กรรมกำร
13. นำงสำวปิยวรรณ เตชะศิรินุกูล ครูวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
14. นำงสำววรรณภรณ์ สุขแจ่ม
ครูวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
4. นำยสุรศักดิ์ คงสวัสดิ์
เชฟ
ประธำนกรรมกำร
5. นำยประชัน วงศ์อุทัยพันธ์
เชฟ
รองประธำนกรรมกำร
6. นำยสุรศักดิ์ เจริญจันทร์
เชฟ/นักวิชำกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
สำขำวิชำคหกรรมศำสำตร์/สำขำวิชำกำรบริหำรงำนคหกรรมศำสำตร์
5.52 ทักษะกำรประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยวรำกร
ชยุติกุล
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี ประธำนกรรมกำร
2. นำยกูเ้ กียรติ ดวงพลพรม รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี รองประธำนกรรมกำร
3. นำงสำวพัชรำ เอกสินิทธ์กุล รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม รองประธำนกรรมกำร
4. นำยธำตรี
สุขพัฒน์
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
5. นำยพณชกร สว่ำงเมฆ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
6. นำงสำวน้ำผึ้ง ร่มศรี
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
7. นำงสำวพรฤดี ดงใหญ่
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
8. นำงสำวภัทร์มำศ รัตนไพฑูรย์ ครู วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำร
9. นำงอำพร
คชเสถียร
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
10. นำงสำวนฤมล ดีเลิศ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำร
11. นำยเศวตโชติ บุญจีน
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
กรรมกำร
12. นำงสำวฐิติกำญจน์ คงชัย
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี
กรรมกำร
13. นำงสำวสดใส หวังอำรี
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี
กรรมกำร
14. นำงสำวพัชรียำภรณ์ พ่วงเจริญ ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
15. นำยปิยะวุฒิ ปัญญำพี่
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
/คณะกรรมกำรตัดสิน...

- ๖๖ คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. ผศ.โสริยำ
ชิโนดม
ข้ำรำชกำรบำนำญมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี ประธำนกรรมกำร
รำชมงคลกรุงเทพ
2. นำยจักรพันธ์ รูปงำม
อำจำรย์สำขำคหกรรมศำสำตร์
รองประธำนกรรมกำร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสำตร์ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
3. นำงสำวกฤษณำ ชูโชนำค
อำจำรย์สำขำคหกรรมศำสำตร์
กรรมกำร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสำตร์ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
4. นำงสำวฐิติกำญจน์ คงชัย
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
5. นำงสำวพัชรียำภรณ์ พ่วงเจริญ ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำงสำวพัชรียำภรณ์ พ่วงเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ 085-8241454
2. นำยปิยวุฒิ
ปัญญำพี่
เบอร์โทรศัพท์ 085-8668354
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
5.53 ทักษะกำรประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มำตรฐำนสำกล ระดับ ปวส.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยวรำกร
ชยุติกุล
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี ประธำนกรรมกำร
2. นำยกู้กียรติ ดวงพลพรม รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี รองประธำนกรรมกำร
3. นำงสำวพัชรำ เอกสินิทธ์กุล รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำนำครปฐม รองประธำนกรรมกำร
4. นำยธำตรี
สุขพัฒน์
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
5. นำงสำวน้ำผึ้ง ร่มศรี
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
6. นำยพณชกร สว่ำงเมฆ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
7. นำงสำวจริญญำ หนูนุรักษ์
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
กรรมกำร
8. นำงสำววรรณวิภำ สมมำก
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
9. นำงอำพร
คชเสถียร
ครู วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม
กรรมกำร
10. นำยมำนะ
สุภำผล
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
11. นำยจักริน
วรนุช
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำร
12. นำงสำวฐิติกำญจน์ คงชัย
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี
กรรมกำร
13. นำงสำวสดใส หวังอำรี
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี
กรรมกำร
14. นำงสำวพัชรียำภรณ์ พ่วงเจริญ ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี กรรมกำรและเลขำนุกำร
15. นำยปิยะวุฒิ ปัญญำพี่
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. ผศ.โสริยำ
ชิโนดม
ข้ำรำชกำรบำนำญ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี ประธำนกรรมกำร
รำชมงคลกรุงเทพ
/2.นำยจักรพันธ์...

- ๖๗ 2. นำยจักรพันธ์

รูปงำม

อำจำรย์สำขำคหกรรมศำสำตร์
รองประธำนกรรมกำร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสำตร์ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
3. นำงสำวกฤษณำ ชูโชนำค
อำจำรย์สำขำคหกรรมศำสำตร์
กรรมกำร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสำตร์ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
4. นำงสำวฐิติกำญจน์ คงชัย
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
5. นำงสำวพัชรียำภรณ์ พ่วงเจริญ ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำงสำวพัชรียำภรณ์ พ่วงเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ 085-8241454
2. นำยปิยวุฒิ
ปัญญำพี่
เบอร์โทรศัพท์ 085-8668354
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
สำขำแฟชั่นและสิ่งทอ/สำขำเทคโนโลยีสิ่งทอ/สำขำวิชำเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกำย
5.54 ทักษะกำรออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกำย ระดับ ปวช.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำงกมลวรรณ เชำว์ช่ำงเหล็ก ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
ประธำนกรรมกำร
2. นำยชิษณุพงศ์ ศรีวิบูลย์กุล
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม รองประธำนกรรมกำร
3. นำงสำวโสภำ เย็นสรง
ครู วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
4. นำงวรรณำ
หมดมลทิน
ครู วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
5. นำงสำวศุภกร ชินะเกตุ
ครู วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
6. นำยพีรวัตร
คงสำคร
ครู วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
7. นำยณัฐพงษ์ แสงมีศรี
ครู วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
8. นำยหทัยรัตน์ ศิลป์สมบูรณ์ ครู วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
9. นำงสำวพรรณภำภรณ์ เม้ำรำศี ครู วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
10. นำงสำวชุติมำ กำนิจอุย
ครู วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
11. นำยธวัชชัย
อินทเสน
ครู วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
12. นำยวรวุฒิ
วงษ์ทอง
ครู วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
13. นำยคมสัน
บัวโพธิ์
ครู วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
14. นำงสำวเพ็ญธนำ ภู่ระหงษ์
ครู วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
15. นำงภัทร
ผงกุลำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
16. นำงสำวมินตรำ พ่อค้ำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
17. นำงสำวรตนวรรณ ตุ๊ไซ
ครู วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
18. นำงสำวบุญยำนุช สนิทนำน
ครู วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
19. นำงสำวสสุทธินันท์ ฉิ่งแก้ว
ครู วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
20. นำยอิทธิพัทธ์ สุวรรณ
ครู วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
21. นำยสมประสงค์ สงษ์ทอง
ครู วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
/22. นำงสำวโสภำ…

- ๖๘ 22. นำงสำวโสภำ อินทรสร
ครู วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
23. นำงวรรณนิศำ เอี่ยมมำธุสร ครู วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
24. นำงสำวภิญญดำ วัฒฐำกุล
ครู วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
25. นำงสุวภัทร
ขวัญสด
ครู วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. ผศ.ดร.มลวิภำ ภูลสนอง
ข้ำรำชกำรบำนำญ มหำวิทยำลัย
ประธำนกรรมกำร
เทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
2. นำงพัฒน์นรี อินทรวิรัตน์ สถำนประกอบกำรโรงเรียนสอนออกแบบ
กรรมกำร
และตัดเสื้อพัฒน์นรี
3. นำยสมชำย
เนตรสุวรรณ สถำนประกอบกำร ห้องเสื้อ Chai กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน 1. นำงสุวภัทร ขวัญสด เบอร์โทรศัพท์ 084-798-3865
2. นำงสำวโสภำ เย็นสรง เบอร์โทรศัพท์ 081-986-5789
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกับสถำนศึกษำที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินกำรและสรุปรำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
5.55 ทักษะกำรประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกำยสู่สำกล ระดับ ปวส.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำงกมลวรรณ เชำว์ช่ำงเหล็ก ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
ประธำนกรรมกำร
2. นำยชิษณุพงศ์ ศรีวิบูลย์กุล รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม รองประธำนกรรมกำร
3. นำงสำวโสภำ เย็นสรง
ครู วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
4. นำงวรรณำ
หมดมลทิน
ครู วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
5. นำงสำวศุภกร ชินะเกตุ
ครู วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
6. นำยพีรวัตร
คงสำคร
ครู วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
7. นำยณัฐพงษ์
แสงมีศรี
ครู วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
8. นำยหทัยรัตน์ ศิลป์สมบูรณ์ ครู วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
9. นำงสำวพรรณภำภรณ์ เม้ำรำศี ครู วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
10. นำงสำวชุติมำ กำนิจอุย
ครู วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
11. นำยธวัชชัย
อินทเสน
ครู วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
12. นำยวรวุฒิ
วงษ์ทอง
ครู วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
13. นำยคมสัน
บัวโพธิ์
ครู วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
14. นำงสำวเพ็ญธนำ ภู่ระหงษ์
ครู วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
15. นำงภัทร
ผงกุลำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
16. นำงสำวมินตรำ พ่อค้ำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
17. นำงสำวรตนวรรณ ตุ๊ไซ
ครู วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
18. นำงสำวบุญยำนุช สนิทนำน
ครู วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
19. นำงสำวสสุทธินันท์ ฉิ่งแก้ว
ครู วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
20. นำยอิทธิพัทธ์ สุวรรณ
ครู วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
21. นำยสมประสงค์ สงษ์ทอง
ครู วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
/22.นำงสำวโสภำ...

- ๖๙ 22. นำงสำวโสภำ อินทรสร
ครู วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
23. นำงวรรณนิศำ เอี่ยมมำธุสร ครู วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
24. นำงสำวภิญญดำ วัฒฐำกุล
ครู วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
25. นำงสุวภัทร
ขวัญสด
ครู วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. ผศ.ดร.มลวิภำ ภูลสนอง
ข้ำรำชกำรบำนำญ มหำวิทยำลัย
ประธำนกรรมกำร
เทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
2. นำงพัฒน์นรี อินทรวิรัตน์ สถำนประกอบกำรโรงเรียนสอนออกแบบ
กรรมกำร
และตัดเสื้อพัฒน์นรี
3. นำยสมชำย
เนตรสุวรรณ สถำนประกอบกำร ห้องเสื้อ Chai กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน 1. นำงสุวภัทร ขวัญสด เบอร์โทรศัพท์ 084-798-3865
2. นำงสำวโสภำ เย็นสรง เบอร์โทรศัพท์ 081-986-5789
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกับสถำนศึกษำที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินกำรและสรุปรำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
ประเภทวิชำศิลปกรรม
สำขำคอมพิวเตอร์กรำฟิก/สำวิชำเทคโนโลยีศิลปกรรม/สำขำวิชำดิจิทัลกรำฟิก
5.56 ทักษะกำรออกแบบ 2D แอนิเมชั่น ระดับ ปวช.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยศรำกร
บุญปถัมภ์
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวพัชรำ เอกสิทนิทธกุล รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม รองประธำนกรรมกำร
3. นำยภำนุพันธ์ พันธนิตย์
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี รองประธำนกรรมกำร
4. นำงวันทนำ
โพธิ์รัง
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี รองประธำนกรรมกำร
5. นำยศุภชัย
นนท์ธีรวิชยำ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี รองประธำนกรรมกำร
6. นำยณัฐวรรธน์ ศิริเตชภัทร์
ครูปฏิบัติหน้ำที่แทน
รองประธำนกรรมกำร
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
7. นำยสุรพล
แย้มชื่น
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
กรรมกำร
8. นำงวศมนต์
ทรัพย์สินชัย ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำร
9. นำงสำวสุมณฑ์มำศ บุตรรัก
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
10. นำยกิติพงศ์ โกวิทวณิชชำ ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
กรรมกำร
11. นำยทชำนน จิตติวิสุทธิกุล ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
12. นำงสำวกำนต์รวี จันทรวิเศษ ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
กรรมกำร
13. นำงรำตรี
พรหมแท่น
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี กรรมกำรและเลขำนุกำร
14. นำงสำววำรุณี มงคลหัตถี
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยธำนี
กิ่งศักดิ์
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนแอนิเมชั่น (ข้ำรำชกำรบำนำญ) ประธำนกรรมกำร
2. นำยศิริภัทร์
เพียศิริ
สถำนประกอบกำร Plus Design
กรรมกำร
/3.นำยวิชญำภรณ์...

