
  
 
 

คำสั่งอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงหนือ 
ท่ี  ๐๒๗ /๒๕๖5 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที่ 32 
 ประจำปีการศึกษา 2565 

-------------------------------------------------------- 
  ด้วยอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 32 ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้นในระหว่างวันท่ี 19 – 
23 ธันวาคม 2565 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย โดยมีการจัดการประกวดแสดง แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พื้นฐาน ของสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย นั้น 
 

  ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และหลักการโดยอาศัยระเบียบ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.
2560) ข้อ ๙(๑) ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๔(2) และข้อ 17(2) จึงแต่งตั ้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที ่ 32 ประจำปีการศึกษา 2565 
ประกอบด้วยผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ 
 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
1.1 ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1.2 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1.3 ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกแห่ง 
1.4 ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1.5 ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด สังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกแห่ง 
1.6 ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ 
1.7 ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ทุกภาค 
1.8 นายทรงเดช  หล้าพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.9 นายบุญเอก  ถาวรสิน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.10 นายอุดม  วัชรพงศ์วณิช ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.11 นายวิบูลย์ศักดิ์  คุ้มจ่ัน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.12 นายกัมพล  ธรรมแสง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.13 นางสาวศิริพันธ์  ประสงค์ทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.14 นายธัช แสงใส ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.15 นายประสิทธิ์  อังกินันทน ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.16 นายดำรงค์เดช  สุริยา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.17 นางกะกุล  วงษ์ทหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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1.18 นายบุญช่วย  กั้วศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.19 นายคีรินทร์  อนุตตรังกูร ผู้ทรงคุณวุฒิ 

มีหน้าที่ 1) ให้คำปรึกษาและเสนอข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน  
 2) สนับสนุนในการดำเนินการจัดงานของคณะกรรมการอำนวยการเพื่อให้การจัดงานดำเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย 
 

2. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 
2.1 นายอาคม   จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด          ประธานกรรมการ 
2.2 นายประทีป อนิลบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ รองประธานกรรมการ 
2.3 นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย รองประธานกรรมการ 
2.4 นายประดิษฐ์       ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 
2.5 นางสาวทักษิณา ชมจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง กรรมการ 
2.6 นายอรุณ  เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กรรมการ 
2.7 นายเมืองมนต์       เนตรหาญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง กรรมการ 
2.8 นายสุรวัจน์        ปิติจรัสเชาว์กุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศร ี กรรมการ 
2.9 นายจักรกฤษณ์      พูนดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยผ้ึง กรรมการ 
2.10 นางยุวดี  แจ้งสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีกมลาไสย กรรมการ 
2.11 นายดุสิต  กมลวาทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีณัชชวินทร์ กรรมการ 
2.12 นางเกศฎาพร  ภูพานเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไตรชุมพล กรรมการ 
2.13 นายจักรกฤษณ์  ปัตบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสามชัย กรรมการ 
2.14 นายผจญ  พิมพ์ประสงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิต กรรมการ 
2.15 นางพยอม  ศุภอุดร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยียางตลาด กรรมการ 
2.16 นางสุภนันท์  ตีรสวัสดิชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสมเด็จพณิชยการ กรรมการ 
2.17 นางสาวยุพิน  ภู่เพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสหัสขันธ์ กรรมการ 
2.18 นายสมชาย  ชัยสวัสด์ิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ กรรมการ 
2.19 นายพละ  ภูเนตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาไท-เทค กาฬสินธุ์ กรรมการ 
2.20 นายทิวา  แจ้งสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคอีสาน กรรมการ 
2.21 นางสจีรัตน์  แจ้งสุข วิผู้อำนวยการทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย กรรมการ 
2.22 นายสิทธิศักดิ์        เพิ่มพูน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กรรมการ 
2.23 นางสาวกรรณิการ์  แดนสีแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง กรรมการ 
2.24 นางสาวกรรณิกา   ยอดสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กรรมการ 
2.25 นายสมมาตร  เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น                  กรรมการ 
2.26 นายศุภชัย  ศิริธรรมรักษ ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น กรรมการ 
2.27 นายสมรักษ์  พระสลัก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน กรรมการ 
2.28 นายบรรลือศักดิ์     มานาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ กรรมการ 
2.29 นายลำปาง  พันธ์เพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น กรรมการ 
2.30 นายบรรจง  พลขันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ กรรมการ 
2.31 นายจักรี  ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล กรรมการ 
2.32 นายสิริสมัย  เย็มรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง กรรมการ 
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2.33 นายนักรบ จันทร์สุกรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมช้ันสูงขอนแก่น กรรมการ 
2.34 นายอัษฎางค์ แสงการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ                กรรมการ 
2.35 นางสาวดุสิตา สิทธิเกษร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น                  กรรมการ 
2.36 นายสุคนธ์ สุคนธรัตนสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ            กรรมการ 
2.37 นายพัฒนะ ม่วงคร้าม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น กรรมการ 
2.38 นายรัฐสภา พงษ์ภิญโญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ กรรมการ 
2.39 นายอาริยา ธีรธวัช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ กรรมการ 
2.40 นายไชยา  หงษ์ณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น                 กรรมการ 
2.41 นายณษฐ์  ชาญประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย กรรมการ 
2.42 นายทองใส  ครองยุติ      ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเท่ียวและการโรงแรมขอนแก่น   กรรมการ 
2.43 นายพัลลภ  ศิระจันทรศักดา  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีนครขอนแก่น กรรมการ 
2.44 นางกษมา  ชนะวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ กรรมการ 
2.45 นายปกรณ์  ขันซ้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ กรรมการ 
2.46 นายสุทธิชัย  ไชยมงคล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน กรรมการ 
2.47 นายณฐกรณ์  อนันต์วรจินดา   ผู้อำนวยการวิทยาลัยหนองเรือไทย-เยอรมัน กรรมการ 
2.48 นายดนัย  บุญผง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสีชมพู กรรมการ 
2.49 นายราชันย์  คำมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม กรรมการ 
2.50 นายดำรงพล  ดอกบัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเวียงพณิชยการ กรรมการ 
2.51 นายอดิศร  โชคบัณฑิต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครขอนแก่นเอเชีย             กรรมการ 
๒.๕๒ นายประสิทธิ์ ทองรัศมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูม ิ                                      กรรมการ 
2.5๓ นายสุเทพ  สระจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ กรรมการ 
2.5๔ นายบัณฑิต  ยิ้มน้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ กรรมการ 
2.5๕ นายกฤษนเดช      ราษีทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ กรรมการ 
2.5๖ นายอรชุน   นันบุญมา         ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคชัยภูมิ กรรมการ   
2.5๗ นายจุลดิษฐ   สมบัติมาก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานบริหารธุรกิจ กรรมการ   
2.5๘ นางภารวี  ผิวอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ กรรมการ  
2.5๙ นายสำราญ   ศรีภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครชัยภูมิ กรรมการ   
2.๖๐ นายณภาภัช   ก้องสิริบวรกุล    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านแท่น กรรมการ   
2.6๑ นางพยงค์   ศรีภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีภามหานคร กรรมการ   
2.6๒ นางจรีวรรณ   วัฒนะจิตพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครอาเซียน กรรมการ   
2.6๓ นายเกรียงไกร  ปัญญาประเสริฐกุล  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว กรรมการ  
2.6๔ นางสาวสุภาพร   ศรีภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมิ กรรมการ 
2.6๕ นายประเสริฐ  เทียบกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาไทเฉลิมราชชัยภูมิ กรรมการ 
2.6๖ นายธนกร  ภัทรบุญสิริ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก กรรมการ 
2.6๗ นางนิลวรรณ  ดิลกลาภ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจศิขรินทร์                 กรรมการ 
2.6๘ นายพิชัย  วาจนสุนทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม กรรมการ 
2.6๙ นายดาวไทย  เบาราญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง กรรมการ 
2.๗๐ นายสิทธิชนม์        คำแปล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก กรรมการ 
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2.7๑ นายนิพล  แก้วกาหลง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม กรรมการ 
2.7๒ นายเสรี  พิมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนอริยะธุรกิจบัณฑิต กรรมการ 
2.7๓ นายวิจารณ์  แสงหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม กรรมการ 
2.7๔ นายคชกร  นริสาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-อินโดจีน กรรมการ 
2.7๕ นางศรีสวรรค์  เหง้าสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม กรรมการ 
2.7๖ นายกุศล  วรรณวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านสวนพัฒนา  กรรมการ 
2.7๗ นายเกริกเกียรติ  สร้อยบุดดา       ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิตบริหารธุรกิจโพนสวรรค์  กรรมการ 
2.7๘ นางจตุพร  บุผาชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์                 กรรมการ 
2.7๙ นางจินดารัตน์  มีพรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก กรรมการ 
2.๘๐ นายสุรเดช  สมตัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม กรรมการ 
2.8๑ นายธนภัทร  แสงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กรรมการ 
2.8๒ นางสิริรัชนา  เนาว์โสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย กรรมการ 
2.8๓ นายสายันห์  ประโกสันตัง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี กรรมการ 
2.8๔ นางสาวกาญจนา   เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ กรรมการ 
2.8๕ นางจิตโสมนัส      ชัยวงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กรรมการ 
2.8๖ นายธีรการณ์ พรเสนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา   กรรมการ 
2.8๗ นายสุดชาย  บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช กรรมการ 
2.8๘ นายสุทธิพล  พลศรีพิมพ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง กรรมการ 
2.8๙ นายธิปด์ิ  ภาสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย กรรมการ 
2.๙๐ นายธีรชัย  ภูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ กรรมการ 
2.๙๑ นายพิชิต  วงศ์คำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา              กรรมการ 
2.๙๒ นายสุริยา  พงษ์ศิริรักษ ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง กรรมการ 
2.๙๓ นางพรรทิพา เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา            กรรมการ 
2.๙๔ นางสาวณัฏฐนันท์  ศรัณย์มงคล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา      กรรมการ 
2.๙๕ นายสุวัฒน์  สุทธพจนารักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย                   กรรมการ 
2.๙๖ นายสราวุธ  ขันติธรรมรัตน ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่ กรรมการ 
2.๙๗ นายสุวรรณ  เกษมทะเล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง กรรมการ 
2.๙๘ นายสมยศ  ชิณโคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ กรรมการ 
2.๙๙ นางสาวปัทธมา  แกลงกระโทก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา                 กรรมการ 
2.๑๐๐ นายพิสิษฐ์  ศิริรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา             กรรมการ 
2.๑๐๑ นางวิไลวรรณ  คุ้มบัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอินเทคบัวใหญ่ กรรมการ 
2.๑๐๒ นายศุภเสฏฐ์  คณากูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี กรรมการ 
2.๑๐๓ นางสาวสาวิตรี  ยาหอม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี กรรมการ 
2.๑๐๔ นางสาวอมรรัตน์  กุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์แอนน์ กรรมการ 
2.๑๐๕ นายนราพงษ์  กล้าหาญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรน้ำหนึ่ง กรรมการ 
2.๑๐๖ นายภูวดล  มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
2.๑๐๗ นายสมชัย  อินอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง กรรมการ 
2.๑๐๘ นายวิทยา  พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ กรรมการ 
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2.๑๐๙ นายสมชาย  อินทร์ปรางต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ กรรมการ 
2.๑๑๐ นายวรงจ์  แก้วบุญเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนางรอง                                          กรรมการ 
2.๑๑๑ นายวิโรจน์  ทองเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก กรรมการ 
2.๑๑๒ นางลำพูน  ครอบแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโนนดินดินแดง กรรมการ 
2.๑๑๓ นายไพบูลย์  ฤกษ์ดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย  กรรมการ 
2.๑๑๔ นางสาวกรกนก  เปไธสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยพุทไธสง         กรรมการ 
2.๑๑๕ นายสวาย  โรจนวัน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยละหานทราย   กรรมการ 
2.๑๑๖ นายสันติ  ชนวัฒน ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ กรรมการ 
2.๑๑๗ นายชุติพนธ์  กลัดอยู่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานาฏศิลป์และการท่องเท่ียวบุรีรัมย์ กรรมการ 
2.๑๑๘ นายกิตติพัฒน์  หวานเสียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการบุรีรัมย์ กรรมการ 
2.๑๑๙ นายชาญชัย  แสนจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ กรรมการ 
2.๑๒๐ นางเยาวลักษณ์     อุปทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเซกา  กรรมการ 
2.1๒๑ นายศิตภัทร  อุตระนคร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีโซ่พิสัย กรรมการ 
2.1๒๒ นายจักรัตน์  หรรษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยบึงกาฬ          กรรมการ 
2.1๒๓ นางสุปราณีย์  พิรักษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจปากคาด      กรรมการ 
2.1๒๔ นางรัตนา  วิลาวัน วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนช่ันแนล กรรมการ 
2.1๒๕ นายสรศักดิ์  สุทธิแพทย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพรเจริญ กรรมการ 
2.1๒๖ นายปรัชญา  ตะภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม              กรรมการ 
2.1๒๗ นายคมสัน  อรรคแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม กรรมการ 
2.1๒๘ นายวิชัย  สังฆะมะณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย กรรมการ 
2.1๒๙ นายสุภี  เวียงชัยภูมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม กรรมการ 
2.1๓๐ นายยอด ชนไพโรจน ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม              กรรมการ 
2.1๓๑ นางบรรจบ มาเวียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเซียแปซิฟิก กรรมการ 
2.1๓2 นายณฐกรณ์ อนันต์วรจินดา   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียอาคเนย์ กรรมการ 
2.1๓3 นายทศพล  สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร               กรรมการ 
2.1๓4 นางพัชราพร  สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย กรรมการ 
2.1๓5 นายพงษ์ศาสตร์     อภิธรรมพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพดอนตาล กรรมการ 
2.1๓6 นางอรุณี  ศรีนนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยมุกดาหาร       กรรมการ 
2.1๓7 นายก่อสิทธิ์  ดีวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร กรรมการ 
2.1๓8 นายคนิม  เบญมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน       กรรมการ 
2.1๓9 นางสาวกรุณา  วิทยารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาดงหลวง กรรมการ 
2.1๔0 นายสมปอง  ทองศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
2.1๔1 นายจักรภพ  มงคลสวัสด์ิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร กรรมการ 
2.1๔3 นายสิริชัย            แท่นแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา กรรมการ 
2.1๔4 นายมังราย  ผลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยธุรกิจ กรรมการ 
2.1๔5 นางรัญญา  ชุปวา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย กรรมการ 
2.1๔6 นางพวงเพชร  ชุปวา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล             กรรมการ 
2.1๔7 นายบพิตร  โสมณวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ กรรมการ 
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2.1๔8 นางสาวรัชนี  ชูรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร กรรมการ 
2.1๔9 นายธีระพงษ์  วรวงษ ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร กรรมการ 
2.1๕0 นางดารุณี  ยอดโพธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา กรรมการ 
2.1๕1 นายอำนาจ  สังข์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ กรรมการ 
2.1๕2 นายเชาวฤทธิ์        ลำพาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด กรรมการ 
2.1๕3 นายบุญนำพา       ด่างเหลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด กรรมการ 
2.1๕4 นายบรรจง  จำพร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย กรรมการ 
2.1๕5 นายบัญชา  โคตรแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร กรรมการ 
2.1๕6 ว่าท่ี ร.ท. สันติสุข   โมฬา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง กรรมการ 
2.1๕7 นายชาญชัย  ภัทรพฤกษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด กรรมการ 
2.1๕8 นางช่อระย้า บุญเช่ือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด        กรรมการ 
2.1๕9 นางทองสุข ชะโลธาร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด กรรมการ 
2.1๖0 นายเชษฐ์พงศ์ ชัยคณารักษ์กูล  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา กรรมการ 
2.1๖1 นางนุสรา  สมศรีโหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์เอเชีย กรรมการ 
2.1๖2 นายสุเทียร  พรมชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชาญภรณ์เสลภูมิ กรรมการ 
2.1๖3 นายพรพรต ชุปวา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด กรรมการ 
2.1๖4 นายพรพรพรหม    ชุปวา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสลภูมิ กรรมการ 
2.1๖5 นายวีระพงศ์ ศรีโสดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยสุวรรณภูมิ      กรรมการ 
2.1๖6 นางสาววาสินีพร    พลเย่ียม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีแทนพล กรรมการ 
2.1๖7 นายสุวพรรณ วรรณปะโพธิ ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมรัตต์ กรรมการ 
2.1๖8 นายอภิชาติ โสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีหนองพอก กรรมการ 
2.1๖9 นางสาวอัญชนา เชยขุนทด ผู้อำนวยการเทคโนโลยีโพธิ์ชัย กรรมการ 
2.1๗0 นายจำนง กมลศิลป์ ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคโนโลยีโพนทราย กรรมการ 
2.1๗1 นายศุภกฤต  แกมนิรัตน ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
2.1๗2 นายสายชล  ชมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย กรรมการ 
2.1๗3 นายทองสุข  พามี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย กรรมการ 
2.1๗4 นายอดิศักดิ์  ปัญญาสิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง กรรมการ 
2.1๗5 นายอัษฎางค์  แสวงการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจ กรรมการ 
2.1๗6 พระวฒุิพงษ์ อคฺควุฑฺโฒ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่ชอบฐานสโม                  กรรมการ 
2.1๗7 นายกิตติศาสตร์  แสนบุญศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครเลย กรรมการ 
2.1๗8 นายณัฐวิชญ์  ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
2.1๗9 นายโสภา  มะเครือสี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ                 กรรมการ 
2.1๘0 นายสุระภี  ผกาพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ กรรมการ 
2.1๘1 นายวิโรจน์  ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ กรรมการ 
2.1๘2 นายพยนต์  สืบเสน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ กรรมการ 
2.1๘3 นายไพบูลย์  มีศิลป์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ กรรมการ 
2.1๘4 นายเทอดศักดิ์       สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ กรรมการ 
2.1๘5 นายสุรีย์  ศรีชะตา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราษีไศล กรรมการ 
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2.1๘6 นายธานินทร์  ทองเผ้า ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ กรรมการ 
2.1๘7 นายเติมพงศ์  ขันธ์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยขุขันธ์            กรรมการ 
2.1๘8 นายบัวริน  ลาภมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล กรรมการ 
2.1๘9 นายสุทธิรักษ์  โพทุมทา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการปรางค์กู่                  กรรมการ 
2.1๙0 นายคณาวุฒิ  คำมานิธิโชติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ กรรมการ 
2.1๙1 นางสาวฐิติรัตน์  เบ็ญญาลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ                กรรมการ 
2.1๙2 นายปรเมษฐ์  ศรีบูรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา           กรรมการ 
2.1๙3 นายวิสุทธิ  ภูติยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ กรรมการ 
2.1๙4 นายบุญมา  นวลสาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย                  กรรมการ 
2.1๙5 นายพรเทพ  พงศ์พฤทธิวัฒน ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ              กรรมการ 
2.1๙6 นางสาวอุ่นเอื้อ  สิงห์คำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาศีรษะอโศก              กรรมการ 
2.1๙7 นายวิชา  อาญาเมือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
2.1๙8 นายวุฒินนัท์  จันทร์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร กรรมการ 
2.1๙9 นายฉลอง  นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพรรณณานิคม กรรมการ 
2.๒๐0 นางวรรณภา  พ่วงกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน กรรมการ 
2.๒๐1 นางวัชราภา  สังข์หมื่นนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี เอ - เทค อินเตอร์เอเชีย             กรรมการ 
2.๒๐2 นายอิทธิพล  ซ้อมจันทา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สกลนคร กรรมการ 
2.๒๐3 ร้อยตรีประภาส   มองเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีการโรงแรมและการท่องเท่ียวไทย  กรรมการ 
2.๒๐4 นายณรงค์   คำภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม กรรมการ 
2.๒๐5 นางแอนนา  เจริญรุ่งสกล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน กรรมการ 
2.๒๐6 นางอังศุมาลิน  วิรุฬห์ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร              กรรมการ 
2.๒๐7 นางสาวนันทวัน  แจ้งสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคเอเซีย กรรมการ 
2.๒๐8 นายยุทธสิทธิ  จันทร์คูเมือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณนา                กรรมการ 
2.๒๐9 นางกาญจนา  อุประ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง กรรมการ 
2.๒๑๐ นายประสาน  เสริมสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ กรรมการ 
2.๒๑1 นายธนรัตน์  ตีรสวัสดิชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา กรรมการ 
2.๒๑2 นายกิตติภาคย์  ผางละมัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร กรรมการ 
2.๒๑3 นายนิน  ลับลิพล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต กรรมการ 
2.๒๑4 นายทนงศักดิ์  โยธายุทธ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส กรรมการ 
2.๒๑5 นางอนุรักษ์  บุญศล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน กรรมการ 
2.๒๑6 นางอารีญา  พานโฮม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจ                 กรรมการ 
2.๒๑7 ว่าท่ีร้อยตรีวรวุธ  ประวะพรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเท่ียวและการโรงแรมสกลนคร กรรมการ 
2.๒๑8 นายบุญรักษา  อาจหาญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน          กรรมการ 
2.๒๑9 นายธนชาติ  ไชยทองพันธ ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิค กรรมการ 
2.2๒0 นายวิษณุ  อ๋องสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์                  กรรมการ 
2.2๒1 นางรัชนี  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย กรรมการ 
2.2๒2 นายวิวัฒน์  บุญพิคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
2.2๒3 ว่าท่ี ร.ท.บุญชุบ     หล่ังทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการ 
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2.2๒๔ นายอภิชาติ  กุลธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการ 
2.2๒5 นายศุภชัย  แน่นอุดร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม กรรมการ 
2.2๒6 นายชูศักดิ์  ขุ่ยขะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการ 
2.2๒7 นายสำราญ  สีปวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ กรรมการ 
2.2๒8 นางแสงดาว  ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ กรรมการ 
2.2๒9 นายยงค์  ราศรีเฟื่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี กรรมการ 
2.2๓0 นายอาทิตย์  จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการ 
2.2๓1 นายมงคล  แก้วรอด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
2.2๓2 นายยุทธนา  ทองธูป ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีท่าบ่อบัณฑิต กรรมการ 
2.2๓3 นายอดิสรณ์  จันทร์ศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยท่าบ่อ            กรรมการ 
2.2๓4 นายจตุพล  พิพิธภัณฑ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยโพนพิสัย        กรรมการ 
2.2๓5 นางสาวสัมฤทธิ์  ศิริรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคายฯ กรรมการ 
2.2๓6 นางสาวณิชนันทน์  นิติกรกิตติพงษ ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย กรรมการ 
2.2๓7 นางรัชนีย์  เล่ือนแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิชาชีพท่าบ่อ กรรมการ 
2.2๓8 นางสาวอรุณรัตน์  อินทรักษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเชียงใหม่ กรรมการ 
2.2๓9 นายสุเทพ  บุบผาคร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน กรรมการ 
2.2๔0 นายวิกร  รัตนวิชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียหนองคาย กรรมการ 
2.2๔1 นางสาวมาณิศา  พลต้ือ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญา กรรมการ 
2.2๔2 นายประวิทย์  บุรินนิตย ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู กรรมการ 
2.2๔3 นายประจักษ์        เลขตะระโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง กรรมการ 
2.2๔4 นางสาวสิริรัตน์  ดอนจันทร์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย – ญี่ปุ่นโยยากุ                  กรรมการ 
2.2๔5 นายสงกรานต์  นีระวงษ ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยนากลาง         กรรมการ 
2.2๔6 นางสาวจันจิรา  ศิริขันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจศรีบุญเรือง              กรรมการ 
2.2๔7 นางสาวกฤษยา  ภู่มงคลสุริยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต กรรมการ 
2.2๔8 นายกฤษฎิ์  จิตมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสงวนบริหารธุรกิจ กรรมการ 
2.2๔9 นายธีรภัทร์  ไชยสัตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
2.2๕0 นายพงษ์สวัสด์ิ      พิมพ์พิไสย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี                  กรรมการ 
2.2๕1 นางมนัสนันท์       ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
2.2๕2 นางสาวสุนทรผไท  จันทระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี กรรมการ 
2.2๕3 นายณัทฐศักดิ์       สำราญรื่น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี กรรมการ 
2.2๕4 นายไพฑูรย์        ธนพงศ์ภากรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี กรรมการ 
2.2๕5 นายชินท์ณภัทร    ก้อนคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี กรรมการ 
2.2๕6 นายณัฐฐวรรธน์    สุวรรณศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ กรรมการ 
2.2๕7 นายพงษ์ศักดิ์      วงษ์ป้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน กรรมการ 
2.2๕8 นายสุรสิษฐ์  นาคคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนช่างกลอุดรธาน ี กรรมการ 
2.2๕9 นางกฤชนันท์  ภู่สวาสด์ิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไคโกะอุดรธานี กรรมการ 
2.2๖0 นางสาวพิไรกุล  แก้วคำงาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี                 กรรมการ 
2.๒๖1 นายจักรรินทร์  เลียวนรเศรษฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจ่ัน กรรมการ 
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2.2๖2 นายนิวัตร์  เตียวประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปุณปัญญาบริหารธุรกิจ              กรรมการ 
2.2๖3 ว่าท่ีร้อยเอกอัครพล  สมศรีโหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคอุดรธานี                   กรรมการ 
2.2๖4 นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง กรรมการ 
2.2๖5 นายเอกสิทธิ์  ทินจอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 2 กรรมการ 
2.2๖6 นางสาวณัจฉรียา  ยางนอก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญพิชญ์ กรรมการ 
2.2๖7 นางสาวสุรินยา  ศรีขวาชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต กรรมการ 
2.2๖8 นายละนอง  ยาจามิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิพิชญ กรรมการ 
2.2๖9 นายภราดร  วงศ์ศรีเผือก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีรังสิโยภาส กรรมการ 
2.2๗0 นางสาวพรประทิพย์  พิทักษ์พงษ ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์ กรรมการ 
2.2๗1 นางวรรณภา  อภิรมยานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล กรรมการ 
2.๒๗2 นายเฉลิมพล  วุฒินันท์ธนิศา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ กรรมการ 
2.2๗3 นายคมจิตร์  นันทะศร ี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี              กรรมการ 
2.2๗4 นายสานิต  จันทสิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต                  กรรมการ 
2.2๗5 นายชานนท์  ต้นยวด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาไท-เทควังสามหมอ                  กรรมการ 
2.2๗6 นายสุรเดช  จันทา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองหาน กรรมการ 
2.2๗7 นายรุ่งวิจักขณ์     หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กรรมการ 
2.2๗8 นายธาตรี  พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
2.2๗9 นางลฎาภา  แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
2.2๘0 นายอนิรุทน์  เหมะธุลิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี              กรรมการ 
2.2๘1 นายนิรันดร์  สมมุติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี กรรมการ 
2.2๘2 นางชัญญณัท        จันเทพา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ กรรมการ 
2.2๘3 นายแปลก  ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล กรรมการ 
2.2๘4 นางสุวนิจ  สุริยพันตรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ กรรมการ 
2.2๘5 ว่าท่ี ร.ท.จิรายุศ  จินาวัลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร กรรมการ 
2.2๘6 นางสาวณัฐชยา  ทะยะสุทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีคาริสา กรรมการ 
2.2๘7 นายอุดร  ไชยภักดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีจาฏุพัจน์ศึกษาสงเคราะห์            กรรมการ 
2.2๘8 นางนุสรา  สมศรีโหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญลักษณ์ กรรมการ 
2.2๘9 นายพงษ์ธณัฐ  นิรานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยเขมราฐ          กรรมการ 
2.2๙0 นายอาณัติ  เหล่าโก้ก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยน้ำยืน            กรรมการ 
2.2๙1 นายปัจฉิม  ศิริโท ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยบุณฑริก         กรรมการ 
2.2๙2 นายวิชัย  สงวนเศรษฐกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยสิรินธร           กรรมการ 
2.2๙3 นายทองมัย  ชุมจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนาจะหลวย               กรรมการ 
2.2๙4 นายยุทธการ  ปิยะนันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ กรรมการ 
2.2๙5 นางสุมานนท์  ช้างสาร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสมาร์ทเทค กรรมการ 
2.2๙6 นายไพบูลย์  กฤตาคม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ    กรรมการ 
2.2๙7 นายอนิวัฒน์  กลัมภากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเท่ียวและ