- ๗๐ 3. นำยวิชญำภรณ์ รัตนจิตร

นักวิชำกำร ศูนย์เทคโนฯ นวัตกรรม กรรมกำรและเลขำนุกำร
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำงรำตรี
พรหมแท่น
โทรศัพท์ 091-152-9054
2. นำงสำววำรุณี มงคลหัตถี
โทรศัพท์ 087-151-4583
5.57 ทักษะกำรออกแบบ 3 D แอนิเมชั่น ระดับ ปวส.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยวรำกร
ชยุติกุล
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยกู้กียรติ ดวงพลพรม รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี รองประธำนกรรมกำร
3. นำงสำวพัชรำ เอกสินิทธ์กุล รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม รองประธำนกรรมกำร
4. นำงสำวสุมณฑ์มำศ บุตรรัก
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
5. นำงสำวพิไลวรรณ เที่ยงธรรม
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
6. นำงสำวพรจณำ
แก้วนรำ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
7. นำงสำวจุฬำลักษณ์ แพทย์เพียร
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี
กรรมกำร
8. นำงฤทัยรัตน์
สุวรรณช่ำง ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี กรรมกำรและเลขำนุกำร
9. นำยศิระ
ประเสริฐศักดิ์ ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. ผศ.กำนต์
คุ้มภัย
อำจำรย์ประจำสำขำวิชำแอนเมชั่นและ
ประธำนกรรมกำร
ดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
2. ผศ.เอกรำช วรสมุทรปรำกำร อำจำรย์ประจำสำขำวิชำแอนเมชั่นและ รองประธำนกรรมกำร
ดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
3. นำยธนสำร
รุจิรำ
ศึกษำนิเทศ หน่วยศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำงฤทัยรัตน์ สุวรรณช่ำง
เบอร์โทรศัพท์ 087-6911408
2. นำยศิระ
ประเสริฐศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ 096-6952466
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เกี่ ย วข้ อ ง พ ร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ

/สำขำวิชำวิจิตรศิลป์...

- ๗๑ สำขำวิชำวิจิตรศิลป์
5.58 ทักษะกำรวำดภำพสีน้ำหุ่นนิ่ง ระดับ ปวช.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยไสว
สีบูจันดี
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี ประธำนกรรมกำร
2. นำยฉัตรชัย สุวรรณดี
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี รองประธำนกรรมกำร
3. นำยกิตติพล วิเชียรเชื้อ
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี รองประธำนกรรมกำร
4. นำงสำวอนัฐศร สงบจิต
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี รองประธำนกรรมกำร
5. นำยธีรวัช
ใจห้ำว
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี รองประธำนกรรมกำร
6. นำยทรงธรรม ขำทวี
วิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี
กรรมกำร
7. นำยชินตะวัน บรรโล
วิทยำลัยอำชีวศึกษำสิงห์บุรี
กรรมกำร
8. นำยไกรสรณ์ ศรีสวำสดิ์
วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
9. นำยณรงค์
ทนทองคำ
วิทยำลัยอำชีวศึกษำลพบุรี
กรรมกำร
10. นำงสำวเสำวรส โพธินำม
วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
11. นำยโสพล บุญศรีสวัสดิ์
วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำร
12. นำงสำวกชกร กุลเมือง
วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำร
13. นำงสกุลตำ กีรติกุลศักดิ์
วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำร
14. นำงรัตติกร จันทมำศ
วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำร
15. นำยวสันต์ เมฆฉำย
วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำร
16. นำยอมรรัตน์ ศรีหิน
วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
17. นำงทุตยิ ำภรณ์ เชนไล้
วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. ผศ.รัตนฤทธิ์ จันทรรังสี
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี ประธำนกรรมกำร
2. อำจำรย์ดิษฐวัฒน์ อินนุพัฒน์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
กรรมกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำยอมรรัตน์ ศรีหิน
เบอร์โทรศัพท์ 087-327-1689
2. นำงทุติยำภรณ์ เชนไล้
เบอร์โทรศัพท์ 092-816-5829
3. นำยวสันต์
เมฆฉำย
เบอร์โทรศัพท์ 088-560-8330
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกับสถำนศึกษำที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินกำรและสรุปรำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
5.59 ทักษะประติมำกรรม ระดับ ปวช.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยไสว
สีบูจันดี
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี ประธำนกรรมกำร
2. นำยฉัตรชัย สุวรรณดี
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี รองประธำนกรรมกำร
3. นำยกิตติพล วิเชียรเชื้อ
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี รองประธำนกรรมกำร
4. นำงสำวอนัฐศร สงบจิต
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี รองประธำนกรรมกำร
5. นำยธีรวัช
ใจห้ำว
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี รองประธำนกรรมกำร
6. นำยทรงธรรม ขำทวี
วิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี
กรรมกำร
/7.นำยชินตะวัน...

- ๗๒ 7. นำยชินตะวัน บรรโล
วิทยำลัยอำชีวศึกษำสิงห์บุรี
กรรมกำร
8. นำยไกรสรณ์ ศรีสวำสดิ์
วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
9. นำยณรงค์
ทนทองคำ
วิทยำลัยอำชีวศึกษำลพบุรี
กรรมกำร
10. นำงสำวเสำวรส โพธินำม
วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
11. นำยโสพล
บุญศรีสวัสดิ์
วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำร
12. นำงสำวกชกร กุลเมือง
วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำร
13. นำงสกุลตำ กีรติกุลศักดิ์
วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำร
14. นำงรัตติกร จันทมำศ
วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำร
15. นำยวสันต์
เมฆฉำย
วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำร
16. นำยอมรรัตน์ ศรีหิน
วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
17. นำงทุติยำภรณ์ เชนไล้
วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. ผศ.รัตนฤทธิ์ จันทรรังสี
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี ประธำนกรรมกำร
2. อำจำรย์ดิษฐวัฒน์ อินนุพัฒน์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
กรรมกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำยอมรรัตน์ ศรีหิน
เบอร์โทรศัพท์ 087-327-1689
2. นำงทุติยำภรณ์ เชนไล้
เบอร์โทรศัพท์ 092-816-5829
3. นำยวสันต์
เมฆฉำย
เบอร์โทรศัพท์ 088-560-8330
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกับสถำนศึกษำที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินกำรและสรุปรำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
สำขำวิชำกำรออกแบบ/เทคโนโลยีศิลปกรรม
5.60 ทักษะกำรออกแบบเขียนเฟอร์นิเจอร์ ระดับ ปวช.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำงคนึงลักขณ์
แสงประเสริฐ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวสุทธำทิพย์ เหมือนสกุล รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ รองประธำนกรรมกำร
3. นำยบัณฑิต
สุขพันธ์
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
4. นำยชัชวนันท์
จันทรขุน
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
5. นำงสำวไปรยำ
อรรถนำถ ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
6. นำยวรภัทร
ธุวสันติ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
7. นำงสำวกัลยำณี พิทักษำ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
8. นำยพิพัฒน์
จิมรัมย์
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
9. นำยไกรสรณ์
ศรีสวำสดิ์ ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
10. นำงรัตติกร
จันทมำศ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำร
11. นำงสำวเสำวรส โพธินำม
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
12. นำงพันทิพำ
จั่นรัด
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
13. นำงสำววันวิสำข์ ป้องกัน
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
14. นำงสำวมนัสนันท์ สิทธิกูล
เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ กรรมกำร
/15.นำงสำวพรจรัส…

- ๗๓ 15. นำงสำวพรจรัส ดำวเรือง
เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ กรรมกำร
16. นำงสำวฉัตรวรุณ ดีลำ
เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ กรรมกำร
17. นำยวุฒิชัย
บัวกระจำย นักศึกษำฝึกสอนวิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ กรรมกำร
18. นำงสำวเบญจวรรณ วิภำดำพรพงษ์ ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
19. นำยวันชนะ
ขันต่อ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
20. นำยพงษ์รพี
จันทร์เหลือง ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำงคนึงลักขณ์
แสงประเสริฐ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวสุทธำทิพย์ เหมือนสกุล รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ รองประธำนกรรมกำร
3. นำยณัฐพล
ซอฐำนำนุศักดิ์ อำจำรย์คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มทร.ธัญบุรี
กรรมกำร
4. นำยศรศิลป์
โสภณสกุลวงศ์ อำจำรย์คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มทร.ธัญบุรี
กรรมกำร
5. ผศ.จุฑำมำศ
เจริญพงษ์มำลำ อำจำรย์คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มทร.ธัญบุรี
กรรมกำร
6. นำยพงษ์รพี
จันทร์เหลือง ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร
7. นำยวันชนะ
ขันต่อ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำยพงษ์รพี
จันทร์เหลือง ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
2. นำยวันชนะ
ขันต่อ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
5.61 ทักษะกำรออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑ์ ระดับ ปวช.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำงคนึงลักขณ์
แสงประเสริฐ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวสุทธำทิพย์ เหมือนสกุล รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ รองประธำนกรรมกำร
3. นำยบัณฑิต
สุขพันธ์
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
4. นำยชัชวนันท์
จันทรขุน
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
5. นำงสำวไปรยำ
อรรถนำถ ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
6. นำยวรภัทร
ธุวสันติ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
7. นำงสำวกัลยำณี พิทักษำ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
8. นำยพิพัฒน์
จิมรัมย์
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
9. นำยไกรสรณ์
ศรีสวำสดิ์ ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
10. นำงรัตติกร
จันทมำศ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำร
11. นำงสำวเสำวรส โพธินำม
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
12. นำงพันทิพำ
จั่นรัด
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
13. นำงสำววันวิสำข์ ป้องกัน
ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
14. นำงสำวมนัสนันท์ สิทธิกูล
เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ กรรมกำร
15. นำงสำวพรจรัส ดำวเรือง
เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ กรรมกำร
16. นำงสำวฉัตรวรุณ ดีลำ
เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ กรรมกำร
/17.นำยวุฒิชัย...

- ๗๔ 17. นำยวุฒิชัย
บัวกระจำย นักศึกษำฝึกสอนวิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ กรรมกำร
18. นำงสำวเบญจวรรณ วิภำดำพรพงษ์ ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
19. นำยวันชนะ
ขันต่อ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
20. นำยพงษ์รพี
จันทร์เหลือง ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำงคนึงลักขณ์
แสงประเสริฐ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวสุทธำทิพย์ เหมือนสกุล รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ รองประธำนกรรมกำร
3. นำยณัฐพล
ซอฐำนำนุศักดิ์ อำจำรย์คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มทร.ธัญบุรี
กรรมกำร
4. นำยศรศิลป์
โสภณสกุลวงศ์ อำจำรย์คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มทร.ธัญบุรี
กรรมกำร
5. ผศ.จุฑำมำศ
เจริญพงษ์มำลำ อำจำรย์คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มทร.ธัญบุรี
กรรมกำร
6. นำยพงษ์รพี
จันทร์เหลือง ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร
7. นำยวันชนะ
ขันต่อ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำยพงษ์รพ
จันทร์เหลือง
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
2. นำยวันชนะ
ขันต่อ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
สำขำวิชำช่ำงทองหลวง/สำขำวิชำเครื่องประดับอัญมณี/สำขำวิชำศิลปหัตกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ
5.62 ทักษะกำรออกแบบเครื่องประดับ
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยภักดี
พรหมเกิด
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยณัฐวุฒิ
พุ่มน้อย
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี รองประธำนกรรมกำร
3. นำยชนินทร์ คูนำเอก
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี
กรรมกำร
๔. นำยปรัตถกร วิเชียร
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี
กรรมกำร
5. นำยชัยวุธ เหล่ำวัฒนวรรณ
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี
กรรมกำร
6. นำงสำววำสนำ วงศ์วัฒนะ
วิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี
กรรมกำร
7. นำยภำสกร
ดอกเข็ม
วิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี
กรรมกำร
8. นำยร้อยกำญจน์ ศรีสุขโข
วิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี
กรรมกำร
9. นำงสำววันวิสำ จุฑำมณี
วิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี
กรรมกำร
10. นำงสำวสุมณฑ์มำศ บุตรรัก วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
11. นำยอลงกต ประเสริฐผล วิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
12. นำงสำวจุฬำลักษณ์ เติมสำยทอง วิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
13 นำงสำวโชติกำ เสือดำว
วิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยบดินทร์ ร่มไทร
วิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยฐำนันดร ทรัพย์ถำวรชัย ผู้ประกอบกำร
รองประธำนกรรมกำร
THANANDORN JEWELRY
/3.นำงสำววรำภรณ์…