การโรงแรมอุบลราชธานี 
กรรมการ 

2.2๙8 นางดวงเดือน  จันทร์เหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน กรรมการ 
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2.2๙9 นายวิทยา  จันทคล้าย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุติญาบริหารธุรกิจ                  กรรมการ 
2.๓๐0 นางสาวนัฐชาภัค  วิฬา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเตรียมบัณฑิตบุณฑริก               กรรมการ 
2.๓๐1 นายวิสุทธิ์  เวียงสมุทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ 
2.๓๐2 นางสาวคีย์  ต้ังวงษ์ไชย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพลาญข่อย กรรมการ 
2.๓๐3 นายอมร  มากด ี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาวัดสวายน้อย กรรมการ 
2.๓๐4 นางสาวนุชนาฎ  จันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาวิชชาราม                กรรมการ 
2.๓๐5 นายสำรวย  โพธิ์ไทรย ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอำนาญเจริญ กรรมการ 
2.๓๐6 นายพรหมพิริยะ พรหมสูตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน กรรมการ 
2.๓๐7 นายอุเทน  วรชินา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมราชวงศา กรรมการ 
2.๓๐8 นายประสงค์  โภคสวัสด์ิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสมาร์ทพลัส กรรมการ 
2.๓๐9 นายพรเทพ  ชุปวา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ กรรมการ 
2.๓๑0 นางเปรมยุดา  ลุสมบัติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคอำนาจเจริญ                กรรมการ 
2.๓๑1 นายสุทธิเชษฐ  ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ กรรมการ 
2.๓๑2 นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม             กรรมการและเลขานุการ 
2.๓๑3 นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์      ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.๓๑4 นายสุรยุทธ ธนสมบัติ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.๓๑5 นายชกรณ์เกียรติ  สิทธิจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 1) อำนวยการในด้านต่าง ๆ ให้การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 32 ประจำปีการศึกษา ๒๕65 ให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย 
 2) ประสานงานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 32 ประจำปีการศึกษา ๒๕65 สำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 3) อำนวยความสะดวกในการจัดประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 32 ประจำปีการศึกษา ๒๕65 ให้สำเร็จเรียบร้อย 
 4) สรุปผลรายงานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ต่อไป 
 

3. คณะกรรมการกำกับและสนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียง คร้ังที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วย 

3.1 นายประทีป อนิลบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ ประธานกรรมการ 
3.2 นางทิพย์วรรณ  อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม รองประธานกรรมการ 
3.3 นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม รองประธานกรรมการ 
3.4 นายทิวา แจ้งสุข ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคอีสาน กรรมการ 
3.5 นายกมลเทพ จันทรจิต ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส กรรมการ 
3.6 ว่าท่ีร้อยโทบุญชุบ หล่ังทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการ 
3.7 นางวรรณภา พ่วงกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน กรรมการ 
3.8 นายศุภกฤต แกมนิรัตน ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
3.9 นายอภิชาติ กุลธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการ 
3.10 นายวิชา อาญาเมือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
3.11 นายทองสุข พามี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย กรรมการ 
3.12 นางพัชรพร สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย กรรมการ 
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3.13 นายสมปอง ทองศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
3.14 นายประจักษ์ เลขตะระโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง กรรมการ 
3.15 นายดาวไทย เบาราญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง กรรมการ 
3.16 นายธานินทร ์ ทองเผ้า ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ กรรมการ 
3.17 นายสมศักดิ์ มาตรทะเล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี กรรมการ 
3.18 นายประเสริฐ   สิงหลสาย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
3.19 นางสาวเยาวนิดา สุภาษร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ กรรมการ 
3.20 นางสาวสงัด เสือชุมแสง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนางรอง กรรมการ 
3.21 นายมานพ รำจวน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด กรรมการ 
3.22 นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิมยาลัยเทคนิคเดชอุดม กรรมการ 
3.23 คณะกรรมการดำเนินงาน อวท. ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2565                         กรรมการ 
3.24 นายสุรยุทธ ธนสมบัติ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ                    กรรมการและเลขานุการ 
3.25 นายสุทิศ รวดเร็ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
3.26 นายวาทิน   แหลมคม  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตร

อุตสาหกรรมช้ันสูงขอนแก่น 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 1) ดำเนินการในด้านต่าง ๆ ให้ดำเนินการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 32 ประจำปีการศึกษา ๒๕65 ให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย 
 2) ประสานงานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 32 ประจำปีการศึกษา ๒๕65 สำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 3) กำหนดกิจกรรมและขั้นตอนการจัดกิจกรรม อาทิ กำหนดตารางการประชุม กำหนดขั้นตอน พิธีเปิด - ปิด  
การประชุม รูปแบบงาน 
 4) กำหนดขั้นตอน พิธีเปิด-ปิด กิจกรรมในค่ายพัก พิธีบายศรีสู่ขวัญ งานเลี้ยงอำลา พิธีจุดประกายแสงแห่ง
ปัญญา 
 5) อำนวยความสะดวกในการจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค  
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 32 ประจำปีการศึกษา ๒๕65  ให้สำเร็จเรียบร้อย 
 6) สรุปผลรายงานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ต่อไป 
 