- ๗๕ 3. นำงสำววรำภรณ์ แพงป้อง
อำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกับสถำนศึกษำที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินกำรและสรุปรำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
ประเภทวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว
สำขำวิชำกำรโรงแรม – ทักษะกำรผสมเครื่องดื่ม
5.63 ประเภท Classic Bartender
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยไสว
สีบูจันดี
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยกิตติพล วิเชียรเชื้อ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
รองประธำนกรรมกำร
3. นำงสำวปดิวรัดดำ สุดใจ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำร
4. นำงสำวนิชำภำ พันธุ์เพ็ง
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำร
5. นำยสัมพันธ์ หลงพิมำย ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
6. นำยอนุสรณ์ เครือขำ
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพวังไกลกังวล ๒
กรรมกำร
7. นำงสำวรัชดำภรณ์ ตันติกำธร ครู วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำร
8. นำงธัญนันท์ สำริกุล
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบุรี
กรรมกำร
9. นำงจิตรลดำ รำมพันธุ์
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี
กรรมกำร
10. นำงสำวสินำภรณ์ สุขเรื่อย ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
กรรมกำร
11. นำงสำววัฒนำภรณ์ โยธำจักร ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
12. นำยพิสิทธิ์
หนีกระโทก ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำร
13. นำงสำวสุภำพร สุระกุล
เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำร
14. นำยวิทวัส
เหล่ำนำยอ ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
15. นำงพุทธินำถ พีระพรประเสริฐ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยสุภศักดิ์ เกตุไทย
รักษำกำร เลขำธิกำร
ประธำนกรรมกำร
สมำคมบำร์เทนเดอร์สำกล (ประเทศไทย)
2. นำยเอกชัย
นวลผ่อง
Genaral Manager Blu'Haus
กรรมกำร
Property Cafe - Cocktails
Creative & Beverage Consultant
3. นำยอิสระ
สุธรรม
ประธำนกรรมกำรบริษัท Mixo98
กรรมกำร
4. นำยธำดำ
แสงกำพลี Bar Director @ Bar Angel (Thailand) Co., Ltd
กรรมกำร
(Professional Bartender Team Service)
5. นำยอำนำจ รักษำศิริ
กรรมกำรสมำคมบำร์เทนเดอร์แห่งประเทศไทย
กรรมกำร
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกับสถำนศึกษำที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินกำรและสรุปรำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
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- ๗๖ 5.64 ประเภท Flair Bartender
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยไสว
สีบูจันดี
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยกิตติพล วิเชียรเชื้อ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
รองประธำนกรรมกำร
3. นำงสำวสุกัญญำ อุตลูม
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำร
4. นำงสำวนิชำภำ พันธุ์เพ็ง
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำร
5. นำยสัมพันธ์ หลงพิมำย ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
6. นำยอนุสรณ์ เครือขำ
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพวังไกลกังวล ๒
กรรมกำร
7. นำงสำวฐำนิชำ มำลัยสอน ครู วิทยำลัยกำรอำชีพวังไกลกังวล ๒
กรรมกำร
8. นำงสำวชนำนำรถ เต็มธนัน ครู วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำร
9. นำยพิชยะ
เกียรติมำลำ ครู วิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
กรรมกำร
10. นำงสำวประภำพร สุวรรณภักดีจิต ครู วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
11. นำงสำววัฒนำภรณ์ โยธำจักร ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
12. นำงสำวสุวรรณำ ชำวบ้ำนกร่ำง ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี
กรรมกำร
13. นำงสำวสุภำพร สุระกุล
เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำร
14. นำยวิทวัส
เหล่ำนำยอ ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
15. นำงพุทธินำถ พีระพรประเสริฐ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยสุภศักดิ์ เกตุไทย
รักษำกำร เลขำธิกำร
ประธำนกรรมกำร
สมำคมบำร์เทนเดอร์สำกล (ประเทศไทย)
2. นำยเอกชัย
นวลผ่อง
Genaral Manager Blu'Haus
กรรมกำร
Property Cafe - Cocktails
Creative & Beverage Consultant
3. นำยอิสระ
สุธรรม
ประธำนกรรมกำรบริษัท Mixo98
กรรมกำร
4. นำยธำดำ
แสงกำพลี Bar Director @ Bar Angel (Thailand) Co., Ltd
กรรมกำร
(Professional Bartender Team Service)
5. นำยอำนำจ รักษำศิริ
กรรมกำรสมำคมบำร์เทนเดอร์แห่งประเทศไทย
กรมกำร
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกับสถำนศึกษำที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินกำรและสรุปรำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชี
5.65 ทักษะกำรบริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยไสว
สีบูจันดี
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี ประธำนกรรมกำร
2. นำยกิตติพล
วิเชียรเชื้อ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี รองประธำนกรรมกำร
3. นำงสำวปดิวรัดดำ สุดใจ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำร
4. นำงสำวปวีณำ
เอี่ยมวิจำรณ์ ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำร
5. นำยสัมพันธ์
หลงพิมำย
คร วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ กรรมกำร
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- ๗๗ 6. นำยอนุสรณ์
เครือขำ
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพวังไกลกังวล 2
กรรมกำร
7. นำงสำวรัชดำภรณ์ ตันติกำธน
ครู วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี
กรรมกำร
8. นำงธัญนันท์
สำริกุล
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบุรี
กรรมกำร
9. นำงจิตรลดำ
รำมพันธุ์
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี
กรรมกำร
10. นำงสำวสินำภรณ์
สุขเรื่อย
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
กรรมกำร
11. นำงสำววัฒนำภรณ์ โยธำจักร
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
12. นำยพิสิทธิ์
หนีกระโทก
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำร
13. นำงสำวสุภำพร
สุระกุล
เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำร
14. นำยวิทวัส
เหล่ำนำยอ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี กรรมกำรและเลขำนุกำร
15. นำงพุทธินำถ
พีระพรประเสริฐ ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. ดร.ชิษณุพงศ์
ศิริโชตินิศำกร หัวหน้ำสำขำวิชำกำรจัดกำรโรงแรม ประธำนกรรมกำร
คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร
วิทยำเขตเพชรบุรี

2. ดร.ณภัทร

สำรำญรำษฎร์ ประธำนหลักสูตรศิลปะศำสตร์บัณฑิต สำขำวิชำกำร

กรรมกำร

โรงแรมและภัตตำคำร คณะศิลปะศำสตร์และวิทยำศำสำตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน

3. นำยสุภศักดิ์

เกตุไทย

รักษำกำร เลขำธิกำร สมำคมบำร์เทนเดอร์ กรรมกำร
สำกล (ประเทศไทย)
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พ ร้ อ มด ำเนิ นกำรและส รุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว
5.66 ทักษะกำรนำเสนอรำยกำรนำเที่ยวในฐำนะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ระดับ ปวช.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
๑. นำยศรำกร
บุญปถัมภ์
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี ประธำนกรรมกำร
2. นำยภำนุพันธ์ พันธนิตย์
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี รองประธำนกรรมกำร
3. นำงวันทนำ
โพธิ์รัง
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี รองประธำนกรรมกำร
๔. นำยศุภชัย
นนท์ธีรวิชยำ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี รองประธำนกรรมกำร
5. นำยณัฐวรรธน์ ศิริเตชภัทร์
ครูปฏิบัติหน้ำที่แทน
รองประธำนกรรมกำร
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
6. นำงฤดี
ตันติวงศ์
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบุรี
กรรมกำร
7. นำงสำวนำรีรัตน์ พันธ์วงศ์
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบุรี
กรรมกำร
8. นำยนำมเลิศ กำญจนถำวรวิบูลย์ ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบุรี
กรรมกำร
9. นำงสำวภัทรวรรณ ยิ่งภิญโญ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบุรี
กรรมกำร
10. นำงสำวอุษณิษำ ตรีสุขี
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
11. นำยวุฒิชัย
ทับทิมเทศ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
12. นำยดลมินทร์ ทองนำค
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
/13. นำยนิรุต...

- ๗๘ 13. นำยนิรุต
เหลืองอร่ำม ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี
กรรมกำร
14. นำงสำวมนทิรำ อภิรัตน์โยธิน ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี
กรรมกำร
15. นำงสำวธัญลักษณ์ เจริญสุข ครู วิทยำลัยกำรอำชีพอินทร์บุรี
กรรมกำร
16. นำงสำวนฤมล เหล็กดี
ครู วิทยำลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหำรธุรกิจ
กรรมกำร
17. นำงสำวสุกฤตำ พลอยงำม
ครู วิทยำลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหำรธุรกิจ
กรรมกำร
18. นำยวสันต์
บัวพิมพ์
ครู วิทยำลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหำรธุรกิจ
กรรมกำร
19. นำงสำวอภิรดี อำมำตย์ทัศน์ ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี กรรมกำรและเลขำนุกำร
20. นำงสำวสุกัญญำ วงศ์ศรีเทพ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. ผู้ทรงคุณวุฒิจำก อพท.7
ประธำนกรรมกำร
2. นำยเชนทร์
เสนงำม
กรรมกำร
3. อำจำรย์บัว
ศรีเดช
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำงสำวอภิรดี อำมำตย์ทัศน์
โทรศัพท์ 06-1884-8212
2. นำงสำวสุกัญญำ วงศ์ศรีเทพ
โทรศัพท์ 09-5668-0863
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
5.67 ทักษะกำรจัดทำรำยกำรนำเที่ยว ระดับ ปวส.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
๑. นำยศรำกร
บุญปถัมภ์
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี ประธำนกรรมกำร
2. นำยภำนุพันธ์ พันธนิตย์
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี รองประธำนกรรมกำร
3. นำงวันทนำ
โพธิ์รัง
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี รองประธำนกรรมกำร
๔. นำยศุภชัย
นนท์ธีรวิชยำ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี รองประธำนกรรมกำร
5. นำยณัฐวรรธน์ ศิริเตชภัทร์
ครูปฏิบัติหน้ำที่แทน
รองประธำนกรรมกำร
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
6. นำงฤดี
ตันติวงศ์
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบุรี
กรรมกำร
7. นำงสำวนำรีรัตน์ พันธ์วงศ์
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบุรี
กรรมกำร
8. นำยนำมเลิศ กำญจนถำวรวิบูลย์ ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบุรี
กรรมกำร
9. นำงสำวภัทรวรรณ ยิ่งภิญโญ ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบุรี
กรรมกำร
10. นำงสำวชุตินธร
แซ่จง
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบุรี
กรรมกำร
11. นำงสำวอุษณิษำ ตรีสุขี
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
12. นำยวุฒิชัย
ทับทิมเทศ ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
13. นำยดลมินทร์
ทองนำค ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
14. นำยนิรุต
เหลืองอร่ำม ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี
กรรมกำร
15. นำงสำวมนทิรำ อภิรัตน์โยธิน ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี
กรรมกำร
16. นำงสำวธัญลักษณ์ เจริญสุข ครู วิทยำลัยกำรอำชีพอินทร์บุรี
กรรมกำร
17. นำงสำวนฤมล
เหล็กดี
ครู วิทยำลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหำรธุรกิจ
กรรมกำร
/18. นำงสำวสุกฤตำ...

- ๗๙ 18. นำงสำวสุกฤตำ
พลอยงำม ครู วิทยำลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหำรธุรกิจ
กรรมกำร
19. นำยวสันต์
บัวพิมพ์ ครู วิทยำลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหำรธุรกิจ
กรรมกำร
20. นำงสำววรำรัตน์
โรจน์ทนงค์ ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
กรรมกำร
21. Miss Argie Batis Picao
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
กรรมกำร
22. นำงสำวอภิรดี อำมำตย์ทัศน์ ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี กรรมกำรและเลขำนุกำร
23. นำงสำวสุกัญญำ วงศ์ศรีเทพ ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
24. นำงสำวสมฤดี คำภำษี
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. ดร.กมลลักษณ์ โพธิ์พันธุ์
ประธำนกรรมกำร
2. Miss Argie Batis Picao
กรรมกำร
3. นำยยุทธนำ
เรืองฤทธิ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำงสำวอภิรดี อำมำตย์ทัศน์
โทรศัพท์ 06-1884-8212
2. นำงสำวสุกัญญำ วงศ์ศรีเทพ
โทรศัพท์ 09-5668-0863
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
ประเภทวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
5.68 ทักษะกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยพุทธพร ปรำโมทย์
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร ประธำนกรรมกำร
2. นำยสมบัติ
ธรรมนำถพงศ์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนำคประสิทธิ์
รองประธำนกรรมกำร
3. นำยเชษฐ์นรินทร์ จุ่นเกตุ
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร รองประธำนกรรมกำร
4. นำยโสรัจ
นำคทัต
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร รองประธำนกรรมกำร
5. นำงจิตรำ
โพธิ์แดง
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร รองประธำนกรรมกำร
6. นำยเมธัญ
เทียมถนอม วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร
กรรมกำร
7. นำงสำววันเพ็ญ สิทธเกิด
วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร
กรรมกำร
8. นำยภัทรพล เสมอนำค
วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร
กรรมกำร
9. นำงสำวมธุรส โพธิสิทธิ์
วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร
กรรมกำร
10. นำยปริญญำ แสนสวะ
โรงเรียนนำคประสิทธิ์
กรรมกำร
11. นำยพงษ์เทพ อินทรทวี
วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนแพ้ว
กรรมกำร
12. นำยวิศรุต
ไวโสภณ
วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำร
13. นำยวัชรินทร์ พิศวงศ์
วิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
14. นำยวิโรจน์
แก้วเรือง
วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
15. นำยปริญญำ แสนสวะ
โรงเรียนนำคประสิทธิ์
กรรมกำร
16. นำงนุจสรำ
โพธิ์เงิน
วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
17. ตัวแทนจำกบริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน)
กรรมกำร
/18.ตัวแทนจำกบริษัท…

- ๘๐ 18. ตัวแทนจำกบริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน)
กรรมกำร
19. นำยนำวิน
อ่ำทิ่ม
วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร
กรรมกำร
20. นำยธเนศ
โฉมศรี
วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร
กรรมกำร
21. ดร.บุญสืบ
โพธิ์ศรี
วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
22. นำงสำวอรวรรณ โมบัณฑิต
วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยจรูญ
อินโข
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนแพ้ว ประธำนกรรมกำร
2. นำยสมเกียรติ ภูมิชัยสุวรรณ์ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร รองประธำนกรรมกำร
3. นำยกนกศักดิ์ มุธิโต
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร
รองประธำนกรรมกำร
4. นำยสิทธิชัย แก้วแววน้อย วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
5. ตัวแทนจำกบริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน)
กรรมกำร
6. ตัวแทนจำกบริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน)
กรรมกำร
7. ดร.บุญสืบ
โพธิ์ศรี
วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
8. นำงสำวแก้วยำกรณ์ แก้วแกมสี วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
5.69 ทักษะเทคโนโลยีเครือข่ำย ระดับ ปวส.
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยพุทธพร ปรำโมทย์
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร ประธำนกรรมกำร
2. นำยสมบัติ
ธรรมนำถพงศ์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนำคประสิทธิ์
รองประธำนกรรมกำร
3. นำยเชษฐ์นรินทร์ จุ่นเกตุ
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร รองประธำนกรรมกำร
4. นำยโสรัจ
นำคทัต
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร รองประธำนกรรมกำร
5. นำงจิตรำ
โพธิ์แดง
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร รองประธำนกรรมกำร
6. นำยวทัญญู
ธิบูรณ์บุญ
วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร
กรรมกำร
7. นำงเบญจมำศ โพธิกำพล
วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร
กรรมกำร
8. นำยคมสัน
มักมะยม
วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร
กรรมกำร
9. นำงวำสนำ
ปำนรังสี
วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร
กรรมกำร
10. นำยพงศ์พีระ ไชยสนำม
วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร
กรรมกำร
11. นำยภำณุวัตร์ เสถียรวัฒนชัย โรงเรียนนำคประสิทธิ์
กรรมกำร
12. นำงสำวจำรุณี มะขำมป้อม วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนแพ้ว
กรรมกำร
13. นำยทวีพร
เอกมณีโรจน์ วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
กรรมกำร
14. นำยขจรพงษ์ พู่กมรไกรภพ วิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
15. นำยกิตติพงษ์ แก้วโสภำ
วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำร
16. นำงสำวอุไรพร แก้วผลึก
วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
17. นำยสุธี
แบนประเสริฐ วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมกำร
18. นำยกิตติศักดิ์ เที่ยงบุตร
วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
กรรมกำร
19. ตัวแทนจำกบริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน)
กรรมกำร
/20.ตัวแทนจำกบริษัท…

- ๘๑ 20. ตัวแทนจำกบริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน)
กรรมกำร
21. นำยธนกร
บุญพิทักษ์
วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร
กรรมกำร
22. นำงสำวประกำยกำญจน์ คำภำกะปุ่ม วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร
กรรมกำร
23. ดร.บุญสืบ
โพธิ์ศรี
วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
24. นำงสำวแก้วยำกรณ์ แก้วแกมสี วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยจรูญ
อินโข
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนแพ้ว ประธำนกรรมกำร
2. นำยสมเกียรติ ภูมิชัยสุวรรณ์ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร รองประธำนกรรมกำร
3. นำยกนกศักดิ์ มุธิโต
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร
รองประธำนกรรมกำร
4. นำยวิบูลย์
ชิโนเรศโยธิน วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
5. ตัวแทนจำกบริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน)
กรรมกำร
6. ตัวแทนจำกบริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน)
กรรมกำร
7. ดร.บุญสืบ
โพธิ์ศรี
วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
8. นำงสำวแก้วยำกรณ์ แก้วแกมสี วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น
5.70 ทักษะกำรตัดแต่งผมสุภำพสตรี
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำงรื่นฤดี
สินธวำชีวะ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงพระนครศรีอยุธยำ ประธำนกรรมกำร
2. นำงสิริวรรณ โตนิล
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม
รองประธำนกรรมกำร
3. นำยวัชระ
เกิดสิน
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพไกลกังวล
รองประธำนกรรมกำร
4. นำงสำวกฤษณะรักษ์ มิ่งโอโล รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
5. นำยจักรพันธ์ ภู่สิงห์
รองผู้อำนวยกำร วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสระบุรี
กรรมกำร
๖. นำยธนวัฒน์
สีเมฆ
รองผู้อำนวยกำร วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรสงครำม กรรมกำร
๗. นำงสำววันวิสำ ละลี
รองผู้อำนวยกำร วิทยำลัยสำรพัดช่ำงลพบุรี
กรรมกำร
๘. นำงสำวยุภำ
นำหนองตูม รองผู้อำนวยกำร วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเพชรบุรี
กรรมกำร
๙. นำงวันทนำ
โพธิ์รัง
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
กรรมกำร
๑๐. นำงกมลลักษณ์กำลังหำญ
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงรำชบุรี
กรรมกำร
๑๑. นำยบดินธร อร่ำมเรือง ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
๑๒. นำยนพพร
สิทธำภำ
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
๑๓. นำยสมพร
รื่นภำคเพ็ชร์ ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
๑๔. นำงรักชนก วัชรำคม
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
๑๕. นำยมงคล
กัลยำ
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
๑๖. นำยทรรศนันทน์ ถนัดค้ำ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงพระนครศรีอยุธยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๗. นำงสุภำพ จริตพจน์
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงพระนครศรีอยุธยำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
/คณะกรรมกำรตัดสิน…

- ๘๒ คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำงรื่นฤดี
สินธวำชีวะ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงพระนครศรีอยุธยำ ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวลีนำ เพิ่มสินธุ์
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพวังไกลกังวล
รองประธำนกรรมกำร
3. นำงสำวกฤษณำ ภัคสิริวำนิช เจ้ำของโรงเรียนสอนเสริมสวยกฤษณำนครปฐม
กรรมกำร
4. นำงสำวจิรัชญำ แก้วไทรหงวน ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส
กรรมกำร
5. นำงสำวกฤษณะรักษ์ มิ่งโอโล รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงพระนครศรีอยุธยำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำงสำวสำยทอง พรมแสง เบอร์โทรศัพท์ 087-520-1448
2. นำงสำวเนื้อทิพย์ ปั้นย้อย
เบอร์โทรศัพท์ 097-115-1217
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
5.71 ทักษะกำรตัดแต่งผมสุภำพบุรุษ
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
๑. นำงรื่นฤดี สินธวำชีวะ
ผู้อำนวยกำร วิทยำลัยสำรพัดช่ำงพระนครศรีอยุธยำ ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์ ผู้อำนวยกำร วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสระบุรี
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยขุนทอง จริตพันธ์
ผู้อำนวยกำร วิทยำลัยสำรพัดช่ำงรำชบุรี
รองประธำนกรรมกำร
๔. นำยจตุพร หมอโอสถ
ผู้อำนวยกำร วิทยำลัยสำรพัดช่ำงลพบุรี
รองประธำนกรรมกำร
๕. นำยสนธิ
ภูละมูล
ผู้อำนวยกำร วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี รองประธำนกรรมกำร
๖. นำงสำวกฤษณะรักษ์ มิ่งโอโล รองผู้อำนวยกำร วิทยำลัยสำรพัดช่ำงพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
๗. นำยอำนำจ สิทธิรักษ์
รองผู้อำนวยกำร วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเพชรบุรี
กรรมกำร
๘. นำยอนุชำ จันทร์สนิท
รองผู้อำนวยกำร วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนโป่ง
กรรมกำร
9. นำงสำวเนื้อทิพย์ ปั้นย้อย
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
10. นำยวชรพล สุขสอำด
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
๑1. นำยศิรสิทธิ์ สอนหมวก
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร - แจ่มใส
กรรมกำร
๑2. นำยพันธ์ศักดิ์ ชอุ่มผิว
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
๑3. นำยเกษมสุข ชัยชิตำทร
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
๑4. นำยณรงค์ชัย เนื่องอุทัย
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
๑5. นำยชัยยศ จิตรีงำม
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
๑6. นำงพรรณนภำ สุขพจนี
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
๑7. นำยชัยวัฒน์ ทองแก้ว
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
๑8. นำยทรรศนันทน์ ถนัดค้ำ รองผู้อำนวยกำร วิทยำลัยสำรพัดช่ำงพระนครศรีอยุธยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๙. นำงสำวสำยทอง พรมแสง
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงพระนครศรีอยุธยำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๒๐. นำงสำวกีรติญำ ศรีวรรณะ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงพระนครศรีอยุธยำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
/คณะกรรมกำรตัดสิน…