ทักษะวิชาชีพ (ประเภทวิชาอุตสาหกรรม) 
4. ทักษะงานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช.  
    4.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

4.1.1 นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ประธานกรรมการ 
4.1.2 นายยุทธพงษ ์ เดชบุรัมย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม รองประธานกรรมการ 
4.1.3 นายธีรเดช ทิมา ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
4.1.4 นายพัสกร แก้วไสย ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
4.1.5 นายอลงกรณ์ อาภรณ์กุล ครู วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ กรรมการ 
4.1.6 นายอาคม พิมโกทา ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรื่อง กรรมการ 
4.1.7 นายจารุวัฒน ์ ดีพูน ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
4.1.8 นายพรทวี วงศ์เฉลิมศักดิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน กรรมการ 
4.1.9 นายศราวุธ แข่งขัน ครู วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ กรรมการ 
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4.1.10 นายวันชัย บุตรดา ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
4.1.11 นายบรรจง ชัญถาวร ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
4.1.12 นายสมเกียรติ บุญน้อย ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
4.1.13 นายบดินทร์ ศรีวิชัย ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร กรรมการ 
4.1.14 นายโกเมน สำราญมน ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 
4.1.15 นายสัญญา นุกูล ครู วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น กรรมการ 
4.1.16 ว่าท่ีร้อยตรีนิวัฒน ์ภูงาม ครู วิทยาลัยเทคนิคนครพนม กรรมการ 
4.1.17 นายอุไร รัตนภักดี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ กรรมการ 
4.1.18 นายอุดมเดช   สีนาลาด ครู วิทยาลัยการอาชีพนาแก กรรมการ 
4.1.19 นายรัชฎา เขียนนอก ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กรรมการ 
4.1.20 นายสุรชัย โกมาลย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ กรรมการ 
4.1.21 นายจักฤษณ์ สุวรรณลา ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
4.1.22 นายชิตวัน ปะนันโต ครู วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม กรรมการ 
4.1.23 นายไพศาล บุญลับ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการและเลขานุการ 
4.1.24 นายมงคล บุญกอง ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
4.1.25 นายทวีชัย  ธรรมศร ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   4.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
4.2.1 นายนันทะวุธ วงศ์อินพอ่ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเซกา กรรมการ 
4.2.2 นายมานิต แต้มแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
4.2.3 นายวิเชียร ชำนาญกิจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง กรรมการ 
4.2.4 นายสุทธิรักษ์ ทัศบุคร ครู วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา กรรมการ 
4.2.5 นายพิษณุ ถาเย็นญวน ครู วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ กรรมการ 
4.2.6 นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพพล กรรมการ 
4.2.7 นายฐิติกร ยืนยั่ง ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
4.2.8 นายเริงชัย คิดรอบ ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีขรภูมิ กรรมการ 
4.2.9 นายถวิล บุตรคุณ ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
4.2.10 นายประพัฒน ์ บุญเต็ม ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 

 

5. ทักษะงานเคร่ืองยนต์เล็กดีเซลและเคร่ืองยนต์เล็กแก๊สโซลีน (ระดับ ปวช.)  
 5.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

5.1.1 นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์     ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ประธานกรรมการ 
5.1.2 นายสนั่น        มูลสาร         รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี รองประธานกรรมการ 
5.1.3 นายชัยวัฒน์  เหล่าบุตรสา    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
5.1.4 นายเอกสิทธิ์  ลุนสะแกวงษ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี กรรมการ 
5.1.5 นายเฉลิมชัย    เปรินทร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ กรรมการ 
5.1.6 นายสิทธิชัย   แข็งฤทธิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู กรรมการ 
5.1.7 นายมนต์ชัย ราชกิจ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
5.1.8 นายพงษ์พันธุ์   มีกล้า ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
5.1.9 นายฤทธิศักดิ์   ฮังกาสี ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร   กรรมการ 
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5.1.10 นายเดช ทองแก้ว ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ กรรมการ 
5.1.11 นายธวัชชัย ไชยวาน ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
5.1.12 นายพงษ์ศักดิ์  แก้วกาหนัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
5.1.13 นายทวี ละลอกน้ำ ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
5.1.14 นายทศพร แสนสุข        ครู วิทยาลัยนวมินทราชินีมุกดาหาร กรรมการ 
5.1.15 นายจักรกฤษ   ทวยดี ครู วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง กรรมการ 
5.1.16 นายภานุวัฒน์   นิลศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กรรมการ 
5.1.17 นายไกรภูม ิ คำนาค ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
5.1.18 นายพิทยา บุนนท์ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครพนม กรรมการ 
5.1.19 นายรัชฎา เขียนนอก ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา   กรรมการ 
5.1.20 นายภาณุ ชวนอาจ ครู วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ กรรมการ 
5.1.21 นายประภากร  ขานดาบ ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
5.1.22 นายวิเชษฐ คณะมะ ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
5.1.23 นายประมวล   รอนยุทธ       ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร                        กรรมการและเลขานุการ 
5.1.24 นายสมบัติ อาสนานิ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
5.1.25 นายสุนันท์ วันธาน ี ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 5.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
5.2.1 นายผดุงเกียรติ  สิงห์มนต์ ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
5.2.2 นายปัญญา  เช้ือคำจันทร์ ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร   กรรมการ 
5.2.3 นายอุดม ปักกาสาร ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
5.2.4 นายพิชิต ราตรีสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
5.2.5 นายทวีศักดิ์ โคตรโสภา ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
5.2.6 นายอุทัย ศรีวิชา ครู วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง กรรมการ 
5.2.7 นายอนุชา กุลเจริญ ครู วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ กรรมการ 
5.2.8 นายสุวิทย์ ประดิษฐ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
5.2.9 นายอภิสิทธิ์   โคนพันธ ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
5.2.10 นายพิชญา พลพงษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 

 

6. ทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์ (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)  
 6.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

6.1.1 นายสำรวย    โพธิ์ไทรย์   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ประธานกรรมการ 
6.1.2 นายธาตรี      พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รองประธานกรรมการ 
6.1.3 นายถวัลย์   ประชาชัย ครู วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม กรรมการ 
6.1.4 นายจิรศักดิ์   ดุษฎี ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
6.1.5 นายวุฒินนัท์    อุดโว                ครู วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ กรรมการ 
6.1.6 นายมนตรี                 สุขรี่ ครู วิทยาลัยการอาชีพคำชะอี กรรมการ 
6.1.7 นายกิตติ  มั่นหมาย                ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการ 
6.1.8 นายฐิติ        สันติทวีฤกษ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด กรรมการ 
6.1.9 นายไกรศร   ผิวผัน ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ กรรมการ 
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6.1.10 นายจิรศักดิ์ พลทองสถิต   ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
6.1.11 นายองอาจ   จอมคำสิงห์   ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
6.1.12 นายพนม  ดีดวงพันธ ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา กรรมการ 
6.1.13 ว่าท่ี ร.ท.นเรศ   สุริยะชัย   ครู วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน กรรมการ 
6.1.14 นายสิทธิกร   จอมสิงห์ ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
6.1.15 นางสาววิภาศิริ  เลิศศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ กรรมการ 
6.1.16 นายอนุชา   จันทร์คำลา   ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ กรรมการ 
6.1.17 นายสุวรรณภูมิ   เป๊ะชาญ ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ กรรมการ 
6.1.18 นายเฉลิมพงษ์   สารสมัคร ครู วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม กรรมการ 
6.1.19 นายทรงเนตร  ต้นสีนนท์ ครู วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น กรรมการ 
6.1.20 นายศุภชัย   ผาแก้ว ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ กรรมการ 
6.1.21 นายเสกสรรค์   ไม่เศร้า        รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองคาย    กรรมการและเลขานุการ 
6.1.22 นายจันสม คันทะสุวรรณ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
6.1.23 นายอนุชา คำนนอินทร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 6.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
6.2.1 นายเอกสิทธิ์ ปรมะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
6.2.2 นายเฉลิมพล อุปลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ กรรมการ 
6.2.3 นายจันสม ตัณฑะสุวรรณ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
6.2.4 นายบุญมี    จันปัญญา ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
6.2.5 นายอนันต์  หอมใสย ครู วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา กรรมการ 
6.2.6 นายทวีพร   เล้าศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
6.2.7 นายไพรัตน์   พรมมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

  

 7. ทักษะงานยานยนต์เแก๊สโซลีน (ระดับ ปวส.)  
  7.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

7.1.1 นายสุภี             เวียงชัยภูมิ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม                                  ประธานกรรมการร 
7.1.2 นายบัญชา         หวานใจ       รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด    รองประธานกรรมการร       
7.1.3 นายสุวินันท์        สีลาโคตร      รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง                                                  กรรมการ 
7.1.4 นายสมบัติ         รัตนะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน                                              กรรมการ 
7.1.5 นายปริญญา คำชาย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด                   กรรมการ 
7.1.6 นายศุภชัย        ชัยวงษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู                                                             กรรมการ 
7.1.7 นายวิเชียร        อิฐถารัตน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
7.1.8 นายสมศักดิ์    ภักดีธำรงเกียรติ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์                                                   กรรมการ 
7.1.9 นายประสิทธิ์      ภูมั่น ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร                                          กรรมการ 
7.1.10 นายอำนาจ        อินทรสร ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ                                            กรรมการ 
7.1.11 นายเจริญ          ลีตน ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย                                         กรรมการ 
7.1.12 นายอุทัย          พานกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด                                                  กรรมการ 
7.1.13 ว่าท่ีร้อยโทสาคร ศรีสุวรรณ ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร                                                    กรรมการ 
7.1.14 นายวชิระ         เจริญธรรม ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร                    กรรมการ 
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7.1.15   นายกฤษฎา ท่ังทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร             กรรมการ 
7.1.16 นายธนานุวัช     ถาวิเศษ ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  กรรมการ 
7.1.17 นายกิตติพงศ์ ยืดยาว ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  กรรมการ 
7.1.18 นายเอกชัย แก้วนิวงศ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครพนม   กรรมการ 
7.1.19 นายวีระ เสมียนชัย ครู วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ กรรมการ 
7.1.20 นายชนาธิป วงศ์ปรเมษฐ์   ครู วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ กรรมการ 
7.1.21 นายสุริยัน   สุวรรณชัยรบ ครู วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ กรรมการ 
7.1.22 นายปริญญา ชุมพล ครู วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม กรรมการ 
7.1.23 นายพสิษฐ์      ไชยดำรง   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม กรรมการและลขานุการ 
7.1.24 นายพิชิต ชนะเคน ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7.1.25 นายกิตติศักดิ์   อินตาจัด ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  7.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
7.2.1 นายสายัน ศิริงาม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม                  กรรมการ 
7.2.2 นายณรงค์ชัย           โพนงาม      ครู วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่       กรรมการ 
7.2.3 นายวาทยุทธ ไชยสิงห์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
7.2.4 นายวสันต์ สุดหา ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
7.2.5 นายวิจิตย์   แสงวงค์ ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
7.2.6 นายคงฤทธิ์ สีชำนิ ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
7.2.7 นายขจรชัย   มูลไชยสุข   ครู วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน กรรมการ 
7.2.8 นายสุรศักดิ์   นันทวี ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 
7.2.9 นายสานิต   อัคชาติ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
7.2.10 นายสุนันท์ อินทร์งาม ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 

 

8. ทักษะงานยานยนต์ดีเซล (ระดับ ปวส.) 
    8.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

8.1.1 นายทองสุข   พามี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย ประธานกรรมการ 
8.1.2 นายเมืองมนต์ เนตรหาญ     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง รองประธานกรรมการ 
8.1.3 นายวันชัย นิยมวงศ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
8.1.4 นายภาคิน อัศวภูมิ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
8.1.5 นายอนุรักษ์ เกตุลา ครูวิทยลัยเทคนิคอํานาจเจริญ กรรมการ 
8.1.6 นายสรศิษฏ์ ธรรมศิริ ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง กรรมการ 
8.1.7 นายมงคล ชาปะ ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
8.1.8 นายจักรพันธ์ ชูชมงาม ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
8.1.10 นายนพดล เดชชัย ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร   กรรมการ 
8.1.11 นายสมาน นิลขันธ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
8.1.12 นายสุเมธ   โยทุม ครู วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย กรรมการ 
8.1.13 นายสุเทพ ฉวีจันทร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
8.1.14 นายสุรเดช จันทร์สา ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
8.1.15 นายมรรษธรณ์   ทองจันดี ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 
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8.1.16 นายธรรมปพน เกษนอก ครู วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ กรรมการ 
8.1.17 นายวิธวัฒน์ สารโภค ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
8.1.18 นายธนยศ กวานเหียน    ครู วิทยาลัยการอาชีพนาแก กรรมการ 
8.1.19 นายรณศักดิ์  วิวัฒน์ปรีชานนท์ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครพนม กรรมการ 
8.1.20 นายปรีชา ด้วงหว้า ครู วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ กรรมการ 
8.1.21 นายเอกชัย ไขคำ ครู วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง กรรมการ 
8.1.22 นายธีระพล บุญธรรม ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
8.1.23 นายอดุล ขันแก้ว ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร    กรรมการและเลขานุการ 
8.1.24 นายสุดสาคร    พาติกบุตร ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
8.1.25 นายกิตติศักดิ์ อินตาจัด ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 8.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
8.2.1 นายทองสุข  พามี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย  กรรมการ 
8.2.2 นายปัญญา มะธิปิไข รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ   กรรมการ 
8.2.3 นายวิศณุพงษ์ ใจวรรณะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย กรรมการ 
8.2.4 นายชูวงศ์ อัฐนาค รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม กรรมการ 
8.2.5 นายนิพนธ์ สุวรรณเพชร ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
8.2.6 นายกิรติ พลหาญ ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
8.2.7 นายธีรวัฒน์ พรมลิ ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร กรรมการ 
8.2.8 นายประพันธ์ ยะคำป้อ ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
๘.๒.๙ นายสุรชัย พิจุลย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
๘.๒.๑๐ นายนราวิชญ์ เจ็ดรัมย ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคบุริรัมย์ กรรมการ 

 

9. ทักษะงานยานยนต์ไฟฟ้า (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) 
 9.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

9.1.1 นาณัฐฐวรรธน์   สุวรรณศรี    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ประธานกรรมการ 
9.1.2 นายพยนต์         สืบเสน        ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ รองประธานกรรมการ 
9.1.3 นายกุล                 อักษรนู รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย       กรรมการ 

9.1.4 ว่าท่ีร้อยโทอภิเดช สารคำ     รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี กรรมการ 
9.1.5 ว่าท่ีร้อยตรีไชยา ทับวิธร     รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน   กรรมการ 
9.1.6 นายสุรศักดิ์   แก้วหีด         รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่    กรรมการ 
9.1.7 นายอาทร   ศรีมะณี            รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์   กรรมการ 
9.1.8 นายชัยรินทร์   พนิตอมรโรจน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ กรรมการ 
9.1.9 นายสรรพสิทธิ ยืนยาว        ครู วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี กรรมการ 
9.1.10 นายวิรศักดิ์    หวานใจ         ครู วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด   กรรมการ 
9.1.11 นายจีรวัฒน์ สาตาธิคุณ           ครู วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม    กรรมการ 
9.1.12 นายเอกชัย   ไขคำ ครู วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง    กรรมการ 
9.1.13 นายเชิดชู   เจริญสุข            ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร   กรรมการ 
9.1.14 นายไพรวัลย์   สายพรม       ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู กรรมการ 
9.1.15 นายมานิตย์   จันทร์มี ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
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9.1.16 นายสุรชัย โกมาลย์             ครู วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ   กรรมการ 
9.1.17 ว่าท่ี ร้อยตรีธวัชชัย   สุนประสพ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครพนม กรรมการ 
9.1.18 นายภคพล   ทศรักษา          ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร    กรรมการ 
9.1.19 นายเอนก  กองคำ              ครู วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง    กรรมการ 
9.1.20 นายนิติ           ภูมิ่งเดือน    ครู วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ กรรมการ 
9.1.21 นายสหรัฐ   ขุนพักนา         ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์     กรรมการ 
9.1.22 นายเดช   ทองแก้ว      ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ กรรมการ 
9.1.23 นายสุรชัย       นันจินดา       รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง กรรมการและเลขานุการ 
9.1.24 นายวิศณุ ทองเฝือ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
9.1.25 ว่าท่ีเรือตรีอนุสรณ์  ตวงกะสินธุ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 9.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
9.2.1 นายเอกภพ   นุ่มพรม             รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ กรรมการ 
9.2.2 นายขจรเดช   มิตรอุดม         รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ กรรมการ 
9.2.3 นายธนา      ปัจชามาตย์     ครู วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ      กรรมการ 
9.2.4 ว่าท่ีร้อยตรีดำรงค์   ศรีคุณ ครู วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่             กรรมการ 
9.2.5 นายกิตติ       คำมนีจันทร์        ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองหานหนองหาน กรรมการ 
9.2.6 นายธนวัฒน์   กองสมบัติ     ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
9.2.7 นายไพทูล          ศิลาพัฒน์ ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี กรรมการ 
9.2.8 นายธนิต   แข็งขยัน        ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง                 กรรมการ 
9.2.9 นายทิณกร   กุระอิ่ม ครู วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง กรรมการ 
9.2.10 นายวิวัฒน์   พรมจารย์      ครู วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ     กรรมการ 