- ๘๓ คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำงรื่นฤดี สินธวำชีวะ
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงพระนครศรีอยุธยำ ประธำนกรรมกำร
2. นำยเทิดศักดิ์ อุ่นศิริ
ประธำนชมรมเสริมสวยเทศบำลนครปฐม
กรรมกำร
3. นำยประภำ รูปิยะเวช
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงรำชบุรี
กรรมกำร
4. นำยอภิวัฒน์ ต้นสน
เจ้ำของกิจกำร ร้ำน อ. เปรมดีไซน์
กรรมกำร
5. นำงสำวกฤษณะรักษ์ มิ่งโอโล รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงพระนครศรีอยุธยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำงสำวสำยทอง พรมแสง เบอร์โทรศัพท์ 087-520-1448
2. นำงสำวเนื้อทิพย์ ปั้นย้อย
เบอร์โทรศัพท์ 097-115-1217
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
5.72 ทักษะกำรตัดแต่งหน้ำและเกล้ำผมเจ้ำสำว
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำงสำวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงสระบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยจตุพร หมอโอสถ
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงลพบุรี
กรรมกำร
3. ดร.สนธิ
ภูละมุล
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี
กรรมกำร
4. นำยขุนทอง จริตพันธุ์
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงรำชบุรี
กรรมกำร
5. นำยสำกล
แววไธสง
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงสระบุรี
กรรมกำร
6. นำงสำวสำยัน จันทรำ
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม
กรรมกำร
7. นำงจิรัชญำ แก้วไทรหงวน ครูวิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี
กรรมกำร
8. นำงสำวเฟื่องฟ้ำ แก้วกล้ำ
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสระบุรี
กรรมกำร
9. นำยเฟื่องยศ ขำละเอียด ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสระบุรี
กรรมกำร
10. นำงสำวรัตนำ แก้วกระจ่ำง ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสระบุรี
กรรมกำร
11. นำงสำวพรพิมล พัฒนเอี่ยม
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสระบุรี
กรรมกำร
12. นำงมณีพร พรดอนก่อ
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสระบุรี
กรรมกำร
13. นำงสำวฐิติรัตน์ พวงเพียงงำม ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสระบุรี
กรรมกำร
14. นำยอำนนท์ อ่ำงคำ
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสระบุรี
กรรมกำร
15. นำงสุเนตร
ระดมงำม
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสระบุรี
กรรมกำร
16. นำงสำวพรชนก รังษี
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสระบุรี
กรรมกำร
17. นำงสำวอิสริยำ หงษ์ทอง
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสระบุรี
กรรมกำร
18. นำยพิทยำ
สำระชำติ
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสระบุรี
กรรมกำร
19. นำยสรยุทธ์ ทั่งเรือง
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสระบุรี
กรรมกำร
20. นำยชัชนันท์ สุคนธนไพฑูรย์ ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสระบุรี
กรรมกำร
21. นำยรัฐกิจ บุญญะริกพันธุ์ชัย ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสระบุรี
กรรมกำร
22. นำยจักรพันธ์ ภู่สิงห์
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงสระบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
23. นำงมำลี
จุติยนต์
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
/24.นำงสำวปทุมพร...

- ๘๔ 24. นำงสำวปทุมพร สิงห์ดี
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสระบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
25. นำงสำวรัตนำ ยินดี เจ้ำหน้ำที่วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสระบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำงสำวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงสระบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำงนันทภัค เพชรแดง
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรแต่งหน้ำและทำผมเจ้ำสำว
กรรมกำร
3. นำยจิรำวัฒน์ ชื่นกลิ่น
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรแต่งหน้ำและทำผมเจ้ำสำว
กรรมกำร
เจ้ำหน้ำที่สอบคุณวุฒิ ผู้จัดกำรร้ำนวัฒน์แฮร์ดีไซค์
4. นำงกิจนภิศฎ เทียนเล็ก
ผู้จัดกำรร้ำนเสริมสวยญดำ ,
กรรมกำร
วิทยำกรพิเศษโรงเรียนเกศเกล้ำ
5. นำงเบญจมำศ นำคพิทักษ์ เจ้ำของร้ำนเมขลำ , วิทยำกรพิเศษเทศบำล
กรรมกำร
นครนครปฐม
6. นำงสำววริษกร ขวัญเสน
เจ้ำของร้ำนตุ๊กตำ บิ้วตี้ ,
กรรมกำร
เจ้ำหน้ำที่สอบคุณวุฒิวิชำชีพช่ำงเสริมสวย
7. นำงสำวพรภิรมย์ พิลำดี
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสระบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำยจักรพันธ์ ภู่สิงห์ เบอร์โทรศัพท์ 080-095-1233
2. นำงสำวพรภิรมย์ พิลำดี เบอร์โทรศัพท์ 084-599-2525
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
5.73 ทักษะกำรประกอบอำหำรจำนเดียว
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
๑. นำงสิริวรรณ โตนิล
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงรื่นฤดี
สินธวำชีวะ
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงพระนครศรีอยุธยำ รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงสระบุรี รองประธำนกรรมกำร
๔. นำยขุนทอง จริตพันธ์
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงรำชบุรี รองประธำนกรรมกำร
๕. นำยสุชำติ
สุวรรณน้อย ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม
กรรมกำร
๖. นำงวำสนำ
อมรฤทธิ์
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม
กรรมกำร
๗. นำงสำวเปมิกำ กันทะวงค์
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม
กรรมกำร
๘. นำยปกรณ์
คงเป็นสุข
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม
กรรมกำร
๙. นำยสุเชำว์
ลิ้มวิไลกุล
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม
กรรมกำร
๑๐. นำงวรำยุภัสร์ วิวัฒน์ชำนนท์ ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม
กรรมกำร
11. นำงลัดดำ
กุลชร
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม
กรรมกำร
12. นำยจำตุรงค์ บุตรลพ
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม
กรรมกำร
13. นำยเฉลิมพสิทธิ์ พรหมทำ
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม
กรรมกำร
14. นำงสำวพิชำมญชุ์ กองทอง
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม
กรรมกำร
15. นำงสำวมำลีรัตน์ ขำเจริญ
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม
กรรมกำร
16. นำงสำวจิรภิญญำ ศิลปศำสตร์พิริยะ ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม
กรรมกำร
/๑7. นำงสำวสำยัน…

- ๘๕ ๑7. นำงสำวสำยัน จันทรำ
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม
กรรมกำรเลขำนุกำร
๑8. นำงสุภัทตรำ โพธิ์ธนำภำ
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
19. นำงมำลี
จุติยนต์
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำงภำวดี
คุ้มภัย
นักโภชนำกำรชำนำญกำรหัวหน้ำกลุ่ม
ประธำนกรรมกำร
งำนโภชนศำสตร์ โรงพยำบำลนครปฐม
2. คุณมำนำ
แก้วแท้
Executve Chef Narathai Restaurant รองประธำนกรรมกำร
3. นำยวัสสกร
มณีนิล
อำจำรย์ประจำสำขำวิชำธุรกิจอำหำร
กรรมกำร
ภำควิชำ เทคโนโลยีกำรอำหำรและ
โภชนำกำรคณะ เทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์
4. คุณชนะชัย
กรีพำนิช
ผู้เชี่ยวชำญอำหำรไทย และนักวิชำกำรอิสระ กรรมกำรและเลขำนุกำร
5. นำยเอกสิทธิ์

เพจปรุงกะศิลป์
Chef & Owner J’Adore Catering

สมบัติพูนผล
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำงสุภัทตรำ
โพธิ์ธนำภำ
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม
2. นำงวรำยุภัสร์ วิวัฒน์ชำนนท์ ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกับสถำนศึกษำที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินกำรและสรุปรำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
กำรแข่งขันทักษะพื้นฐำน
5.74 ทักษะกำรประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชำย/หญิง)
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยไพบูลย์
คำภำพักตร์ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี ประธำนกรรมกำร
2. นำยธนวัฒน์
สีเมฆ
รองผู้อำนวยกำร วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรสงครำม รองประธำนกรรมกำร
3. นำยสนธยำ
รอสูงเนิน
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี
กรรมกำร
4. นำงวัชรำภรณ์ มำหนู
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี
กรรมกำร
5. นำยรัฐนันท์
เสียงเสนำะ
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี กรรมกำร
6. นำงสำวกำนต์สินี แสนใจงำมวรภัทร์ ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี กรรมกำร
7. นำยชัยสิทธิ์
มณีวงษ์
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี กรรมกำร
8. นำยธรรมรัฐ
แป้นเขียว
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี กรรมกำร
9. นำยวสุ
งำมยิ่ง
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี กรรมกำร
10. นำงสำวกนิษฐำ อินทร์ใจเอื้อ ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี กรรมกำร
11. นำงสำวจินดำรัตน์ บุญอินทร์ เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี กรรมกำร
12. นำงวรินทร
ชำวสำมทอง เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี กรรมกำร
13. นำยสุเมธ
เพ็งเรือง
เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี กรรมกำร
14. นำงสำวอัจฉรำ โพธิ์ทอง
เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี กรรมกำร
15. นำงกรุณำ
สะอำดดี
เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี กรรมกำร
16. นำงสำวอัญชนำ ชำวทำนำ
เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี กรรมกำร
/17.นำงสำวกนิษฐำ…

- ๘๖ 17. นำงสำวกนิษฐำ จิตต์ประเสริฐ
18. นำยอำทิตย์ สุขสำเกษ
19. นำงสำวกัญจ์นภัส พำรุณ
20. นำยสุทธิภัทร สุวรรณประเสริฐ
21. นำงสำวพรพรรณ ผิวอ่อนดี
22. นำยชัยยัน
ล้อมวงษ์
23. ว่ำที่ ร.ต.ก้ำน แตงทอง

เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี กรรมกำร
เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี กรรมกำร
เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี กรรมกำร

ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี กรรมกำร
เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี กรรมกำร
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี กรรมกำร

ครู ทำหน้ำที่รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำง
บรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กล้ำยิ่ง ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

24. นำยสุวิชำ
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยสนธิ
ภูละมูล
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี ประธำนกรรมกำร
2. นำยภัทรวุฒิ พำนิชเลิศ
ครูวิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี
กรรมกำร
3. นำยวัชรำธร ไทยโยธิน
ครูวิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรสงครำม
กรรมกำร
4. นำยวิศณุ
ห้ำสกุล
ครูสำนักงำนเทศบำลเมืองสมุทรสงครำม (กองกำรศึกษำ) กรรมกำร
5. นำยกฤษดำ
นิยมทอง
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษำลัยสุพรรณบุรี
กรรมกำร
6. นำยสุชำติ
สิมมี
ครูวิทยำลัยสำรพัดช่ำงธนบุรี
กรรมกำร
7. นำงนิสสำนำรถ ตรีเพ็ชร์
ครูวิทยำลัยเทคนิคบำงแสน
กรรมกำร
8. นำยพิพัฒน์ ทองระอำ
ครูวิทยำลัยสำรพัดช่ำงพระนคร
กรรมกำร
9. นำยสุวิชำ
กล้ำยิ่ง ครูวิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมกำรและเลขนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำยสุวิชำ
กล้ำยิ่ง
เบอร์โทรศัพท์ 089-552-6311
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกับสถำนศึกษำที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินกำรและสรุปรำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
5.75 ทักษะกำรประกวดร้องเพลงไทยสำกล (ชำย/หญิง)
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยอรรถพันธ์ นำมกูล
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพสองพี่น้อง ประธำนกรรมกำร
2. นำยสุรเชษฐ์ แก้วปำน
รองผู้อำนวยกำร วิทยำลัยกำรอำชีพสองพี่น้อง
กรรมกำร
3. นำยชนะจิต คำแผง
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพสองพี่น้อง
กรรมกำร
4. นำยมนตรี
รื่นศุภผล
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี กรรมกำร
5. นำยวรรณะ
จิตรนพคุณ ครูวิทยำลัยกำรอำชีพสองพี่น้อง
กรรมกำร
6. นำงสำวรุ่งนภำ ศรีทองแท้
ครูวิทยำลัยกำรอำชีพสองพี่น้อง
กรรมกำร
7. นำงอำพร
ฮอลแลนด์
ครูวิทยำลัยกำรอำชีพสองพี่น้อง
กรรมกำร
8. นำยนรำธิป
คันฉ่อง
ครูวิทยำลัยกำรอำชีพสองพี่น้อง
กรรมกำร
9. นำยอิทธิเชษฐ์ แท่นธัญลักษณ์ ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี กรรมกำร
10. นำยวิโรจน์ มะยุรำ
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี กรรมกำร
11. นำงสุพร
ดีถำฤทธิ์
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี กรรมกำร
12. นำงสมปอง เพ็งเรือง
เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี กรรมกำร
/13.นำยศิรสิทธิ์…

- ๘๗ 13. นำยศิรสิทธิ์ สอนหมวก
14. นำงสำวพรรณเพ็ญ ชำวทำนำ
15. นำยอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ
16. นำงสำวณพสร หลั่นเจริญ
17. นำงสำวอมรรัตน์ แซ่เตียว
18. นำงอัจฉรำ รอสูงเนิน

ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี
เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี

เจ้ำหน้ำที่วิทยำลัยกำรอำชีพสองพี่น้อง

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี
เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี
เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี
บรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กล้ำยิ่ง ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

25. นำยสุวิชำ
19. คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยสนธิ
ภูละมูล
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี ประธำนกรรมกำร
2. นำยภัทรวุฒิ พำนิชเลิศ
ครูวิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี
กรรมกำร
3. นำยวัชรำธร ไทยโยธิน
ครูวิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรสงครำม
กรรมกำร
4. นำยวิศณุ
ห้ำสกุล
ครูสำนักงำนเทศบำลเมืองสมุทรสงครำม (กองกำรศึกษำ)
กรรมกำร
5. นำยกฤษดำ นิยมทอง
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษำลัยสุพรรณบุรี
กรรมกำร
6. นำยสุชำติ
สิมมี
ครูวิทยำลัยสำรพัดช่ำงธนบุรี
กรรมกำร
7. นำงนิสสำนำรถ ตรีเพ็ชร์
ครูวิทยำลัยเทคนิคบำงแสน
กรรมกำร
8. นำยพิพัฒน์ ทองระอำ
ครูวิทยำลัยสำรพัดช่ำงพระนคร
กรรมกำร
9. นำยสุวิชำ กล้ำยิ่ง ครูวิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมกำรและเลขนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำยสุวิชำ
กล้ำยิ่ง
เบอร์โทรศัพท์ 089-552-6311
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกับสถำนศึกษำที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินกำรและสรุปรำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
5.76 ทักษะกำรประกวดร้องเพลงสำกล (ชำย/หญิง)
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยขุนทอง
จริตพันธ์
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงรำชบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยธนวัฒน์ สีเมฆ
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรสงครำม รองประธำนกรรมกำร
3. นำยวรภพ
ไพรวัลย์
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี
กรรมกำร
4. นำงนรำรัตน์ จันทร์ภิบำล ครูชำนำญกำรพิเศษทำหน้ำที่รองผู้อำนวยกำร
กรรมกำร
5. นำงจิรัชญำ
แก้วไทรหงวน ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี กรรมกำร
6. นำยจตุรงค์
อุ่มสุข
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี กรรมกำร
7. นำงสำวภรัณยำ มิ่งสมร
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี กรรมกำร
8. นำงพรรณทิพำ กลิ่นดีปลี
เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี กรรมกำร
9. นำยธรรมนูญ ขำจิตต์
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี กรรมกำร
10. นำยประยุทธ โยธี
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี กรรมกำร
11. นำยเสกศักดิ์ คำหอม
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี กรรมกำร
12. นำยณัฏวรรษ ศรีวัชรพงศ์ ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี กรรมกำร
13. นำงรำณี
พึ่งเดช
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี กรรมกำร
14. นำยสัมฤทธิ์ อุ่นศรี
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี กรรมกำร
/15.นำงสำว...

- ๘๘ 15. นำงสำวนรำวดี แก้วแกมเกตุ เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี
16. ว่ำที่ ร.ต.ก้ำน แตงทอง
ครู ทำหน้ำทีร่ องผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำง
17. นำยสุวิชำ

กรรมกำร

บรรหำร-แจ่มใส สุพรรณบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กล้ำยิ่ง ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใสสุพรรณบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยสนธิ
ภูละมูล
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี ประธำนกรรมกำร
2. นำยภัทรวุฒิ พำนิชเลิศ
ครูวิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี
กรรมกำร
3. นำยวัชรำธร ไทยโยธิน
ครูวิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรสงครำม
กรรมกำร
4. นำยวิศณุ
ห้ำสกุล
ครูสำนักงำนเทศบำลเมืองสมุทรสงครำม (กองกำรศึกษำ)
กรรมกำร
5. นำยกฤษดำ นิยมทอง
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษำลัยสุพรรณบุรี
กรรมกำร
6. นำยสุชำติ
สิมมี
ครูวิทยำลัยสำรพัดช่ำงธนบุรี
กรรมกำร
7. นำงนิสสำนำรถ ตรีเพ็ชร์
ครูวิทยำลัยเทคนิคบำงแสน
กรรมกำร
8. นำยพิพัฒน์ ทองระอำ
ครูวิทยำลัยสำรพัดช่ำงพระนคร
กรรมกำร
9. นำยสุวิชำ
กล้ำยิ่ง ครูวิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมกำรและเลขนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำยสุวิชำ
กล้ำยิ่ง
เบอร์โทรศัพท์ 089-552-6311
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
5.77 ทักษะกำรประกวดดนตรีโฟล์คซอง
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. ดร.วัชระ
เกิดสิน
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพวังไกลกังวล ประธำนกรรมกำร
2. ดร.ชำตรี
จำปำศรี
ผู้อำนวยกำร วิทยำลัยกำรอำชีพอู่ทอง
รองประธำนกรรมกำร
3. นำงสำวเง็กไน้ แซ่ลี้
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพอู่ทอง
กรรมกำร
4. นำยอนุชำติ แก้วมำลำ
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพวังไกลกังวล
กรรมกำร
5. นำงสำวเบญจมำศ รัตนโนภำส รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพวังไกลกังวล
กรรมกำร
6. นำงวำสนำ ศิษย์ฤำษี
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพอู่ทอง
กรรมกำร
7. นำยคฑำวุธ ด้วงปลี
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพอู่ทอง
กรรมกำร
8. นำยจักรพันธ์ ชินพัณณ์
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพอู่ทอง
กรรมกำร
9. นำงฉวี
ชินพัณณ์
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพอู่ทอง
กรรมกำร
10. นำยสุวรรณ ศรีเที่ยงตรง ครู วิทยำลัยกำรอำชีพอู่ทอง
กรรมกำร
11. นำงสำวเบญจมำภรณ์ วงษ์สุวรรณ ครู วิทยำลัยกำรอำชีพอู่ทอง
กรรมกำร
12. นำยสำมำรถ เกษแก้ว
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพอู่ทอง
กรรมกำร
13. นำยจิรเมธ บุษบงส์
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพอู่ทอง
กรรมกำร
14. นำงศรีวรรณ มณีวงษ์
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพอู่ทอง
กรรมกำร
/15.นำงพิณทิรำ…

- ๘๙ 15. นำงพิณทิรำ บัวคงดี
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพอู่ทอง
กรรมกำร
16. นำงสำวพรลภัส บุญชมกิจไพศำล ครู วิทยำลัยกำรอำชีพอู่ทอง
กรรมกำร
17. นำงสำวรักษกร บุญชื่น
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพอู่ทอง
กรรมกำร
18. นำงสำวขวัญจิตร สีดี
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพอู่ทอง
กรรมกำร
19. นำงสำวโสรยำ พรหมชำติ ครู วิทยำลัยกำรอำชีพอู่ทอง
กรรมกำร
20. นำยสำยชล ศิษย์ฤำษี
ครู ทำหน้ำที่รองผู้อำนวยกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยเจริญ
ธรรมชำติ
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพวังไกลกังวล
ประธำนกรรมกำร
2. นำยสุรพล
นำมเสนำ
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครรำชสีมำ
กรรมกำร
3. นำยพิทักษ์ ขจรธรรมรักษ์
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงลำปำง
กรรมกำร
4. นำยอำคม
ศรีคำ
ศิลปินอำชีพ
กรรมกำร
5. นำยอำนำจ
อินทร์ใจเอื้อ ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดไทร
กรรมกำร
6. นำยสุปัน
แพงบุบผำ
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงรำชบุรี
กรรมกำรและเลขนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำยเจริญ
ธรรมชำติ
เบอร์โทรศัพท์ 085-844-0922
2. นำยสุวิชำ
กล้ำยิ่ง
เบอร์โทรศัพท์ 089-552-6311
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกับสถำนศึกษำที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินกำรและสรุปรำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
5.78 ทักษะกำรกำรประกวดวงดนตรีสำกล
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. ดร.วัชระ
เกิดสิน
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพวังไกลกังวล ประธำนกรรมกำร
2. ดร.ชำตรี
จำปำศรี
ผู้อำนวยกำร วิทยำลัยกำรอำชีพอู่ทอง รองประธำนกรรมกำร
3. นำงสำวเง็กไน้ แซ่ลี้
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพอู่ทอง
กรรมกำร
4. ว่ำที่ ร.ต. โกศล ภิญโญ
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพวังไกลกังวล
กรรมกำร
5. นำยวิชัย
ลำดวล
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพวังไกลกังวล
กรรมกำร
6. นำงวำสนำ ศิษย์ฤำษี
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพอู่ทอง
กรรมกำร
7. นำยคฑำวุธ ด้วงปลี
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพอู่ทอง
กรรมกำร
8. นำยจักรพันธ์ ชินพัณณ์
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพอู่ทอง
กรรมกำร
9. นำงฉวี
ชินพัณณ์
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพอู่ทอง
กรรมกำร
10. นำยสุวรรณ ศรีเที่ยงตรง ครู วิทยำลัยกำรอำชีพอู่ทอง
กรรมกำร
11. นำงสำวเบญจมำภรณ์ วงษ์สุวรรณ ครู วิทยำลัยกำรอำชีพอู่ทอง
กรรมกำร
12. นำยสำมำรถ เกษแก้ว
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพอู่ทอง
กรรมกำร
13. นำยจิรเมธ บุษบงส์
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพอู่ทอง
กรรมกำร
14. นำงศรีวรรณ มณีวงษ์
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพอู่ทอง
กรรมกำร
15. นำงพิณทิรำ บัวคงดี
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพอู่ทอง
กรรมกำร
16. นำงสำวพรลภัส บุญชมกิจไพศำล ครู วิทยำลัยกำรอำชีพอู่ทอง
กรรมกำร
17. นำงสำวรักษกร บุญชื่น
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพอู่ทอง
กรรมกำร
/18.นำงสำวขวัญจิตร…

- ๙๐ 18. นำงสำวขวัญจิตร สีดี
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพอู่ทอง
กรรมกำร
19. นำงสำวโสรยำ พรหมชำติ
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพอู่ทอง
กรรมกำร
20. นำยสำยชล ศิษย์ฤำษี
ครู ทำหน้ำที่รองผู้อำนวยกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยเจริญ
ธรรมชำติ
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพวังไกลกังวล
ประธำนกรรมกำร
2. นำยสุรพล
นำมเสนำ
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครรำชสีมำ
กรรมกำร
3. นำยพิทักษ์
ขจรธรรมรักษ์ ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงลำปำง
กรรมกำร
4. นำยอำคม
ศรีคำ
ศิลปินอำชีพ
กรรมกำร
5. นำยอำนำจ
อินทร์ใจเอื้อ ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดไทร
กรรมกำร
6. นำยสุปัน
แพงบุบผำ
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงรำชบุรี
กรรมกำรและเลขนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำยเจริญ
ธรรมชำติ
เบอร์โทรศัพท์ 085-844-0922
2. นำยสุวิชำ
กล้ำยิ่ง
เบอร์โทรศัพท์ 089-552-6311
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
5.79 กำรประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
๑. นำยสมนึก
พุ่มขุน
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยวีระชัย
สมบัติกำไร ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคอุตสำหกรรมยำนยนต์ รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยทัศนัย
ฉุนชื่นจิตต์ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคอุตสำหกรรมยำนยนต์
กรรมกำร
๔. นำยทวีวัฒน์
หงส์คำดี
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
5. นำงอุบล
บุญชุ่ม
ข้ำรำชกำรบำนำญ
กรรมกำร
6. นำงสำวอรรพรรณ โพธิ์บัณฑิต ข้ำรำชกำรบำนำญ
กรรมกำร
7. นำยพิเนตร
ธำรมัติ
วิทยำลัยเทคนิคอุตสำหกรรมยำนยนต์
กรรมกำร
8. นำงสำวสุพร คุ้มรักษำ
วิทยำลัยเทคนิคอุตสำหกรรมยำนยนต์
กรรมกำร
9. นำยอรรถวุฒิ เจริญรำศี
วิทยำลัยเทคนิคอุตสำหกรรมยำนยนต์
กรรมกำร
10. นำงสำวอำรีย์ เศรษฐีรุ่งโรจน์ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
๑1. นำงสำวพัชรีย์ กัวหำ
วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
๑2. นำงธีรยำ
ชิดชอบ
วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
๑3. นำงเมณิษำ สำยสุวรรณ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
๑4. นำยพิสุทธิ์ ชื่นตำ
วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
๑5. นำงสำวชุติกำญจน์ ทำเอื้อ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
๑6. นำงสำวกฤษพร อยู่พูน
วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำร
๑7. นำงสำวอรพรรณ สำติยะ
วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำรเลขำนุกำร
๑8. นำงเกษร
คำมี
วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
๑. ผศ.เอกสิทธิ์
สู่นิมิต
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยวิทยำ
จุ้ยวงษ์
วิทยำลัยนำฏศิลป์ลพบุรี
กรรมกำร
/๓.นำย...