 

10. ทักษะงานกลึง ชิ้นงาน (ระดับ ปวช.) 
 10.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

10.1.1 นายนิรันดร์ สมมุติ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี ประธานกรรมการ 
10.1.2 นายสุรีย์ ศรีชะตา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราษีไศล รองประธานกรรมการ 
10.1.3 นายลือชัย ทาทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
10.1.4 นายวิชญคฌาณภ์ กสาเลศ   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กรรมการ 
10.1.5 นายเพ็ชร เพียรชนะ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี กรรมการ 
10.1.6 นายสมภาร มีอุเทน รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี กรรมการ 
10.1.7 นายสวาท  มาปัสสา รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง กรรมการ 
10.1.8 นายณรัช       ดำรงภักศิริ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
10.1.9 นายวารินยา   ขันศิลา ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
10.1.10 นายปรเมษฐ์   เวชกามา ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ   กรรมการ 
10.1.11 นายวิชา       แต่งสุวรรณ ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
10.1.12 นายทองหล่อ พามนตรี ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
10.1.13 นายทวี มณีสาย ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
10.1.14 นายธีรชัย      เลิศนาวีพร ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น    กรรมการ 
10.1.15 นายวินัย เหล่าชัย ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 
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10.1.16 นายธวัชชัย  สุขเกษม ครู วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ กรรมการ 
10.1.17 นายภัทรพล    พรมชัย ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
10.1.18 นายกิตติชัย ศรีไชย ครู วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม กรรมการ 
10.1.19 นายอภิชาติ อินทร์คำน้อย   ครู วิทยาลัยเทคนิคพิมาย กรรมการ 
10.1.20 นายเรวัตร สำราญรื่น ครู วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ กรรมการ 
10.1.21 นางสาวสุชานาฏ ถิ่นขาม ครู วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี กรรมการ 
10.1.22 นายประภาส กำมหาวงษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
10.1.23 นายเฉลิมพล    แก้วพรหม   รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ กรรมการและเลขานุการ 
10.1.24 นายกิตติศักดิ์   คำสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
10.1.25 นายกนุสิทธิ์ โพธิ์นา ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   10.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
10.2.1 นายพรหมพิริยะ พรหมสูตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน กรรมการ 
10.2.2 นายชูศักดิ ์    สุดสายออ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย กรรมการ 
10.2.3 นายศุภวุฒิ อันสนธิ์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย กรรมการ 
10.2.4 นายวิโรจน์ อรัญโชติ ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
10.2.5 นายดานุพงษ์ แสงทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
10.2.6 นายวีรชาติ สมน้อย ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
10.2.7 นายจตุพล รูปเต้ีย ครู วิทยาลัยการอาชีพพล กรรมการ 
10.2.8 นายสมิง อบมา ครู วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น              กรรมการ 
10.2.9 นายพิสิษฐ์ นางวงษ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ กรรมการ 
10.2.10 นายอนุพันธ์   จารุพงษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 

 

   11. ทักษะงานวัดละเอียด (ระดับ ปวช.) 
 11.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

11.1.1 นายคมสัน อรรคแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม ประธานกรรมการ 
11.1.2 นายสุรวัจน์ ปิติจรัสเชาว์กุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี รองประธานกรรมการ 
11.1.3 นายณัฐวัฒน์   จันทะบาล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพรรณนานิคม                  กรรมการ 
11.1.4 นายประสิทธิ์ สุพรรณ ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น   กรรมการ 
11.1.5 นายบัณฑิต เหลาทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
11.1.6 นายภูวดล กลับกลาง ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กรรมการ 
11.1.7 นายฉัตรชัย ไชยเดช ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู กรรมการ 
11.1.8 นายชัยวัตร ชาติมนตรี ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ กรรมการ 
11.1.9 นายนิติศักดิ์ ศรีวัตนา ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
11.1.10 นายจักรกฤษ   ภิรมย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 
11.1.11 ว่าท่ีร้อยตรีอภิวัตน์ แววศรี ครู วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม กรรมการ 
11.1.12 นายมนตรี ป้องพันธ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ กรรมการ 
11.1.13 นายศักดิ์ชาย พิพัฒ์โชติกา    ครู วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย กรรมการ 
11.1.14 นายชัยพฤกษ์   ฉายกล้า ครู วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ กรรมการ 
11.1.15 นายสุธี ขวาลา ครู วิทยาลัยการอาชีพพล กรรมการ 
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11.1.16 นางสาวชัชญา มธุเวช ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
11.1.17 นายฐิติพงษ์ บุญเต็ม ครู วิทยาลัยการอาชีพสังขะ กรรมการ 
11.1.18 นายประสิทธิ์ พิกุลหอม ครู วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล กรรมการ 
11.1.19 นายคชสรณ์   หินเธาว์ ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
11.1.20 นายบุรินทร์ อ่อนมี ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
11.1.21 นายศุภชัย    เหล่าสมบัติ ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
11.1.22 นายเฉลียว ชาติรัมย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
11.1.23 ว่าทีร้อยตรีปริญญา ปัญญาศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการและเลขานุการ 
11.1.24 นายวีระวัฒน์ เสาวภาคไพบูลย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
11.1.25 นายปฎิภาณ   ภูพันนา ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  11.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
11.2.1 นายคมสัน อรรคแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม กรรมการ 
11.2.2 นายเจษฎาภรณ์ สีสุริยา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย กรรมการ 
11.2.3 ว่าท่ีร้อยตรีปริญญา ปัญญศรี   ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
11.2.4 นายเฉลียว ชาติรัมย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
11.2.5 นายบัณฑิตย์   เหลาทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
11.2.6 นายปรีชา ปานกลาง ครู วิทยาลัยเทคนิคพิมาย กรรมการ 
11.2.7 นางสาวอรุณรตน์ เก่งกว่าสิงห์   ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
11.2.8 นายปฏิภาณ   ภูพันนา ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
๑๑.๒.๙ นายสุริยา ขจรจิตร ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 

 

12. ทักษะเขียนแบบเคร่ืองกลด้วยคอมพิวเตอร์ (ระดับ ปวช.) 
  12.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

12.1.1 นายสิทธิ์ศักดิ์   เพิ่มพูน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น   ประธานกรรมการ 
12.1.2 นายวิชัย   สังฆะมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย รองประธานกรรมการ 
12.1.3 นายอภิสิทธิ์ พรมดอน ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
12.1.4 นายสิทธิชัย คำเสียง ครู วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ กรรมการ 
12.1.5 นายทีปกรณ์   ภักดีทา ครู วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ กรรมการ 
12.1.6 นายสราวุธ โภคชัย ครู หนองบัวลำภู กรรมการ 
12.1.7 นายอาทิตย์ ดวงจันทร์โชติ    ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการ 
12.1.8 นายเฉลิมชัย เสียงวังเวง      ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
12.1.9 นายอุกฤษ วรรณวงษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
12.1.10 นายปรีชา พุทธเสน ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
12.1.11 นายวีระศักดิ์   ตาทุม ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
12.1.12 นายอดิศักดิ์ สิงหามาตย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
12.1.13 นายวิทยากล เวชกามา ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
12.1.14 นายธนากร ละครไทย ครู วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย กรรมการ 
12.1.15 ว่าท่ีร้อยตรีธนิต ภูพลอย ครู วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กรรมการ 
12.1.16 นายวรภพ โพนคำหล ครู วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น กรรมการ 
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12.1.17 นายวงศ์ธวัช   กิ่งกำบัง ครู วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ กรรมการ 
12.1.18 นายวัชรพล จับใจนาย ครู วิทยาลัยเทคนิคนครพนม กรรมการ 
12.1.19 นายรัตนากร   ด้ังขุนทด ครู วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ กรรมการ 
12.1.20 นายรัตนพงษ์ จันทรมณี ครู วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ กรรมการ 
12.1.21 นายนพดล   ปรัชญพฤทธิ์     ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
12.1.22 ว่าท่ีร้อยตรีรุ่งประชา  เทียงทำ ครู วิทยาลัยพยัคฆภูมิพิสัย กรรมการ 
12.1.23 นายบรรลือศักดิ์   ถีราวุฒิ     ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น        กรรมการและเลขานุการ 
12.1.24 นายพัฒนชัย ปะกาเว ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
12.1.25 นายเกษม มณีสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

  12.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
12.2.1 นายสมศักดิ์        ไพคำนาม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล กรรมการ 
12.2.2 นายถาวร ยาวะโนภาส รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
12.2.3 นายบุญตา เศษโถ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ กรรมการ 
12.2.4 นายอภินันท์ วิลาศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
12.2.5 นายวิทยากล   เวชกามา ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
12.2.6 นายอภิสิทธิ์ พรมดอน ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
12.2.7 นายเฉลิมชัย เสียงวังเวง ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
12.2.8 นายบรรลือศักดิ์ ถีราวุฒิ ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กรรมการ 
12.2.9 นายฤทธิ์ณรงค์ คำหงษา ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร กรรมการ 

  

 13. ทักษะมาตรวิทยามิติ (ระดับ ปวส.) 
 13.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

13.1.1 นายณัฐวิชญ์   ศิริรัชฎานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประธานกรรมการ 
13.1.2 นายสุรีย์ ศรีชะตา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราษีไศล รองประธานกรรมการ 
13.1.3 นายวัฒนา ขันธะ   ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
13.1.4 นายเสกสรร ศรียศ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
13.1.5 นายชาญชัย ลำงาม ครู วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล กรรมการ 
13.1.6 นายบรรพต มหาคาม ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
13.1.7 นางสาวพรชนัน ปุระมงคล   ครู วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย กรรมการ 
13.1.8 นายรังสรรค์ ศรีเสมอ ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
13.1.9 นายวิทยา บุญรอด ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง กรรมการ 
13.1.10 นายวัฒกานต์ กิ่งแก้ว ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
13.1.11 นายโกสินทร์   ไชยมงคล ครู วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ กรรมการ 
13.1.12 ว่าท่ีร้อยเอกรุ่งสว่าง  บุญหนา ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ กรรมการ 
13.1.13 นายบรรลือ อ่อนศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
13.1.14 นายระพินทร์ พลสงคราม ครู วิทยาลัยเทคนิคนางรอง กรรมการ 
13.1.15 นายประทีป อินทจันทร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
13.1.16 นายศุภกฤต บุญเรือง ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
13.1.17 นายสุรชาติ ปะวะละ ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
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13.1.18 นางสาวสุปาณี วงค์พระจันทร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กรรมการ 
13.1.19 นายสุรัตน์ โคตรปัญญา ครู วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน กรรมการ 
13.1.20 นายคิวา จรูญเพ็ญ ครู วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด กรรมการ 
13.1.21 นายรักชาติ สวัสด์ินที ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 
13.1.22 นายขรรค์ชัย   โฆสิต ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กรรมการ 
13.1.23 นายรักษ์พล    มีด้วง ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการและเลขานุการ 
13.1.24 นายทรงศักดิ์   ลือจันดา ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
13.1.25 นายมณเทียร   พลศรีลาภ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  13.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
13.2.1 นายณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
13.2.2 ว่าท่ีพ.ต.เศรษฐพงษ์ สาลีโส รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
13.2.3 นายวัฒนา ขันธะ ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
13.2.4 นายรักษ์พล มีด้วง ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
13.2.5 นายเสกสรร ศรียศ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
13.2.6 นายรังสรรค์    ศรีเสมอ ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
13.2.7 นายระพินทร์ พลสงคราม ครู วิทยาลัยเทคนิคนางรอง กรรมการ 
13.2.8 นายทรงศักดิ์ ลือจันดา ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 

 

 14. ทักษะออกแบบและเขียนแบบเคร่ืองกลด้วยคอมพิวเตอร์ (ระดับ ปวส.) 
  14.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

14.1.1 นายไพบูลย์   มีศิลป ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ              ประธานกรรมการ 
14.1.2 นายบรรจง  จำพร  ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย  รองประธานกรรมการ 
14.1.3 นางสาวธัญลักษณ์  โพธิชัย  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
14.1.4 นายณัฐกิจ  แพงโคตร  ครู วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ กรรมการ 
14.1.5 นายไมตรี  สุคำ  ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู กรรมการ 
14.1.6 นายวิภพ  พรหมสาขา ณ สกลนคร  ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
14.1.7 นายสุพงศ์สิทธิ์  สมัครสมาน  ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
14.1.8 นายนวทรรศน์   คำสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
14.1.9 นายอัศวิน  สัตตาคม  ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
14.1.10 ว่าท่ีร้อยตรีสมรรถชัย บุญโพธิ์  ครู วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด กรรมการ 
14.1.11 นายจุมพล  ชุมสงค์  ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
14.1.12 นายธนากร  ละครไทย  ครู วิทยาลัยเทคนิคนิคมคำสร้อย กรรมการ 
14.1.13 นายประสิทธิ์ชัย  ฝูงที  ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 
14.1.14 นายศุภมิตร  กิจเธาร์  ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กรรมการ 
14.1.15 นายอธิบดี  เห็มกระโทก  ครู วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง กรรมการ 
14.1.16 นายนำโชค  มีชำนาญ  ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กรรมการ 
14.1.17 นายคฑาวุธ  การร้อย  ครู วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ กรรมการ 
14.1.18 นายวิชัย  บุญโก่ง  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
14.1.19 นางสาวกัลยาณี  บุญสุข  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
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14.1.20 นายอุทัย  คตภูธร  ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
14.1.21 นายสุริยา พิลาสันต์ ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
14.1.22 นายสรกานต์  อภินาคพงศ์  ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
14.1.23 นายชนะ       สุทธิประภา ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ 
14.1.24 นายชิณกรศ์    ชมพิกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
14.1.25 นายนวทรรศน์   คำสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  14.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
14.2.1 นายธรรมนูญ  ทองจันทร์  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ กรรมการ 
14.2.2 นายอธิป  ศรีบรรเทา  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง กรรมการ 
14.2.3 นายอำนาจ  ทองแสน  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
14.2.4 นายจักรพงศ์  ภูวพันธ์สกุล  ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
14.2.5 นายสุพงศ์สิทธิ์  สมัครสมาน  ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
14.2.6 ว่าท่ีร้อยตรีสมรรถชัย บุญโพธิ์  ครู วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด กรรมการ 
14.2.7 นายอุทัย  คตภูธร  ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
14.2.8 นายชนะ  สุทธิประภา  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
14.2.9 นายชิณกรศ์  ชมพิกุล  ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 

 

 15. ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD/CAM) (ระดับ ปวส.) 
 15.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

15.1.1 นายสุทธิพล   พลศรีพิมพ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ประธานกรรมการ 
15.1.2 นายรุจิโรจน์ ดวงกลาง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง รองประธานกรรมการ 
15.1.3 นายโสภณัิฐ   แสดงจิตร    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี กรรมการ 
15.1.4 นายรุฒิพงศ์    จุลชัยวรกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
15.1.5 นายพิเชฐพงศ์  ชัยศิริทุ่งนากลาง ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา   กรรมการ 
15.1.6 ว่าท่ีร้อยตรีชาติณรงค์  ขุนทิพย์     ครู วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง กรรมการ 
15.1.7 นายชาติชาย   อินตะนัย       ครู วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง   กรรมการ 
15.1.8 นายสรยุทธ     พันธ์ทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
15.1.9 นายนรินทร์   ประจัญ    ครู วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง กรรมการ 
15.1.10 นายทวีศักดิ์   ส่ิวละคร       ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
15.2.11 นายนุกูล     ศรีภูทอง        ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
15.2.12 นายสมจิตร   จอมคำสิงห์   ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
15.2.13 นายสุทิน   โสรัตน์ถาวร      ครู วิทยาลัยเทคนิคนางรอง กรรมการ 
15.2.14 นายภาณุพงษ์   คลังกลาง  ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
15.2.15 นายอาทิตย์   เอกศิริ   ครู วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ กรรมการ 
15.2.16 นายอรรณพ   นามมะเริง    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิมาย กรรมการ 
15.2.17 นายสุพล หาญชนะ ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
15.2.18 นายศราวุธ ลือคำหาญ  ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
15.2.19 นายศุภลักษณ์   สินคุ่ย  ครู วิทยาลัยเทคนิคนครพนม กรรมการ 
15.2.20 นายจักรกฤษณ์   ทองโพธิ์ศรี   ครู วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ กรรมการ 
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15.2.21 นายวุฒิพงษ์ แก่นแก้ว ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
15.2.22 นายทรัพย์   ตะนนท์   ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
15.2.23 นายปริญญา   คำชาย    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด กรรมการและเลขานุการ 
15.2.24 นายอนุพงษ์   ลีพงษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15.2.25 นายศราวุธ    ลือคำหาญ    ครู วิทยลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  15.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
15.2.1 นายวิโรจน์   บุญชื่น    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย กรรมการ 
15.2.2 นายอรรถชัย   เกิดเหล่ียม  ครู วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง   กรรมการ 
15.2.3 นายธีระพงษ์   เพ็งนาม   ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง    กรรมการ 
15.2.4 นายธนกร   สุขส่ง     ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ   กรรมการ 
15.2.5 นายยงยุทธ   ไชยมาตย ์   ครู วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ กรรมการ 
15.2.6 นายชัยนาท   วันโส    ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู กรรมการ 
15.2.7 นางศุภรักษ์   บุญสาง     ครู วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ กรรมการ 
15.2.9 นายวีระมิตร   ไชยชาติ  ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กรรมการ 