- ๙๑ ๓. นำยประสิทธิ์ ดนตรี
โรงเรียนบำงบำล
กรรมกำร
๔. นำยสันติ
บุญชุ่ม
ข้ำรำชกำรบำนำญ
กรรมกำรเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
5.80 กำรประกวดพูดในที่สำธำรณะเป็นภำษำอังกฤษ (English Public Speaking Contest)
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยเฉลิมชนม์
เวทสรำกุล ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ ประธำนกรรมกำร
2. นำยวิศำล
เพ็ชรมุณี รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ รองประธำนกรรมกำร
3. นำยนันทวุฒิ
ภู้มณี
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ กรรมกำร
4. นำงสำวอ่อนนุช
ทองพูน
วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
กรรมกำร
5. นำงสำวศิริลักษณ์ ตั้งจังตระกูล
วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
กรรมกำร
6. นำงสำวจิดำภำ
มะลิเสือ
วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
กรรมกำร
7. นำงสำววิภำวี
สุวรรณรัตน์ วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
กรรมกำร
8. นำงสำวเรณู
กองคำฟู วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
กรรมกำร
9. นำยนนทนันท์
เวทสรำกุล วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
กรรมกำร
10. นำงสำวกมลวรรณ หำญลำยวง วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
กรรมกำร
11. นำงสำวลลิตำ
นำพุทธำ วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
กรรมกำร
12. นำยภำคภูมิ
ทับสีหำ
วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
กรรมกำร
13. นำยชิตมงคล
พงษ์สิงห์ วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
กรรมกำร
14. นำงสำวผ่องพรรณ จันทร์สมร วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
กรรมกำร
15. นำยวัชรำกร
อุทะดำรำ วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
กรรมกำร
16. นำงสำวเมธำวี สุมโนจิตรำภรณ์ วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
กรรมกำร
17. นำงสำวสุภำวดี
ผดุงเวช
วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
กรรมกำร
18. นำงสำวศิรินทร์ภรณ์ คำหนัน
วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
กรรมกำร
19. นำงกิติมำภรณ์ เขียวตื้ออินทร์ วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
กรรมกำร
20. นำงสำวธัณย์นิชำ เชำว์เจริญวิเศษ วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
กรรมกำร
21. ว่ำที่ ร.ต.รัตนวิทย์
ชัยเสนำ
วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
กรรมกำร
22. นำยอภิชำต
เกษม
วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
กรรมกำร
23. นำงสำววรำภรณ์
ภิรมยำ
วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
กรรมกำร
24. นำยอดิเรก
สีสำยัณห์ วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
กรรมกำร
25. นำงสำวศิริกมล
มณีฉำย
วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. ดร.โรจนันท์
ทรงอยู่
ผู้ช่วยอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ประธำนกรรมกำร
2. Mr. Sheldon Spencer Daniels
อำจำรย์ประจำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
สำขำวิชำภำษำอังกฤษ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ รองประธำนกรรมกำร

3. Mr. Paul Hillman

ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี

กรรมกำรและเลขำนุกำร

/ผู้ประสำนงำน…

- ๙๒ ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำงสำวศิริกมล
มณีฉำย
เบอร์โทรศัพท์ 098-7603357
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
5.81 กำรประกวดสุนทรพจน์ภำษำจีนกลำง
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
๑. นำยประสงค์
อุบลวัตร
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง ประธำนกรรมกำร
๒. ว่ำทีพ่ ันตรี วิเชียร
ดีฉำย
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงกฤตยำวรรณ์
สังข์สวัสดิ์
วิทยำลัยกำรอำชีพมหำรำช
กรรมกำร
๔. นำงสำวกัณฐลดำ
กลิ่นเมือง
วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
๕. นำยศรำวุฒิ
ท่ำเลิศ
วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
๖. นำยสุวัชชัย
มงคลธง
วิทยำลัยกำรอำชีพวิเศษชัยชำญ
กรรมกำร
๗. นำงสำวณัฏฐมนต์ ทองสุก
วิทยำลัยกำรอำชีพวิเศษชัยชำญ
กรรมกำร
๘. นำยอดิศร
ภู่ประสงค์
วิทยำลัยกำรอำชีพวิเศษชัยชำญ
กรรมกำร
๙. นำงสำวอมรรัตน์
บุญมำ
วิทยำลัยกำรอำชีพวิเศษชัยชำญ
กรรมกำร
๑๐. นำงสำวสุพัตรำ
จำนงค์ศำสตร์ วิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง
กรรมกำร
๑๑. นำงสำวดำวเรือง แสงคำ
วิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง
กรรมกำร
๑๒. นำงสำววิไลลักษณ์ โพธิ์ประพันธ์ วิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง
กรรมกำร
๑๓. นำงสำวสุธำสินี
สีฤทธิ์
วิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง
กรรมกำร
๑๔. นำงสำวสิริพร
คงบุรี
วิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง
กรรมกำร
๑๕. นำงสำวนธีทิพ
พูลสมบัติ
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง
กรรมกำรเลขำนุกำร
๑๖. นำงจริญญำ
เปียปะโมง
วิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๗. นำงสำเร็จ
แก้วกระจ่ำง วิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๘. นำงสำวเพ็ชร
พรมห์มิ
วิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
๑. คณะกรรมกำรสถำบันอุดมศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
๒. บุคลำกรภำยนอกเจ้ำของภำษำ
รองประธำนกรรมกำร
๓. บุคลำกรภำยนอกเจ้ำของภำษำ
กรรมกำร
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
5.82 กำรประกวดสุนทรพจน์ภำษำไทย
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยประสงค์ อุบลวัตร
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง
ประธำนกรรมกำร
2. นำยสุเทพ
พงษ์ช้ำงอยู่
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง รองประธำนกรรมกำร
3. นำยพินิด
ศรีคำดี
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพโพธิ์ทอง รองประธำนกรรมกำร
4. นำยธีระพล ฤทธิ์เปี่ยม
วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
/5.นำงสำวจำรุณี…

- ๙๓ 5. นำงสำวจำรุณี กลับสีทอง
วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
6. นำงสำวพิมพ์สมร บุญฤทธิ์
วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
7. นำงสำวบงกช เอมทอง
วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมกำร
8. นำยชนะภัย สุนทรสุข
วิทยำลัยกำรอำชีพโพธิ์ทอง
กรรมกำร
9. นำงสำวอลิสำ นุสำสนี
วิทยำลัยกำรอำชีพโพธิ์ทอง
กรรมกำร
10. นำงสำวสุตำวรรณ นิ่มเกียรติวงศ์ วิทยำลัยกำรอำชีพโพธิ์ทอง
กรรมกำร
11. นำยศุภกิจ ธนีสรรค์
วิทยำลัยกำรอำชีพวิเศษชัยชำญ
กรรมกำร
12. นำยคมกฤช แก้วมณี
วิทยำลัยกำรอำชีพวิเศษชัยชำญ
กรรมกำร
13. นำงสำวปิยนุช เชื้อปู่คง
วิทยำลัยกำรอำชีพวิเศษชัยชำญ
กรรมกำร
14. นำยศักรินทร์ วงษ์แสงจันทร์ วิทยำลัยกำรอำชีพวิเศษชัยชำญ
กรรมกำร
15. นำยบุญมี
จันทร์มำก
วิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง
กรรมกำร
16. นำงสำวศิรินภำ บุตะเขียว
วิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง
กรรมกำร
17. นำงสำวสิริพร คงบุรี
วิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง
กรรมกำร
18. นำงสำวนธีทิพ พูลสมบัติ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง กรรมกำรและเลขำนุกำร
19. นำงจริญญำ เปียปะโมง
วิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
20. นำงสำเร็จ แก้วกระจ่ำง วิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
21. นำงสำวเพ็ชร พรมห์มิ
วิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
๑. คณะกรรมกำรสถำบันอุดมศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
๒. คณะกรรมกำรสถำบันอุดมศึกษำ
รองประธำนกรรมกำร
๓. คณะกรรมกำรสถำบันอุดมศึกษำ
กรรมกำร
5.83 กำรประกวดรักกำรอ่ำนภำษำไทย
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
๑. นำยสมนึก
พุ่มขุน
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยกริช
เตียนพลกรัง
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยณรงค์
องศำกิจบริบูรณ์ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
รองประธำนกรรมกำร
๔. นำงสำวอนงค์ลักษณ์ อำจมังกร รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
รองประธำนกรรมกำร
๕. นำยทวีวัฒน์ หงษ์คำดี
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
รองประธำนกรรมกำร
๖. นำงสำวอรพรรณ สำติยะ
กรรมกำร
๗. นำงเนำวรัตน์ ขวัญนำค
กรรมกำร
๘. นำงสำวชวนคิด เสนำะสลุง
กรรมกำร
๙. นำงสำวลลิตำ จันลำ
กรรมกำร
๑๐. นำยเจษฎำ อำจโยธำ
กรรมกำร
๑๑. นำงรุ่งนภำ กิจพงษ์ศรี
กรรมกำร
๑๒. นำงจันทรำ วำระนุช
กรรมกำรเลขำนุกำร
๑๓. นำงสำวณีรนุช กลมอ่อน
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๔. นำงสำวลัดดำวัลย์ พันธุ์สี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๕. นำงสำวหทัยชนก ลิ้มสกุล
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๖. นำยวิระศักดิ์
วงษำเนำว์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
/คณะกรรมกำร....

- ๙๔ คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
๑. นำยทวีวัฒน์ หงส์คำดี
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
ประธำนกรรมกำร
๒. ดร.มำลัย
ทองสิมำ
ข้ำรำชกำรบำนำญ
กรรมกำร
๓. นำงสำวนริศรำ ชยธวัช
ครู โรงเรียนรำชินีบูรณะ
กรรมกำร
๔. นำยคณภูมิ
รตินที อำจำรย์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยศิลปำกร กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
5.84 กำรประกวดพูดในที่สำธิตเป็นภำษำอังกฤษ (English Demonstration Contest)
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยเฉลิมชนม์
เวทสรำกุล ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ ประธำนกรรมกำร
2. นำยวิศำล
เพ็ชรมุณี รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ รองประธำนกรรมกำร
3. นำงนันทวัน
อุบลวัตร วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
กรรมกำร
4. นำยพรหม
สอยมำลี วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
กรรมกำร
5. นำงรัชนีวรรณ
ศิลป์สมบูรณ์ วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
กรรมกำร
6. นำยตะวัน
ขุนวิเศษ วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
กรรมกำร
7. นำยอดิเรก
สีสำยันต์ วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
กรรมกำร
8. นำงสำวธัญญำรัตน์ พูลทรัพย์ วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
กรรมกำร
9. นำงสำวสุนิสำ
อยู่สินธุ์
วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
กรรมกำร
10. นำงกำญจนำ
มีสุวรรณ์ วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
กรรมกำร
11. นำยภณ
พุ่มคุ้ม
วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
กรรมกำร
12. นำยนิพนธ์
ศรีเอี้ยง
วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
กรรมกำร
13. นำยณันญกำนต์
โมธินำ
วิทำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
กรรมกำร
14. นำงสำวรัตนำวดี
ทองประเสริฐ วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
กรรมกำร
15. นำยกนก
ทองเนื้อดี วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
กรรมกำร
16. นำยภำณุพงศ์
พุแค
วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
กรรมกำร
17. นำงสำวณัฐวดี สุมโนจิตรำภรณ์ วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
กรรมกำร
18. นำงสำวณัฐฐำพร
อุทัทยศรี วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
กรรมกำร
19. นำงสำวเกสร
เทศสวัสดิ์ วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
กรรมกำร
20. นำยณรงค์
องอำจ
วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
กรรมกำร
21. นำยสมเกียรติ์
พันธุ์น้อย วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
กรรมกำร
22. นำงวทันยำ
พลำยละหำร วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
กรรมกำร
23. นำงมยุรี
อำพลพร วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
กรรมกำร
24. นำงสำวศิริกมล
มณีฉำย
วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร
25. นำงสำวกฤตยำภรณ์ ต้องประสงค์ วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. ดร.โรจนันท์
ทรงอยู่
ผู้ช่วยอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ประธำนกรรมกำร
/2.Mr. Sheldon…