 

16. ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW (ระดับ ปวช.)  
16.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

16.1.1 นายศุภชัย แน่นอุดร   ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ประธานกรรมการ 
16.1.2 นายอดิศร      ซาซุม       รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น รองประธานกรรมการ 
16.1.3 นายสมจิต ศรีหล้า รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน กรรมการ 
16.1.4 นายกรภัทร จุ้ยยิ้ม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กรรมการ 
16.1.5 นายณรงค์ศักดิ์  ชะเอม รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
16.1.6 นายจิรายุทธ  พฤฒิสาร รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู กรรมการ 
16.1.7 นายเกรียงไกร  สายสุพรรณ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
16.1.8 นายเลิศศักดิ์   เปศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
16.1.9 นายประยงค์ วิเศษวงค์ษา    ครู วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม กรรมการ 
16.1.10 นายไพรัตน์ นันตระกูล ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
16.1.11 นายกิตติพันธ์  ศรีเสมอ ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
16.1.12 นางสาวสาคร  น้อมระวี ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
16.1.13 นายชัยสมร ทนทาน ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
16.1.14 นายยุทธนา ทานาแซง ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู กรรมการ 
16.1.15 นายปฐมพงษ์  สังข์น้อย ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
16.1.16 นายคทาวุธ อรรคษร ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กรรมการ 
16.1.17 นายยุทธนา บรรเทิงใจ ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
16.1.18 นายปรีชา ดอกพอง ครู วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม กรรมการ 
16.1.20 ว่าท่ีร้อยตรีอัครพล  สังข์ชัย ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กรรมการ 
16.1.21 นายอักษร สืบพันธุ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคนางรอง กรรมการ 
16.1.22 นายอดิศร อุทัยแพน ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
16.1.23 นายอธิวัฒน์     เจริญตา ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
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16.1.24 นายแสวง จันทธรรม ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและเลขานุการ 
16.1.25 นายมีชัย       บุบผามาเต ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 16.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
16.2.1 นายรุ่งวิจักรณ์  หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กรรมการ 
16.2.2 นายวิทยา     กองตะกูลดี ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
16.2.3 นายชาตรี ฝึกดอนวัง ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กรรมการ 
16.2.4 นายบุญชรัสมิ์   ธนัชมนตวิศาล ครู วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ กรรมการ 
16.2.5 นายยุทธพงษ์   เพชรเสถียร   ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
16.2.6 นายพงศ์พันธุ์   ศรีพรหม ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กรรมการ 
๑๖.๒.๗ นายไพศาล บูรณะปรีชา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 

17. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม (ระดับ ปวช.) 
 17.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

17.1.1 นายลำปาง พันธ์เพชร    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ประธานกรรมการ 
17.1.2 นายเทียนชัย    มูลดามาตย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น รองประธานกรรมการ 
17.1.3 นายศุภวิทย์   โกพล          รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี                     กรรมการ 
17.1.4 นายสมศักด์ิ   จันทรานิตย์    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษณ์ กรรมการ 
17.1.5 นายปฏิภาณ   ขบวนงาม รองผู้อำนวยการวิทยาลยการอาชีพปราสาท กรรมการ 
17.1.6 นายศศิขันธ์   กล้าขยัน   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ กรรมการ 
17.1.7 นายณรงค์   โม้ลี          ครู วิทยาลัยการอาชีพพล กรรมการ 
17.1.8 นายเชาวลิต ราชแก้ว ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
17.1.9 นางสาวสิริยากร ปัญญาคำ   ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
17.1.10 ว่าท่ี ร้อยตรีวิจิตร  วิเศษชู   ครู วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ กรรมการ 
17.1.11 นายธัญยธรณ์   คำหงษา    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 
17.1.12 นายณัฐกฤต   แสงสว่าง   ครู วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ กรรมการ 
17.1.13 นายปราโมทย์   อุทัยวัฒน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน กรรมการ 
17.1.14 นายเฉลิมชัย   ศรีลาพร   ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
17.1.15 นายพงษ์ศักดิ์   สว่างสุข ครู วิทยาลัยการอาชีพมินทราชินีมุกดาหาร กรรมการ 
17.1.16 ว่าท่ี ร.ต.ขวัญชัย   เนืองเนตร   ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
17.1.17 นายพงศ์พันธุ์   ศรีพรหม   ครู วิทยาลัยเทคนครราชสีมา กรรมการ 
17.1.18 นายวิโรจน์   บุญละม่อม    ครู วิทยาลัยเทคนิคนางรอง กรรมการ 
17.1.19 นายจักรกฤษณ์   พันธ์ศรี   ครู วิทยาลัยเทคกันทรลักษ์ กรรมการ 
17.1.20 นายซันไลน์ เบ้ารักษา ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
17.1.21 ว่าท่ี ร.ต.สายม่าน เปล่ียนเหล็ก   ครู วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ กรรมการ 
17.1.22 นายรณกฤต   ณัฐยศกรนภา  ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
17.1.23 นายอนุชาติ     มากกลาง ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กรรมการและเลขานุการ 
17.1.24 นายสมานจิตร  แสนสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17.1.25 นายพงศกร หวังเป็นไทย ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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17.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
17.2.1 นายบัณฑิต   อมรสิน   อุปนายกสมาคมครูและวิชาชีพช่างเช่ือม กรรมการ 
17.2.๒ นายหรั่ง           นะยะเนตร   ผู้ทรงคุณวุฒิสมาคมครูและวิชาชีพช่างเช่ือม กรรมการ 
17.2.๓ นายเจริญ   กฤษกลาง   ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
17.2.๔ นายเทียนชัย   มูลดามาตย์   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น   กรรมการ 
17.2.๕ นายประทีป   ระงับทุกข์ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครนายก กรรมการ 
17.2.6 นายอนุชาติ   มากกลาง   ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กรรมการ 

 

18. ทักษะ SMAW & GTAW & GMAW (ระดับ ปวส.) 
 18.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

18.1.1 นายประดิษฐ์   ณาณประเสริฐ   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ประธานกรรมการ 
18.1.2 นายอำนาจ       สังข์ทอง           ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ รองประธานกรรมการ 
18.1.3 นายชกรณ์เกียรติ   สิทธิจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
18.1.4 นายทินกร  พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสว่างแดนดิน        กรรมการ 
18.1.5 นายธนะชัย   ศิริโคจรสมบัติ  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง กรรมการ 
18.1.6 นายธิติศักดิ์   สันดี   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ กรรมการ 
18.1.7 นายฉัตรทอง   ใสแสง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช กรรมการ 
18.1.8 นายพนม   ทิพย์เหลือง   ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
18.1.9 นายทรงสิทธิ์   บัวชุม   ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
18.1.10 นายกฤษณชนม์ คำศรีสุข   ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
18.1.11 นายการุณ   มาชอบ   ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
18.1.12 นายประยูร   เดือนเพ็ง   ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
18.1.13 นายณัฐพร   หลองเจาะ   ครู วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช กรรมการ 
18.1.14 นายเสงี่ยม   แสนพันนา   ครู วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน กรรมการ 
18.1.15 นายศตวรรษ   วารินทร์  ครู วิทยาลัยเทคนิอุบลราชธานี กรรมการ 
18.1.16 นายบุญญฤทธิ์   ดอกบัว  ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง กรรมการ 
18.1.17 นายสรศักดิ์     หลองเจาะ ครู วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ กรรมการ 
18.1.18 นายสุริยา   เฉลยกุล   ครู วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม กรรมการ 
18.1.19 นายพิทักษ์   ศรีวิเศษ   ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
18.1.20 นายศิริชัย   ดุลยะลา   ครู วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง กรรมการ 
18.1.21 นายวีระชัย   คำมา   ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
18.1.22 นายเอกวี  ปีเลขา   ครู วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ กรรมการ 
18.1.23 นายวิทยา        กองตระกูลดี    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ 
18.1.24 นายบรรเทา สุขช่วย ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
18.1.25 นายสันติ      ชมภูพันธ์                                                                       ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

18.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
18.2.๑ นายประทีป     อนิลบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูม ิ กรรมการ 
18.2.๒ นายสงัด ยศเฮือง ผู้ทรงคุณวุฒิ นายกสมาคมครูและวิชาชีพช่างเช่ือม กรรมการ 
18.2.3 นายวิทยา   กองตระกูลดี   ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
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18.2.4 นายชาตรี   ฝึกดอนวัง   ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กรรมการ 
18.2.5 นายบุญชรัสมิ์  ธนัชมนตวิศาล ครู วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ กรรมการ 
18.2.6 นายยุทธพงษ์   เพชรเสถียร   ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
18.2.7 นายพงศ์พันธุ์   ศรีพรหม   ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กรรมการ 

 

19. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม (ปวส.) 
 19.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

19.1.1 นายชินท์ณภัทร    ก้อนคำ   ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภาปี   ประธานกรรมการ 
19.1.2 นายธนะชัย   สุระเสียง       รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู           รองประธานกรรมการ 
19.1.3 นางผ่องพิศุทธิ์   ลาลุน   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ กรรมการ 
19.1.4 นายพรชัย บุบผามาลา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภาปี   กรรมการ 
19.1.5 นายภักดี   ดำเนินผล   ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
19.1.6 นายณรงค์   นามพรมมา   ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กรรมการ 
19.1.7 นายพิศิษฐ์   ชูตาลัด   ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
19.1.8 นายศักด์ิศิริ หุ่นโตภาพ   ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กรรมการ 
19.1.9 นายวีระศักดิ์  บุตรโคตร   ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ กรรมการ 
19.1.10 นายบัญญัติ   ขวัญโพน   ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 
19.1.11 นายอนุมาต   เพิ่มพูน ครู วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ กรรมการ 
19.1.12 นายโชคชัย   สายสะอาด   ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
19.1.13 นายขวัญชัย   วรสีห์   ครู วิทยาลัยเทคนิคพิมาย กรรมการ 
19.1.14 นายณรงค์   ปานสวัสด์ิ   ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กรรมการ 
19.1.15 นายวัชระ   ประเสริฐนู   ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ กรรมการ 
19.1.16 นายวิชิต วงศ์ศิริศักดิ ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย กรรมการ 
19.1.17 นายอภิชาติ   เมืองอินทร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี กรรมการ 
19.1.18 นายเอกพร   วรรณประภา   ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
19.1.19 นายธรรมศักด์ิ   อึ้งวัฒนศิริกุล ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการ 
19.1.20 นายพะเยาว์   สุขจิตต์ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ กรรมการ 
19.1.21 นางสาวหัทยา   นามวงศา   ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
19.1.2๒ นายสุรจอม   ล้ิมสุวรรณ   ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
19.1.23 นายวินัย   อ้วนโพธิ์กลาง ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย               กรรมการและเลขานุการ 
19.1.24 นายประธาน  วรคนธ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

19.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
19.2.1 นายบัณฑิต   อมรสิน   สมาคมครูและวิชาชีพช่างเช่ือม กรรมการ 
19.2.2 นายเทียนชัย   มูลดามาตย์   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น กรรมการ 
19.2.4 นายเจริญ   กฤษกลาง   ครูผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
19.2.5 นายหรั่ง   นะยะเนตร    สมาคมครูและวิชาชีพช่างเช่ือม กรรมการ 
๑๙.๒.๖ นายไพศาล บูรณะปรีชา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
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20. ทักษะการติดต้ังไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า (ระดับ ปวช.) 
20.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

20.1.1 นายสิริชัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา ประธานกรรมการ 
20.1.2 นายบรรลือศักดิ์  มานาดี      ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ     รองประธานกรรมการ 
20.1.3 นายมานัด ภูศรีฐาน รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง กรรมการ 
20.1.4 นายวิชิต         ระดมบุญ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
20.1.5 นายสุรสิทธิ์ ดรละคร รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี กรรมการ 
20.1.6 นายวัฒนา        แพงคำดี   รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย กรรมการ 
20.1.7 นายวัชรพล โคมทอง   รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา กรรมการ 
20.1.8 นายสุรชัย        หัสกรรณ์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
20.1.9 นางกรองมาศ  บุญป้อง ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
20.1.10 ว่าท่ีร้อยตรีประจวบ แสงวงศ์   ครู วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน กรรมการ 
20.1.11 นายสวัสด์ิ ปาปะเก ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
20.1.12 นายจักราวิทย์  นาสมใจ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น กรรมการ 
20.1.13 นายอัครวัฒน์   โคตรชมพู ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
20.1.14 นายธนโชติ        แสนทอง ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง กรรมการ 
20.1.15 นายเจริญพร  เจตอธิการ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
20.1.16 นายสุพัฒน์  นามเหลา    ครู วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย กรรมการ 
20.1.17 นายวิเชียรชัย  ทองไสย ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
20.1.18 นายชาญชัย       อิ่มสิน ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 
20.1.19 นายวิทูลย์  รักษาพล       ครู วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ กรรมการ 
20.1.20 นายราชัน        ทองคำ ครู วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ กรรมการ 
20.1.21 นายพีรพงษ์        รักธรรม ครู วิทยาลัยเทคนิค.อำนาจเจริญ กรรมการ 
20.1.22 นายยุทธนา        จันทศิลา ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู กรรมการ 
20.1.23 นายสุรสิทธิ์ เบญญาวัฒนาศิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย กรรมการและเลขานุการ 
20.1.24 นายจรูญ เกษสวัสด์ิ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
20.1.25 นายวรวุฒิ เคนวัน ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

20.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
20.2.1 นายสิริชัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา กรรมการ 
๒๐.๒.๒ นายฉลอง นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม กรรมการ 
20.2.๓ นายเสน่ห์        สอนเวียง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ กรรมการ 
20.2.๔ นายทองเงิน    มั่นวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง กรรมการ 
20.2.๕ นายสุรสิทธิ์  เบญญาวัฒนาศิริ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย กรรมการ 
20.2.๖ นายสนั่น       คำบุดดา ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
20.2.๗ นางณัฏฐา        จงใจภักดิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
20.2.๘ นายภาสกร        ศรีขาว ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
๒๐.๒.๙ นายอดิศร       สินธุโคตร ครู วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย กรรมการ 
๒๐.๒.๑๐ นายธีรเดช แก้วทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคเซกา กรรมการ 
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21. ทักษะการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ (ปวช.) 
 21.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