- ๙๕ 2. Mr. Sheldon Spencer Daniels

อำจำรย์ประจำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
สำขำวิชำภำษำอังกฤษ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ รองประธำนกรรมกำร

3. Mr. Paul Hillman
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำงสำวศิริกมล
มณีฉำย
เบอร์โทรศัพท์ 098-7603357
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
5.85 กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำหน้ำที่พลเมืองและประวัติศำสตร์ชำติไทย
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยธีระพงษ์
วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสิงห์บุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำงทองพรำว ฮวบหิน
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสิงห์บุรี รองประธำนกรรมกำร
3. นำงสำวศรีอัมพร หลิมวำนิช
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสิงห์บุรี
กรรมกำร
4. นำงปรำณี
แสงไข่
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสิงห์บุรี
กรรมกำร
5. นำงยุพิน
บุญบันดล
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสิงห์บุรี
กรรมกำร
6. นำงสำวพิณ
จำเดิม
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสิงห์บุรี
กรรมกำร
7. นำงสำวชรินทิพย์ มั่นสกุล
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสิงห์บุรี
กรรมกำร
8. นำยปภำณ
ภูจอมเพชร
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสิงห์บุรี
กรรมกำร
9. นำงสำวสุพัตรำ ทิพย์โรจน์
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสิงห์บุรี
กรรมกำร
10. นำงวนัสนันท์ คล่องดี
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสิงห์บุรี
กรรมกำร
11. นำยพิสิฐพงศ์ สีดำว
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสิงห์บุรี
กรรมกำร
12. นำยวริทธิ์ธร กอยขุนทด
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสิงห์บุรี
กรรมกำร
13. นำงสำวพัชรินทร์ จันทร์อินทร์ เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยอำชีวศึกษำสิงห์บุรี
กรรมกำร
14. นำงสำวนุชนำรถ ปำนน่วม
เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยอำชีวศึกษำสิงห์บุรี
กรรมกำร
15. นำงสำวสุภำณี ธรรมเกสร
เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยอำชีวศึกษำสิงห์บุรี
กรรมกำร
16. นำยวีระพันธ์ ดีเพชร
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสิงห์บุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยธีระพงษ์
วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสิงห์บุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำงทองพรำว ฮวบหิน
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสิงห์บุรี รอง ประธำนกรรมกำร
3. นำยวัชรศักดิ์
ลัดดำแย้ม
ครู โรงเรียนสิงห์บุรี
กรรมกำร
4. นำงสำวธันย์ชนก รำษฏร์ประชุม ครู โรงเรียนสิงห์บุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
5. นำงสิริมำส
ทองมำดี
ครู โรงเรียนสิงห์บุรี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำยวีระพันธ์
ดีเพชร
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสิงห์บุรี
2. นำงสำวศรีอัมพร หลิมวำนิช
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสิงห์บุรี
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกับสถำนศึกษำที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินกำรและสรุปรำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
/5.86.กำรประกวด...

- ๙๖ 5.86 กำรประกวดมำรยำทไทย
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นำยประสงค์
อุบลวัตร
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง
ประธำนกรรมกำร
2. นำยสมบัติ
ธรรมนำถพงศ์ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีนำคประสิทธิ์บริหำรธุรกิจ รองประธำนกรรมกำร
3. นำยไพฑูรย์
สังข์สวัสดิ์
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพโพธิ์ทอง รองประธำนกรรมกำร
4. นำงจิตรำ
โพธิ์แดง
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีนำคประสิทธิ์บริหำรธุรกิจ รองประธำนกรรมกำร
5. นำยอำนำจ
สิทธิรักษ์
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงเพชรบุรี รองประธำนกรรมกำร
6. นำงสำวณิชยำ แก้วเทพ
วิทยำลัยเทคโนโลยีนำคประสิทธิ์บริหำรธุรกิจ
กรรมกำร
7. นำยอดิเทพ
เรืองสม
วิทยำลัยเทคโนโลยีนำคประสิทธิ์บริหำรธุรกิจ
กรรมกำร
8. นำงสำวนฐมน โลกวิทย์
วิทยำลัยเทคโนโลยีนำคประสิทธิ์บริหำรธุรกิจ
กรรมกำร
9. นำงสำวจุไรวรรณ รักสมยำ
วิทยำลัยกำรอำชีพวังไกรกังวล
กรรมกำร
10. นำงสำวจันทร์เพ็ญ โชคธนำนุกูล วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
กรรมกำร
11. นำงภำวิณีย์ ทับล้อม
วิทยำลัยเทคนิคเพชรบุรี
กรรมกำร
12. นำยพิพัฒน์ สนธิพันธ์
วิทยำลัยกำรอำชีพวิเศษชัยชำญ
กรรมกำร
13. นำงสำวเยำวลักษณ์ วังคีรี
วิทยำลัยกำรอำชีพวิเศษชัยชำญ
กรรมกำร
14. นำงสำววรรัตน์ วิทยำศำสตร์ วิทยำลัยกำรอำชีพวิเศษชัยชำญ
กรรมกำร
15. นำงอัญชลี
เจียมเจิม
วิทยำลัยกำรอำชีพวิเศษชัยชำญ
กรรมกำร
16. นำงวัชรี
ปักษิณ
วิทยำลัยกำรอำชีพโพธิ์ทอง
กรรมกำร
17. นำยธนชัช
กันพร้อม
วิทยำลัยกำรอำชีพโพธิ์ทอง
กรรมกำร
18. นำยนิรุตต์
สระบัว
วิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง
กรรมกำร
19. นำงสำวอริชญำ ตั้งใจ
วิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง
กรรมกำร
20. นำงสำวนธีทิพ พูลสมบัติ
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง กรรมกำรและเลขำนุกำร
21. นำงนิติพร
อำมำตย์
วิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
22. นำงสำวจุฑำมำศ สุขรักษ์
วิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
23. นำงสำเร็จ
แก้วกระจ่ำง วิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
๑. เจ้ำหน้ำที่วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยภำคภูมิ
บุญมำ
ครูโรงเรียนวัดไร่ขิง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๓. นำงสำวจำรุภร รุ่งสินเกษม
ครูโรงเรียนวัดไร่ขิง
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
1. ประสำนงำนกับสถำนศึกษำที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินกำรและสรุปรำยงำนผล
5.87 กำรประกวดเล่ำนิทำนพื้นบ้ำน
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
๑. นำยสมนึก
พุ่มขุน
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยกริช
เตียนพลกรัง
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยณรงค์
องศำกิจบริบูรณ์
รองประธำนกรรมกำร
๔. นำงสำวอนงค์ลักษณ์ อำจมังกร รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคลพบุรี รองประธำนกรรมกำร
๕. นำยทวีวัฒน์
หงษ์คำดี
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคลพบุรี รองประธำนกรรมกำร
/๖.นำงสำวอรพรรณ…

- ๙๗ ๖. นำงสำวอรพรรณ สำติยะ
กรรมกำร
๗. นำงเนำวรัตน์ ขวัญนำค
กรรมกำร
๘. นำงสำวชวนคิด เสนำะสลุง
กรรมกำร
๙. นำงสำวลลิตำ จันลำ
กรรมกำร
๑๐. นำยเจษฎำ
อำจโยธำ
กรรมกำร
๑๑. นำงรุ่งนภำ
กิจพงษ์ศรี
กรรมกำร
๑๒. นำงจันทรำ
วำระนุช
กรรมกำรเลขำนุกำร
๑๓. นำงสำวณีรนุช กลมอ่อน
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๔. นำงสำวลัดดำวัลย์ พันธุ์สี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๕. นำงสำวหทัยชนก ลิ้มสกุล
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๖. นำยวิระศักดิ์ วงษำเนำว์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
๑. นำยทวีวัฒน์ หงส์คำดี
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคลพบุรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวขอบคุณ สมบูรณ์วงศ์ อำจำรย์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
กรรมกำร
๓. นำยสุทธินันท์
ศรีสมศักดิ์ อำจำรย์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
กรรมกำร
๔. นำงสำวสิริพร รัตนมุง
ครูชำนำญกำร โรงเรียนรำชินีบูรณะ กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
5.88 กำรประกวดผลงำนสะเต็มศึกษำ (STEM Education)
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
๑. นำยเจนวิทย์
ตั้งเจริญวรคุณ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวทัศน์วรรณ์ หอมผล
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสระบุรี รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยจีรยุทธ
กลีบบัว
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสระบุรี รองประธำนกรรมกำร
๔. นำยกุญช์พิสิฏฐ์ เขำทองธนำวัฒน์ รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสระบุรี รองประธำนกรรมกำร
5. นำยวรดร
ทิพย์ศรี
ครูปฏิบัติหน้ำที่แทน
รองประธำนกรรมกำร
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
6. นำงธนภัสสร
บุญน้อม
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
7. นำงสุปรำณี
ขำวโชติ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
8. นำงสำวกนกวรรณ คู่สวัสดิ์
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
9. นำงเขมรัสมิ์
จำปำเงิน
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
10. นำงสำวสุภำวดี ดิ่งกลำง
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
11. นำยธนพัฒน์ ใจตรง
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
12. นำยชรินทร์ ชิตตันสกุล
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
13. นำยภูวสิษฏ์ เสียมสกุล
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
14. นำงสำวดำรณี เลยะกุล
ครู วิทยำลัยเทคนิคนนทบุรี
กรรมกำร
๑5. นำยสิทธิชัย ฟองจำมร
เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
16. นำงปำริฉัตร เวทสรำกุล
เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
/17.นำงภำวนำ….

- ๙๘ 17. นำงภำวนำ
สุดดำ
เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
๑8. นำงสำวนวภัทรสรณ์ แสงอำทิตย์ เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำร
๑9. นำยโสภณ
สุขพันธ์
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
20. นำงสำวชมพูนุท นิลขำ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
21. นำงสำวกำนต์ชนก บุญน้อม
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
22. นำยดำรงศักดิ์ กระเทศ
ครู วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
๑. นำยเจนวิทย์
ตั้งเจริญวรคุณ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสระบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ
อำจำรย์สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป
กรรมกำร
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวำลย์ อำจำรย์สำขำวิทยำศำสตร์ศึกษำ
กรรมกำร
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี

4. นำงณิชยำ
รัศมี
ข้ำรำชกำรบำนำญ วิทยำลัยเทคนิคชัยนำท
กรรมกำร
5. นำยจีรยุทธ
กลีบบัว
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสระบุรี กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน ประกอบด้วย
1. นำงสำวชมพูนุท นิลขำ
เบอร์โทรศัพท์ 085-182-2246
2. นำงสำวกำนต์ชนก บุญน้อม
เบอร์โทรศัพท์ 081-7458846
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร กติกำกำรแข่งขันทักษะ เกณฑ์กำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน
2. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มด ำเนิ น กำรและสรุ ป รำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
โดยอนุญำตให้ประธำนกรรมกำรดำเนินกำรจัดแข่งขันทุกประเภทสำมำรถแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร
เพิ่มเติมได้ตำมควำมจำเป็นและเหมำะสม และให้กรรมกำรทุกคณะในคำสั่งเบิกจ่ำยค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำที่พักและค่ำ
เดินทำงจำกสถำนศึกษำต้นสังกัด
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ธันวำคม พ.ศ. 2564

(นำยสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์)
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
ประธำนกรรมกำรอำชีวศึกษำภำคกลำง
.........................ร
้ำง/พิม้พ
.........................ตรวจ/ทำน