21.1.1 นายเดชวิชัย    พิมพ์โคตร      ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    ประธานกรรมการ 
2๑.1.2 นายกฤษนเดช   ราษีทอง          ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ รองประธานกรรมการ 
21.1.3 นายพนม   แสงแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
21.1.4 นายสุริยพงศ์   อัง้ประสูติ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ กรรมการ 
21.1.5 นายเฉลิม  พิเมย ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
21.1.6 นายวิฑูรย์     ปิ่นวานิชกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
21.1.7 นายกรวิชญ์  ตุละพิภาค ครูวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม กรรมการ 
21.1.8 นายสุทธิพงษ์  ไตรยขันธ ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
21.1.9 นายจำเริญ   ศรีวะโสภา ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
21.1.10 นายวัชรดล  เอนอ่อน   ครู วิทยาลัยการอาชีพพล กรรมการ 
21.1.11 นายสุรกิตต์  ไทยแท้   ครูวิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย กรรมการ 
21.1.12 นายเสกสิทธิ์  แพชัยภูมิ  ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
21.1.13 นายยืนยงค์   เสนานนท์ ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีขรภูมิ  กรรมการ 
21.1.14 นายเอกฉัตร   พลรัตน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  กรรมการ 
21.1.15 นายจรูญ  นิพรรัมย ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
21.1.16 นายพิทักษ์  สุธรรม ครูวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กรรมการ 
21.1.17 นายธนชิต   พลบุญ ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ กรรมการ 
21.1.18 นายดารากร    ปล้ืมกะมล ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    กรรมการ 
21.1.19 นายธีรเดช แก้วทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคเซกา กรรมการ 
21.1.20 นายมนูญ   นาจวง ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
21.1.21 นายจำนง   พันสนิท ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
21.1.22 นายสุรเดช  ไชยหนองแข้ ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 
21.1.23 นายวีระพจน์   ปรีพูล          รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  กรรมการและเลขานุการ 
21.1.24 นายบุญชัย ไชยอาจ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
21.1.25 ว่าท่ีร้อยตรีสุริยา สาวะรีพล ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     21.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
21.2.1 นายวีรยุทธ   สู่เสน ครู วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา กรรมการ 
21.2.2 นายรุ่งเรือง   ธรรมโร ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
21.2.3 นายกีรติ   สิริคุปต์ ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ กรรมการ 
21.2.4 นายสุภาษิต  ดวนใหญ่ ครู วิทาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
21.2.5 นายปินส์   สุขศีล ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  กรรมการ 
21.2.6 นายปราโมท   หล้าพิมพ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร  กรรมการ 
21.2.7 นายพิชัย   ศิริสุวรรณ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
21.2.8 นายนพนนัท์   พรมสวัสด์ิ ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
21.2.9 นายชิษณุพงศ์  ไตรยขันธ ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
21.2.10 นายเจษฎา   นารถสิทธิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี กรรมการ 
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22. ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (ระดับ ปวส.) 
 22.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

22.1.1 นายภูวดล มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  ประธานกรรมการ 
22.1.2 นายพิชัย       วาจนสุนทร   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม  รองประธานกรรมการ 
22.1.3 นายกฤษดา สุนทร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 
22.1.4 นายมงคล  อาจวิชัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย กรรมการ 
22.1.5 นายสันติ  ครึ่งมี ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
22.1.6 นายนรินทร์  สิงห์สุกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี    กรรมการ 
22.1.7 นายสมบูรณ์   สาลำ ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
22.1.8 นายกฤตพล  สุดบอนิจ ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
22.1.9 นายสมพงษ์  ปาภา ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
22.1.10 ว่าท่ีร้อยเอกเอกวิทย์ หนูห่วง ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  กรรมการ 
22.1.11 นายวิวัฒน์   วงค์แสนไชย ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร   กรรมการ 
22.1.12 นายวีรชาติ  จัตวากุล ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กรรมการ 
22.1.13 นายสุวิญ  นิ่มนาง ครู วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง กรรมการ 
22.1.14 นายชาญชัย  ผิวงาม ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ กรรมการ 
22.1.15 นางธนญัญา  จันทะ ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง  กรรมการ 
22.1.16 นายอนุรักษ์  กลางแก้ว ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
22.1.17 นายเชิดชัย  ศรีผ่องงาม ครู วิทยาลัยเทคนิคนครพนม   กรรมการ 
22.1.18 นางสาววิภารัตน์  วงค์ภูมิ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  กรรมการ 
22.1.19 นายวิสุทธิ์  บุญเสริม ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
22.1.20 นายศราวุฒ  สอนสุภาพ ครู วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ กรรมการ 
22.1.21 นายวีระชัย  พารีวงค์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน  กรรมการ 
22.1.22 นายอิศราวุธ  ศรีบุญเรือง ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู กรรมการ 
22.1.23 นายพูลศักดิ์    ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร     กรรมการและเลขานุการ 
22.1.24 สอ.ประสานพันธ์   สายสิญจน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
22.1.25 นายกฤตเมธ  สายสิญจน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 22.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
22.2.1 นายภูวดล  มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  กรรมการ 
22.2.2 นายพูลศักดิ์  ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพมินทราชินีมุกดาหาร          กรรมการ 
22.2.3 นายกฤษดา สุนทร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 
22.2.4 นายมงคล อาจวิชัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย กรรมการ 
22.2.5 นายสุรศักดิ์ คนมั่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมัลสาหาร กรรมการ 
22.2.6 นายประมลตรี  ภูกิ่งพลอย    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 
22.2.7 นายวงศกร ชิณโย ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
22.2.8 ว่าท่ีร้อยตรีกรีฑาวุธ ทนงจิตร ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
22.2.9 นายไวพจน ์ เพชรรัตน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคเขาวง กรรมการ 
22.2.10 นายกฤตพล สุดบอนิจ ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
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23. ทักษะการช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอกจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) (ระดับ ปวช.) 
 23.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

23.1.1 นายศุภชัย   ศิริธรรมรักษ ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น  ประธานกรรมการ 
23.1.2 นายประวิทย์   บุรินนิตย ์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู  รองประธานกรรมการ 
23.1.3 นายวุฒิพงษ์  สมใจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราษีไศล กรรมการ 
23.1.4 นายสถิระ  กาญจันดา ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
23.1.5 นายพลเทียน  ด่านดาหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
23.1.6 นายศุภโชติ  สนิท ครู วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ กรรมการ 
23.1.7 นายกฤษฎา  พลบูรณ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู กรรมการ 
23.1.8 นายพีรวัฒน์  สุวรรณศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
23.1.9 นายณรงค์ชัย   ดีสม ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
23.1.10 นายปิยะ  ศิริขันธ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
23.1.11 นายยุทธนา     นารายนะคามิน ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
23.1.12 นายประทีป  อภัยแสน ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
23.1.13 นายปริวัชร  คำศรีสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
23.1.14 นายชาญเดชต์  ขุนศรี ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร กรรมการ 
23.1.15 นายวิษณุ  ยอดวงษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 
23.1.16 นายอุทิศ  วงษ์พัฒน ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กรรมการ 
23.1.17 นายสยาม  โพธิ์เพ็ชร ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
23.1.18 นายมนตรี  บุญช ู ครู วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง กรรมการ 
23.1.19 นายขจรศักดิ์    ดอกแขมกลาง ครู วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช กรรมการ 
23.1.20 นายปณาวุธ  แสนรัตน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ กรรมการ 
23.1.21 นายศุภกร  พิมพ์ภู ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
23.1.22 นายอภิศักดิ์  เหล่าสะพาน ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
23.1.23 นายพิชิตเดช                                               ขัตติยะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น    กรรมการและเลขานุการ 
23.1.24 นายวิทยา    บุตรโยธี ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
23.1.25 นางพรเพญ็  วังพิมูล ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    23.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
23.2.1 นายศุภชัย    ศิริธรรมรักษ ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น กรรมการ 
๒๓.๒.๒ นายสุริยา พงษ์ศิริรักษ ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง กรรมการ 
23.2.๓ นายพิชิตเดช   ขัตติยะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น กรรมการ 
๒๓.๒.๔ นายพินิจ ทิพนัส ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
23.2.๕ นายวิทยา บุตรโยธี ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
๒๓.๒.๖ นายอัษฎางค์ นันโท ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 

 

24. ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเคร่ืองขยายเสียง Intregrate Amplifier ขนาด 30x30 Watt (ระดับ ปวช.) 
 24.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

24.1.1 นายวิชา        อาญาเมือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร   ประธานกรรมการ 
24.1.2 นายอรุณ     เลิศอุดมโชค    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ รองประธานกรรมการ 
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24.1.3 นายสุริยา กันภัย ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร กรรมการ 
24.1.4 นายวงศ์นิรัน  ช้ันงาม  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
24.1.5 นายจันดี  เอกสัน  ครู วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ กรรมการ 
24.1.6 นายสุพรรณ  ประทุมชัย   ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู กรรมการ 
24.1.7 นางพรดา โพธิ์เกต ุ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
24.1.8 นายบุญเลิศ  สุขประเดิม      ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
24.1.9 นายสมัคร    ศรีวงษา          ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
24.1.10 นายอรุณ    ทองกลม        ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีษะเกษ กรรมการ 
24.1.11 นายจิตภาณุ   นาคเสน  ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
24.1.12 นายเอกชัย    ดีสุข  ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
24.1.13 นายเอนก     สืบศรี  ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
24.1.14 นางสาวทิวาพร  ไชยวุฒิ   ครู วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล กรรมการ 
24.1.15 นายศตวัฒน์  มงคลดิษฐ์     ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
24.1.16 นายอรรณพน์   สีทำมา  ครู วิทยาลัยการอาชีพกระนวน กรรมการ 
24.1.17 ว่าท่ี ร.ต.ยุรนันท์  ผมพันธ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
24.1.18 นายปรีชา ปุ่มเป้า ครู วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม กรรมการ 
24.1.19 นายตฤน    ขันโคกกรวด    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กรรมการ 
24.1.20 นายกิติศักดิ ์    วงค์ภูมี  ครู วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ กรรมการ 
24.1.21 นายวิวัฒน ์ ปุยะต ิ ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
24.1.22 นายฉัตรชัย วิเศษวิสัย ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
24.1.23 นายสุวัฒ       ภาคีนุยะ       ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                    กรรมการและเลขานุการ 
24.1.24 นายไกรศร  ดวงศรี  ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
24.1.25 นายธนากรณ์   อินทรขีนี   ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  24.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
24.2.1 นายสิทธิชนม์   คำแปล         ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก กรรมการ 
๒๔.๒.๒ นายชิดตะวัน กว้างสวาสด์ิ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กรรมการ 
24.2.๓ นายสมจิตร  ชัยบัง              รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด กรรมการ 
24.2.๔ นายศักดิ์สิทธิ์    กุชโร              รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา กรรมการ 
๒๔.๒.๕ นายมังกร พรจำศิลป์ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช กรรมการ 
24.2.๔ นางสาวดวงกมล  ปิตานุวัฒน์    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น กรรมการ 
24.2.๕ นายธวัชชัย  แสงสุรินทร์         ครู วิทยาลัยเทคนิคเขาวง กรรมการ 
24.2.๖ นายมนตรี   วงค์ตาผา  ครู วิทยาลัยการอาชีพนาแก กรรมการ 
24.2.๗ นายธีรพงษ ์ พิมเคนา ครู วิทยาลัยเทคนิคเขาวง กรรมการ 
24.2.๘ นายจักรพันธ์     ดาแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
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25. ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ (ระดับ ปวช.) 
 25.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

25.1.1 นายพงษ์สวัสด์ิ  พิมพิไสย  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ประธานกรรมการ 
25.1.2 นายธานินทร์     ทองเผ้า      ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์  รองประธานกรรมการ 
25.1.3 นายปัญญา   มุ่งดี  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร      กรรมการ 
25.1.4 นายวิเชียร   กำทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
25.1.5 นายอาทิตย์  ทุมพล ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี   กรรมการ 
25.1.6 นายอเนชา   โอบอ้อม ครู วิทยาลัยเทคนิคอำนาญเจริญ กรรมการ 
25.1.7 นายวกร   สีสัมฤทธิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู กรรมการ 
25.1.8 นายพันคำ  ช่อวงศ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
25.1.9 นายสมภพ   จันทรา ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
25.1.10 นายสันติ   ภาคะ ครู วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ กรรมการ 
25.1.11 นายวิสณุกร   ดาวไสย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีษะเกษ กรรมการ 
25.1.12 นายวรฤทธิ์  คำแก้ว ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย  กรรมการ 
25.1.13 นางจารุณี  แก้วหาดี ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
25.1.14 นายอภิวิชญ์   คำอุ่น ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
25.1.15 นายประจักษ์  ขุนทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 
25.1.16 นายอภินันท์   ก้อนมณี   ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กรรมการ 
25.1.17 นายธวัชชัย  นิลแก้ว ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
25.1.18 นางสาววัชราภรณ์ ทันอินทรอาจ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครพนม   กรรมการ 
25.1.19 นางอุมาพร  บ่อพิมาย ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กรรมการ 
25.1.20 นายประสบสุข  อ้วนอ่อนตา ครู วิทยาลัยเทคนิคเซกา กรรมการ 
25.1.21 นายนัฐพงษ์  ตลาดขวัญ   ครู วิทยาลัยการอาชีพสตึก กรรมการ 
25.1.22 นางสาวสุกัญญา  จำปาวงษ์  ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
25.1.23 นายองอาจ     วงศ์ภูมี      ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี กรรมการและเลขานุการ 
25.1.24 นายสุเมศ ภาคีนุยะ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
25.1.25 นายกมล มาสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 25.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
25.2.1 นายอาทิตย์  จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีพหนองคาย  กรรมการ 
25.2.2 นายชนะ   สีพะนามน้อย   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 
25.2.3 นายคำปัน   สิงห์ป้ัน ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
25.2.4 นายวิศาสตร์   ปุญญา ครู วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น กรรมการ 
25.2.5 นายพิทยา  รักษาพล ครู วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล กรรมการ 
25.2.6 นายศราวุธ  ศรีวิไล   ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กรรมการ 
25.2.7 นายภักดี   ดาวกระจ่าง ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 

 

26. ทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (ระดับ ปวส.) 
 26.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

26.1.1 นายธิปด์ิ ภาสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย   ประธานกรรมการ 
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26.1.2 นายไพบูลย์      ฤกษ์ดี           ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย          รองประธานกรรมการ 
26.1.3 นายเสกสรรค์  สิงทิศ ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร กรรมการ 
26.1.4 นายธนพล    ธนอนันตระกูล     ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี           กรรมการ 
26.1.5 นายธีรพงษ์   ตาทอง            ครู วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ      กรรมการ 
26.1.6 นายธนพล   แก้วคำแจ้ง          ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู     กรรมการ 
26.1.7 นายสุเมศ    ภาคีนุยะ             ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย        กรรมการ 
26.1.8 นายศราวุธ  ศรีวิไล ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กรรมการ 
26.1.9 นายวีระสิทธิ์  สาขามุละ           ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร         กรรมการ 
26.1.10 นายวิทยากร        วรรณา      ครู  วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   กรรมการ 
26.1.11 นายรณภูมิ   มัฐผา                ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย               กรรมการ 
26.1.12 นายปฐมพงษ์   จันทรวงศ์        ครู วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด      กรรมการ 
26.1.13 นายไพทูรย์   สุทธิสน           ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร          กรรมการ 
26.1.14 นายกิฎภ์ฏิเชษห์   โชคภัฎธฬภิภัฎว์        ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร    กรรมการ 
26.1.15 นายสมศักดิ์   สุทธิ์ประภา       ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์           กรรมการ 
26.1.16 นางสาวคณิศร  จันทร์โสดา      ครู วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น       กรรมการ 
26.1.17 นายอภิรักษ์  รักษากุล            ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ              กรรมการ 
26.1.18 นายยศวีร์   ยันตะพันธ์      ครู วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง           กรรมการ 
26.1.19 นายชัชวาล   คำเพชรดี         ครู  วิทยาลัยเทคนิคพิมาย              กรรมการ 
26.1.20 นายสุภาษิต    จิตรไทย       ครู วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ กรรมการ 
26.1.21 นายพีรศักดิ์ อนันเอื้อ ครู วิทยาลัยเทคนิคนางรอง กรรมการ 
26.1.22 นายภัทรศักดิ์    ประสงสันต์   ครู  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม      กรรมการ 
26.1.23 นายสัญญา    ปาลศรี           ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด                        กรรมการและเลขานุการ 
26.1.24 นายรุ่งเรือง เพ็ญกุลกิจ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
26.1.25 นายสมคิด ลาแสง ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  26.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
26.2.1 นายไชยวัฒน ์ วงศ์สมศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด                  กรรมการ 
๒๖.๒.๒ นายศุภชัย      รอยศรี           รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ           กรรมการ 
26.2.๓ นายรตินันท์    ปัญญาใส             รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง                กรรมการ 
26.2.๔ นายชิตตะวัน   กว้างสวาสด์ิ         รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง      กรรมการ 
26.2.๕ นายชัยธัชคร์   พงษ์สาครสวัสด์ิ       ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์                               กรรมการ 
26.2.๖ นายศราวุธ ศรีวิไล                    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กรรมการ 
26.2.๗ นายมณเฑียร  งามแก้ว                 ครู วิทยาลัยเทคนิคพิมาย                                    กรรมการ 
26.2.๘ นางนริศรา    น้อยมณี                ครู วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ               กรรมการ 

 

27. ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ (ระดับ ปวส.) 
 27.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

27.1.1 ว่าท่ีร้อยโทบุญชุบ   หล่ังทรัพย์    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ประธานกรรมการ 
27.1.2 นายสมปอง     ทองศรี        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร   รองประธานกรรมการ 
27.1.3 นายจักรี   ราชนิล          ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล กรรมการ 
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27.1.4 นายชูศักดิ์   ขุ่ยขะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการ 
27.1.5 นายกัมปนาท  บุญคง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู กรรมการ 
27.1.6 นายวิริยะ    พัฒนาวิศิษฏ ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ กรรมการ 
27.1.7 นายสมชาย ซื่อตรง  ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  กรรมการ 
27.1.8 นายสุขสรรค์   พรธิอั้ว ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  กรรมการ 
27.1.9 นายอัคเดช พิสัยสวัสด์ิ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี กรรมการ 
27.1.10 นายชัยรัตน์ ทองใบ ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
27.1.11 นายจิตจักร นวลขำ ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
27.1.12 นายสุพรรณ    ประทุมชัย ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู กรรมการ 
27.1.13 นายบุญเจตน์  แจ่มจันทร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
27.1.14 นายสรายุทธ์  วงศ์สุวรรณ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี กรรมการ 
27.1.15 นายพรศักดิ์ บุญพา ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
27.1.16 นายบัญญัติ ธุรานุช ครู วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม กรรมการ 
27.1.17 นายลิขิต  ลำไธสง ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
27.1.18 นายประชิต  สุวรรณกาญจน์  ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
27.1.19 นายวิทยา นุยืนรัมย ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
27.1.20 นางสาวชญาภา   เอมสมบุญ  ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 
27.1.21 นายปิยะ  รัตตสนธิกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
27.1.22 นายเจษฎา   แฝงเพชร ครู วิทยาลัยเทคนิคนครพนม กรรมการ 
27.1.23 นายพิเศษ           ซ่อนกล่ิน ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์        กรรมการและเลขานุการ 
27.1.24 นางสาวอังคณา  อัตถาพร ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
27.1.25 นายจิระพจน์     ประพิน ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  27.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
27.2.1 ว่าท่ีร้อยโทบุญชุบ   หล่ังทรัพย์   ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการ 
27.2.2 นายจักกรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล   กรรมการ 
27.2.3 นายชูศักดิ์   ขุ่ยขะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการ 
27.2.4 นายวิริยะ  พัฒนาวิศิษฏ์   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ กรรมการ 
27.2.5 นายสมชาย ซื่อตรง ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
27.2.6 นายอัคเดช พิสัยสวัสด์ิ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี  กรรมการ 
27.2.7 นายชัยรัตน์ ทองใบ  ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
27.2.8 นายปิยะ รัตตสนธิกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
27.2.9 นายบัญญัติ ธุรานุช ครู วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม กรรมการ 
27.2.10 นายบุญเจตน์  แจ่มจันทร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 

28. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ระดับ ปวช.) 
 28.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

28.1.1 นายบัณฑิต ยิ้มน้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ  ประธานกรรมการ 
28.1.2 นายธิปด์ิ   ภาสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย รองประธานกรรมการ 
28.1.3 นายมนตรี  ศรีสถาพร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กรรมการ 
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28.1.4 นายยุรนันท์ สมาฤกษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ กรรมการ 
28.1.5 นายกาญจน์  เหลืองดอกไม้ ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
28.1.6 นายคำปัน  สิงห์ป้ัน ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
28.1.7 นายธีรพงษ์  ตาทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ  กรรมการ 
28.1.8 นายธีรพงษ์  จันตะเสน ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู  กรรมการ 
28.1.9 นายสุจิตร์ สุราช ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง กรรมการ 
28.1.10 นายปัญจพัฒน ์ ภักด ี ครู วิทยาลัยเทคนิคพิมาย กรรมการ 
28.1.11 นายชัยธัชคร์  พงษ์สาครสวัสด์ิ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
28.1.12 นายแสงศร  โสภารักษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  กรรมการ 
28.1.13 นางสาวธัญญรัตน์  จันทร์ห้างหว้า ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
28.1.14 นายวิทยากล  เวชกามา ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
28.1.15 นายอริย์ธัช  วิศินโรจนภคิน ครู วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ กรรมการ 
28.1.16 นางเพ็ญนภา  สีแก้วส่ิว ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  กรรมการ 
28.1.17 นางสาวลักษขณา  นามเหลา ครู วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ กรรมการ 
28.1.18 นายอภิสิทธิ์  พรมดอน ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  กรรมการ 
28.1.19 นายพงษ์ฤทธิ์  สงคราม ครู วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์  กรรมการ 
28.1.20 นายวรฤทธิ์  คำแก้ว ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย  กรรมการ 
28.1.21 นายสุริยา งามลม ครู วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ กรรมการ 
28.1.2๒ นายอรรคพล  ประเสริฐ ครู วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ  กรรมการและเลขานุการ 
28.1.2๓ นางสาวปิยะมาศ  ธาตุวิสัย ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
28.1.2๔ นายอภิสิทธิ์ ทินาพิมพ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  28.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
๒๘.๒.๑ นายธิปด์ิ ภาสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย กรรมการ 
28.2.๒ นายฉัตร์กวิณท์   สีอ่อนนอก ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  กรรมการ 
28.2.๓ นายกาญจน์  เหลืองดอกไม้ ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
28.2.๔ นายสัตยา  นันดี ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
28.2.๕ นายชัยวัฒน์         ณ ระนอง ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี กรรมการ 
28.2.๖ นายชัยธัชคร์   พงษ์สาครสวัสด์ิ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
28.2.๗ นายสุวพันธ ์ ศรีเมือง ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีบำเรือง กรรมการ 
28.2.๘ นายธีรพงษ์  จันตะเสน ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู  กรรมการ 

 

29. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ระดับ ปวส.) 
 29.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

29.1.1 นายประจักษ์   เลขตะระโก       ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง ประธานกรรมการ 
29.1.2 นายกฤษนเดช  ราษีทอง       ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ รองประธานกรรมการ 
29.1.3 นายรุจิโรจน์ ดวงกลาง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง กรรมการ 
29.1.4 นายเกษอมร  มิ่งขวัญ ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร กรรมการ 
29.1.5 นายพรสวรรค์  ดาวัน ครู วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี กรรมการ 
29.1.6 นายอภิเดช ศิริตัง ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
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29.1.7 นายจันดี เอกสัน ครู วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ กรรมการ 
29.1.8 นายธนเศรษฐ์ สุขสว่าง ครู วิทยาลัยเทคนิคพิมาย กรรมการ 
29.1.9 นายประทุม ฉ่ำโสฬส ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
29.1.10 นายรัตนพล ศรีปานรอด ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
29.1.11 นายชินท์ณภัทร นิลกิจ ครู วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ กรรมการ 
29.1.12 นายรณภูมิ มัฐผา ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
29.1.13 นายอนุชิต สิงห์จันทร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
29.1.14 นายรุ่งศักดิ์ ต้ังวงษ ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
29.1.15 นายณัฐภณ ศรีลาดเลา ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทร์มุกดาหาร กรรมการ 
29.1.16 นายเดชา กาญวงษา ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี กรรมการ 
29.1.17 นายวิทยา บุญรอด ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง กรรมการ 
29.1.18 นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชู ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กรรมการ 
29.1.19 นายกมลาสน์ คำวชิรพิทักษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
29.1.20 นางสาววัชราภรณ์  ทันอินทรอาจ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครพนม กรรมการ 
29.1.21 นายศิวกร    ธนาพงษธร ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
29.1.22 ว่าท่ี ร.ท.พีระพัฒน ์ คำหงษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคนสุวรรณภูมิ กรรมการ 
29.1.23 นายสันติประชา ดอนชุม ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง                                                         กรรมการและเลขานุการ 
29.1.24 นางสาวปิยะมาศ  ธาตุวิสัย    ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
29.1.25 นายอภิสิทธิ์ ทินาพิมพ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 29.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
๒๘.๒.๑ นายกฤษนเดช ราษีทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ กรรมการ 
28.2.๒ นายพรรุ่ง ดวงแก้ว ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กรรมการ 
28.2.๓ นายอภิสิทธิ์ เรืองศิริวัฒนกุล ครู วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ กรรมการ 
28.2.๔ นายสุชาติ หอมบุญ ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
28.2.๕ นายณัฐภาส  อัตรา ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
28.2.๖ นายกัมปนาท ศรัทธาสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
28.2.๗ นายพงษ์ฤทธิ์ สงคราม ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
28.2.๘ นายอธิเจตน์ ทิวะสิง ครู วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กรรมการ 
๒๘.๒.๙ นายธีรภัทร์ วงศ์แสน ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 

 

30. ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IOT (ระดับ ปวช.) 
 30.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

30.1.1 นายวรงจ์    แก้วบุญเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนางรอง ประธานกรรมการ 
30.1.2 นางสาวศิริวรรณ   เนาว์ประโคน   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนางรอง รองประธานกรรมการ 
30.1.3 นายสวัสด์ิ ธงไชย ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
30.1.4 นายรัชพล สินเทศ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
30.1.5 นายศักนรินทร ์ ผิวเหลือง ครู วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ กรรมการ 
30.1.6 นางสาวมินตรา  ติราวรัมย์   ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
30.1.7 นายเปรมปรีดี   อินตะนัย    ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 



- 37 - 
 

30.1.8 นางสาววิลัยวรรณ์   ตระกูลวงศ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
30.1.9 นายอนุภัทร ศรีทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
30.1.10 นายเดชา กาญวงษา  ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี กรรมการ 
30.1.11 นายมนตรี   โนนพะยอม   ครู วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น กรรมการ 
30.1.12 นายอชิรวิชญ์   แสนวงษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
30.1.13 นายวสันต์  น้อยบำรุง ครู วิทยาลัยการอาชีพนาแก กรรมการ 
30.1.14 นายพิสิฐ พางาม ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
30.1.15 นายณัฐนันท์  สิงห์สุวรรณ    ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    กรรมการ 
30.1.16 นางสาวขวัญฤดี กิมา ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
30.1.17 นายพรชัย   ทองอินทร์       ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    กรรมการและเลขานุการ 
30.1.18 นายภาคิน   เหรียญทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
30.1.19 นางสาวรจนาถ  มูลตรีแก้ว ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 30.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
30.2.1 นายวรงจ์     แก้วบุญเรือง     ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง กรรมการ 
30.2.2 นางสาวศิริวรรณ  เนาว์ประโคน  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนางรอง กรรมการ 
30.2.3 นางสาวอรรัมภา   หรีกประโคน   ครู วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย กรรมการ 
30.2.4 นายปัณณวัฒน์  จิตรภาพ ครู วิทยาลัยเทคนิคนางรอง กรรมการ 
30.2.5 นางสาวธัญรัตน์  นามยงค์ ครู วิทยาลัยเทคนิคนางรอง กรรมการ 
30.2.6 นายสุริยา ศรีวิเศษ ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
30.2.7 นายชัยสิทธิ์ ลัดดาหอม ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
30.2.8 นายพรชัย   ทองอินทร์      ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 

 

31. ทักษะการจัดการ Cloud Computing (ระดับ ปวส.) 
 31.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

31.1.1 นายวิโรธ   ธิมา ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษณ์ ประธานกรรมการ 
31.1.2 นายสายันห์ ประโกสันตัง       ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี             รองประธานกรรมการ 
31.1.3 นางสาวสายฝน   สาระผล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
31.1.4 นายอาทร   ศรีมะณี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ กรรมการ 
31.1.5 นางสาวภวิกา   โพธิ์ขาว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ กรรมการ 
31.1.6 นางสาววิภาวรรณ  สีแดด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ กรรมการ 
31.1.7 นายสมศักดิ์ จันทานิตย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ กรรมการ 
31.1.8 นายวีระยุทธ  กันทอง ครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
31.1.9 นายเริงนิมิต  พุ่มแก้ว ครู วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ กรรมการ 
31.1.10 นายนที    จันทร์เทียม ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
31.1.11 นายกรกต ศรีสันต์ ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
31.1.12 นางจินดารัตน์   ธีรพัฒนพงศ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 
31.1.13 นายอิทธิพล สุขเติม ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
31.1.14 นายบุญเลิศ แกมขุนทด ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กรรมการ 
31.1.15 นายระวี       ปรากฏรัตน ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
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31.1.16 นายปรีดาภรณ์    อึ้งนภารัตน ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
31.1.17 นายศราวุธ ขระณีย ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
31.1.18 นายวชิรปัญญา  ปัญญาว่อง  ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กรรมการ 
31.1.19 นายวิศรุต การถัก ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
31.1.20 นายสิริปัญญ์   เสริมสิริพิพัฒน์  ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ กรรมการ 
31.1.21 นายจักรกฤช  ศรีวิเศษ ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
31.1.22 นางสาวจิราวรรณ   ชอบดี ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ กรรมการ 
31.1.23 นายพรชัย     ทองอินทร์       ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม             กรรมการและเลขานุการ 
31.1.24 นายฐาปกรณ์   บุภู่ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
31.1.25 นายจุรีรัตน์  วงษ์รินยอง ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

31.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
31.2.1 นายวิโรธ  ธิมา ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษณ์ กรรมการ 
31.2.2 นางสาวภวิกา   โพธิ์ขาว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์            กรรมการ 
31.2.3 นางสาววิภาวรรณ  สีแดด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์           กรรมการ 
31.2.4 นายสิริปัญญ์   เสริมสิริพิพัฒน์  ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ กรรมการ 
31.2.5 นายณัทพงศ์   โยธี ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ กรรมการ 

 

32. ทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) 
 32.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

32.1.1 นายบรรจง พลขันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ประธานกรรมการ 
32.1.2 นางวรญัญา  ต้ังเจริญวรคุณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่   รองประธานกรรมการ 
32.1.3 นายศราวุฒิ  อุทุมพร   รองผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง        กรรมการ 
32.1.4 นายสาธิต  พิมพพันธ รองผูอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบานแพง กรรมการ 
32.1.5 นายชวินทร์  พลหาญ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ 
32.1.6 นายราเชน  ช้ินสวัสด์ิ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
32.1.7 นายนิตย์นิรันดร์  พิลไชย ครู วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ กรรมการ 
32.1.8 นายสมชัย  นวนศร ี ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
32.1.9 นายชนาธิป  ยอดหอม ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
32.1.10 นางสาวปณิดา  ดวงแก้ว   ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
32.1.11 นางจรัสศรี  แก้วอาสา ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
32.1.12 นายปิยพงษ์  เกตุภูงา ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
32.1.13 นายจักรกฤช  ศรีวิเศษ   ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
32.1.14 นางสาววรัญญา  แก้วมาลา ครู วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น กรรมการ 
32.1.15 นายสุรชัย  ศรียางนอก ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กรรมการ 
32.1.16   นายปรมี  แสงเพ็ชร ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
32.1.17 นางจริญยา  พุทธสอน ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
32.1.18 นายวริทธิ์ ปรินายวนิชย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
32.1.19 นางสาวนริศรา ทองยศ ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง กรรมการ 
32.1.20 นายอิสระ วรนาม ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
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32.1.21 นายสุริยัน   สายเมฆ ครู วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ กรรมการ 
32.1.22 นายวรโชติ วรรณวงศ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
32.1.23 นายขจรเดช  มิตรอุดม       รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่      กรรมการและเลขานุการ 
32.1.24 นางสาวเสาวรีย์   ธงชัย ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
32.1.25 นางสาวศศิภรณ์  วงโพย ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 32.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
32.2.1 นายบรรจง  พลขันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ กรรมการ 
32.2.2 นางวรญัญา  ต้ังเจริญวรคุณ   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ กรรมการ 
32.2.3 นายณัฐธัญ  สุวรรณทา ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
32.2.4 นายสุรชัย  ศรียางนอก ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กรรมการ 
32.2.5 นายชวินทร์  พลหาญ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
32.2.6 นายชนาธิป  ยอดหอม ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
32.2.7 นายราเชน  ช้ินสวัสด์ิ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
32.2.8 นายนิตย์นิรันดร ์ พิลาไชย ครู วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ กรรมการ 
32.2.9 นายจักรกฤช  ศรีวิเศษ     ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
32.2.10 นางสาวเสาวรีย์  ธงชัย ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
 

33. ทักษะงานปูน (ระดับ ปวช.) 
 33.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

33.1.1 นายสมรักษ์  พระสลัก   ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน  ประธานกรรมการ 
33.1.2 นายอนันต์  ทองสุกใส รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ รองประธานกรรมการ 
33.1.3 นายเรืองชัย เขียวสด ครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กรรมการ 
33.1.4 นายทสธชัย   บุญเลิศ            ครู วิทยาลัยกาญจนาภิเษกอุดรธานี   กรรมการ 
33.1.5 นายศิวกร   ธิมา                  ครู วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ  กรรมการ 
33.1.6 นายชินดนัย   บวนขุนทด        ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
33.1.7 นายสิทธิ์ศักดิ์   เงินกลาง        ครู วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน กรรมการ 
33.1.8 นายวีรยุทธ   กิ่งวิชิต               ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
33.1.9 นางสาวมาริษา   แสงมล         ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
33.1.10 นางสาววรางคณา   พิมพ์ทอง         ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
33.1.11 นายนเรศ   แตงอ่อน             ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 
33.1.12 นายพรศักดิ์   นะคะจัด           ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กรรมการ 
33.1.13 นายยศวัฒน์  บุญมาปัด         ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
33.1.14 นายแสนศักดิ์   นาโสก ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร  กรรมการ 
33.1.15 นายเอกชัย   แก่นวงศ์คำ         ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี กรรมการ 
33.1.16 นายชัชพันธ์   ชาดี                ครู วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ กรรมการ 
33.1.1๗ นายจักรพันธุ์   วัลทองชุก ครู วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง กรรมการ 
33.1.1๘ นายภมร   มั่งมี                    ครู วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง กรรมการ 
33.1.๑๙ นายนิกร   คำลุม                   ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
๓๓.๑.๒๐ นายจีรเดช ละครรำ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
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33.1.2๑ นายมานพ  ภูทองขาว        รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กรรมการและเลขานุการ 
33.1.2๒ นายธานินทร ์ แสงสว่าง ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
33.1.2๓ ว่าท่ีร้อยตรีบัญชา สมวงษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 33.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
33.2.1 นายเรืองชัย     เขียวสด   ครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กรรมการ 
33.2.2 นายนเรศ    แตงอ่อน ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 
33.2.3 นายชัชพันธ์   ชาดี   ครู วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ กรรมการ 
33.2.4 นางสมบูรณ์    อินทร์จันทร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง กรรมการ 
33.2.5 นายเอกชัย    แก่นวงศ์คำ   ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี กรรมการ 
33.2.6 นายพรศักดิ์   นะคะจัด ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  กรรมการ 
33.2.7 นายยศวัฒน์    บุญมาปัด ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
33.2.8 นายศรัณย์   ประมูลพงษ ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม  กรรมการ 
33.2.9 นางสาวมาริษา     แสงมล   ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
 
 

34. ทักษะงานไม้และงานสี (ระดับ ปวช.) 
 34.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

34.1.1 นายสมรักษ์  พระสลัก  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน ประธานกรรมการ 
34.1.2 นายมานพ ภูทองขาว          รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธ์  รองประธานกรรมการ 
34.1.3 นายภาวัช วรกฤตเรืองกุล   ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
34.1.4 นายจตุชัย       บุดนาชิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
34.1.5 นายศิริเดช      ชินสอน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ กรรมการ 
34.1.6 นายปภาวิชญ์ สิงห์ใหญ่ ครู วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง กรรมการ 
34.1.7 นางสาวพิกุล    ภูสีน้ำ        ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
34.1.8 นางจินตนา     พรหมสวัสด์ิ  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
34.1.9 นายดนัย ทาตา ครู วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ กรรมการ 
34.1.10 นายภาณุวัฒน์  พันธ์คำ  ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา         กรรมการ 
34.1.11 นายศิริทิพย์     สุธาทิพย์     ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
34.1.12 นางสาวปฐมพร   เบญจรูญ  ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
34.1.13 นายจิตรกร    หลักหาญ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา กรรมการ 
34.1.14 นายบัณฑิฆาพงษ์ เพิ่มพูน ครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กรรมการ 
34.1.15 นายพลวัฒน์   อินธสมบัติ   ครู วิทยาลัยเทคนิคเขาวง กรรมการ 
34.1.16 นางสาวสุจิตรา  พุสิมมา     ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กรรมการ 
34.1.17 นายรชต งูทิพย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
34.1.18 ว่าท่ีร้อยโทสุรพงษ์   ดีพิมาย   ครู วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ กรรมการ 
34.1.19 นายจักรพันธุ ์  วังทองชุก    ครู วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง กรรมการ 
34.1.20 นางกนกวรรณ  ไชยสิทธิ์    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กรรมการ 
34.1.21 นางสาวธิติมา  พิมปัดชา     ครู วิทยาลัยเทคนิคเซกา กรรมการ 
34.1.22 นางสาวกานต์นรี  ปักกามานัง   ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
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34.1.23 นายสุวิทย์     ประดุจชนม์   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์  กรรมการและเลขานุการ 
34.1.24 นายวิศรุต แสงศิลา ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
34.1.25 นางสาวปภัสสร  เจริญยศ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 34.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
34.2.1 นายคงกระพนั    ไชยศิริ       ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 
34.2.2 นายจิรวัฒน์       ภูลายยาว   ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กรรมการ 
34.2.3 นายจตุชัย         บุดนาชิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
34.2.4 นายวิษณุพงศ์     นันทราช    ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู กรรมการ 
34.2.5 นางกนกวรรณ    ไชยสิทธิ์     ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กรรมการ 
34.2.6 นางสาวพิกุล      ภูสีน้ำ     ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
34.2.7 นายไชยวัฒน์     วิญญายงค์  ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
34.2.8 นายวัชระ          เขียวกลม   ครู วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ               กรรมการ 
34.2.9 นายนิธิศักดิ์     ภาษิตชาคริต  ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กรรมการ 
34.2.10 นายวิชาญ               ดนัยสวัสด์ิ     ครู วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน กรรมการ 

 

35. ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง (ระดับ ปวช. และ ปวส.) 
 35.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

35.1.1 นางสาวทักษิณา   ชมจันทร์   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง  ประธานกรรมการ 
35.1.2 นายรัตศักดิ์            สมบัติ     รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี รองประธานกรรมการ 
35.1.3 นายสมเก่ง                      มาคำ ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น                             กรรมการ 
35.1.4 นายนันทกรณ์    ภูสมยา             ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์                             กรรมการ 
35.1.5 นายอำนวย  น้อยประสิทธิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
35.1.6 นายพงศ์พันธุ์  เงางาม ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
35.1.7 นายสาคร  ขาวกา ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย                                    กรรมการ 
35.1.8 นายณัฐพงศ์  สุหงษา ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี             กรรมการ 
35.1.9 นายปริวัฒน์  ยืนยิ่ง ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
35.1.10 นายกิตติเดช  ขันติยวิชัย ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
35.1.11 นายชาญวุฒิ  สุขหมื่น ครู วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง                               กรรมการ 
35.1.12 นายยศพร  สุวรรณวรวิกิจ           ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
35.1.13 นายเอกชัย     รัตนโน                ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา                        กรรมการ 
35.1.14 นายวีรศักดิ์             ทองขาว      ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์                              กรรมการ 
35.1.15 นายภาสกร  วงศ์จันทร์                 ครู วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล กรรมการ 
35.1.16 นายเสกสรร       พักสันเทียะ        ครู วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ                    กรรมการ 
35.1.17 นางสาวประพร โคกแดง ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
35.1.18 นายนราวุธ สีหะวงษ ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร              กรรมการ 
35.1.๑๙ นายบุญชนะ  โพธิ์ละเดา      รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์  กรรมการและเลขานุการ 
35.1.2๐ นายพัชร อ่อนพรม ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
35.1.2๑ นายจักรพงค์   ถิ่นไกล ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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35.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
35.2.1 นางสาวทักษิณา   ชมจันทร์          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง กรรมการ 
35.2.2 นายรัตศักดิ์  สมบัติ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี               กรรมการ 
35.2.3 นายบุญชนะ  โพธิ์ละเดา             รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์               กรรมการ 
35.2.4 นายพงศ์พันธุ์  เงางาม                  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์                               กรรมการ 
35.2.5 นายสาคร  ขาวกา                       ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย                                    กรรมการ 
35.2.6 นายจักรพงษ์   ถิ่นไกล                 ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                             กรรมการ 
35.2.7 นายอำนวย  น้อยประสิทธิ์             ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด                              กรรมการ 
 

36. ทักษะงานสำรวจ (ระดับปวช.) 
   36.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

36.1.1 นายรุ่งวิจักขณ์  หวังมวนกลาง   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  ประธานกรรมการ 
36.1.2 นายวิชญคฌาณภ์  กสาเลศ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    รองประธานกรรมการ 
36.1.3 นายภาสกร วงศ์จันทร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล กรรมการ 
36.1.4 นายณรงค์  มิถุนาวงศ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
36.1.5 นางสาวอนัญญา  ปานนูน ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย   กรรมการ 
36.1.6 นายดลชัย  จันทรุทิน ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  กรรมการ 
36.1.7 นายภานุมาศ  ไชยสิงห ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กรรมการ 
36.1.8 นายณัฐวุฒิ  จันทรมนตรี  ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กรรมการ 
36.1.9 นางสาวพนิดา  ฉายรักษา ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 
36.1.10 นายพงษ์ศักดิ์   ศรีชา   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กรรมการและเลขานุการ 
36.1.11 นายโชคทวี ธรรมศร ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
36.1.12 นางสาวเมสิณี  นิลทะวัช ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 36.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
36.2.1 นายเรวัชชัย    รอดเจริญ ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กรรมการ 
36.2.2 นายกษิดิศ  การีชุม ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
36.2.3 นายศุภนัฐ   พลขุนทด ครู วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ                    กรรมการ 
36.2.4 นายบัณฑิฆาพงษ์  เพิ่มพูน ครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กรรมการ 
36.2.5 นายกีรติ  ธานี ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
36.2.6 นายวชิราวิทย์     วัชระเดชคุณากรณ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ กรรมการ 
36.2.7 นายสันติรักษ์  โตรัศมี ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 

 

37. ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (ระดับ ปวส.) 
 37.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

37.1.1 นายรุ่งวิจักขณ์  หวังมวนกลาง   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  ประธานกรรมการ 
37.1.2 นายธนชน      อินทรจันทร์   รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    รองประธานกรรมการ 
37.1.3 นายดุลยวัต   รักษ์พงศ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
37.1.4 นายกิตติพงศ์  เกียล่น   ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
37.1.5 นางสาวพนิดา  ศิริกรรณ์  ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กรรมการ 
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37.1.6 นายกิตติศักดิ์  บัวพา ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
37.1.7 นายณัฐวุฒิ   จันทรมนตรี ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กรรมการ 
37.1.8 นายวราวุฒิ  อุปฌาย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  กรรมการ 
37.1.9 นายเข็มชาติ เข็มพิลา ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
37.1.10 นายนราวุธ สีหะวงษ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร              กรรมการ 
37.1.11 นางสุดใจ        ภู่เทศ         รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กรรมการและเลขานุการ 
37.1.12 นายโชคทวี ธรรมศร ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
37.1.13 นายไพรวัลย์    มหาจันทร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 37.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
37.2.1 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงธิดารัตน์ นฤพงษ ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กรรมการ 
37.2.2 นายทวีศักดิ์  อินทะมาตย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ    กรรมการ 
37.2.3 นายมานัส  ยอดทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กรรมการ 
37.2.๔ นายชิตพล  พรมวัง ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
๓๗.๒.๕ นายนราวุธ สีหะวงษ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร               กรรมการ 
37.2.๖ นายประทีป  ปรีชาเลิศศิริ ครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กรรมการ 
37.2.๗ นายธนาธิป  ขจัดมลทิน ครู วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ กรรมการ 
37.2.๘ นายอนุชา  เฮืองศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล  กรรมการ 
37.2.๙ นางสาวภัทร์นฤน  ภู่เทศ   ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร  กรรมการ 
37.2.๑๐ นายเมธา  อุปมา ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 

 

38. ทักษะสถาปัตยกรรม (ระดับ ปวช.) 
 38.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

38.1.1 นายศุภกฤต แกมนิรัตน ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย ประธานกรรมการ 
38.1.2 นางสาวสุนทรผไท   จันทระ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี   รองประธานกรรมการ 
38.1.3 นางสาวภัททิรา ศรีนัครินทร์   ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
38.1.4 นายอัครพล             พรหมเทพ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
38.1.5 นายชนินทร์    สุขประชา ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
38.1.6 นายวิทูร                 เอี่ยการนา  ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
38.1.7 นายอภิชาติ             ชุมวงศ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  กรรมการ 
38.1.8 นายวรพงศ์        รอบรู้ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
38.1.9 นายอาทิตย์  โทนะพันธ ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  กรรมการ 
38.1.10 นางสาวธิดารัตน์         บุญดล ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  กรรมการ 
38.1.11 นายสุวัฒน์             อุตมะพันธ ์  ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  กรรมการ 
38.1.12 นายสรณ์ณวินทร์       นัดพบสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กรรมการ 
38.1.13 นางสาวนงค์นภา        แตนหนองฮ ี ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
38.1.14 นายกฤตวิทย์           รุ่งเรือง ครู วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ กรรมการ 
38.1.15 นายสุวัฒน ์ อุตะพันธุ ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
38.1.16 นายศักดิ์ดา              ยาวิชัย  ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย                   กรรมการและเลขานุการ 
38.1.17 นายพรเทพ รัชตผดุง ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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38.1.18 นายพิศาล คีรีวงก ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 38.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 

38.2.1 นายอรรคพล          พาประโยชน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
38.๒.๒ นายสุวัฒน ์ อุตะพันธุ ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
38.๒.๓ นายชนินทร์    สุขประชา ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 

 

39. ทักษะสถาปัตยกรรม (ระดับ ปวส.) 
 39.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

39.1.1 นายศุภกฤต แกมนิรัตน ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย ประธานกรรมการ 
39.1.2 นายกุล อักษรน ู รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย รองประธานกรรมการ 
39.1.3 นายบัญญัติ พงษ์พิริยะเดชะ ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กรรมการ 
39.1.4 นายชยางกุล  ไชยกิตติ ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
39.1.5 นายไพฑูรย ์  พรหมสถิตย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
39.1.6 นางสุชัญญ์ญา  ชะลูด ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
39.1.7 นางสาวอาลิตา  รามประพฤติ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
39.1.8 นางสาวณิชนันทน์  มอไธสง ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กรรมการ 
39.1.9 นางสาวสิรินทร์นาฏ   หิยซุย ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
39.1.10 นายวันชัย  มณีภาค  ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
39.1.11 นายไชยา  บุตรวงศ์  ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีษะเกษ กรรมการ 
39.1.12 นายวันเฉลิมชัย  พลนวพัฒน ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหลวงคูณปริสุทโธ กรรมการ 
39.1.13 นายณัฐวุฒิ  ศรีกันยา ครู วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี กรรมการ 
39.1.14 นางสาวกษิรา   มหาศาลภิญโญ ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย               กรรมการและเลขานุการ 
39.1.15 นายพรเทพ  รัชตผดุง ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
39.1.16 นางปิยะฉัตร   ไตรแสง ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 39.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
39.2.1 นายสุวัฒน์          รัตนปริคณน์        ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
39.๒.๒ นายบัญญัติ พงษ์พิริยะเดชะ ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กรรมการ 
39.๒.๓ นางปิยะฉัตร   ไตรแสง ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                            กรรมการ 

 

40. ทักษะงานคอนกรีต (ระดับ ปวส.) 
 40.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

40.1.1 นายสมรักษ์ พระสลัก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน ประธานกรรมการ 
40.1.2 นายยรรยงค์  ประกอบเกื้อ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน รองประธานกรรมการ 
40.1.3 นายณัฐพัชร์    วรพิมรัฐ ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร กรรมการ 
40.1.4 นายนิวัฒน์   พิมพ์โสดา ครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม               กรรมการ 
40.1.5 นายภาคภูมิ   ประทุมวัน             ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี               กรรมการ 
40.1.6 นายพิเชษฐ์   เกษศรี                   ครู วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ          กรรมการ 
40.1.7 ว่าท่ีร้อยตรีศักดิ์ชาย   ทราบรัมย์    ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์                กรรมการ 
40.1.8 นายนเรศน์   แสนสุริวงค์             ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร              กรรมการ 
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40.1.9 นายฉัตรชัย   นางวงค์                 ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ             กรรมการ 
40.1.10 นายสุรศักดิ์                     ราษี ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย                กรรมการ 
40.1.11 นายวรเชษฐ์   โยชน์ชัยสาร         ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด               กรรมการ 
40.1.12 นายทวิชย์            บรรณารักษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร                 กรรมการ 
40.1.13 นายทวี   ห้วยทราย   ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร          กรรมการ 
40.1.14 นายศักรินทร์   กุดวิสัย            ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์                   กรรมการ 
40.1.15 นายอนุวัติ   พาระพัฒน์          ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น               กรรมการ 
40.1.16 นางสาวสุกัญญา   กาจหาญ      ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา          กรรมการ 
40.1.17 นางสาวพรมพร  พรหมเมตตา  ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
40.1.18 นายวชิรวิชญ์   ผาดำ ครู วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง  กรรมการ 
40.1.19 นายปณภัฒน์   มีแก้ว             ครู วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ                กรรมการ 
40.1.20 นายภมร   มั่งมี                     ครู วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง กรรมการ 
40.1.21 นายวรากร   ตันฑนเทวินทร์     ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
40.1.22 นายจีรเดช ละครรำ ครู วิทยาลับยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
40.1.23 นายสัญญา   บุรา                  ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์                 กรรมการและเลขานุการ 
40.1.24 นายภาคภูมิ กล่ันไพรี             ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
40.1.25 นายวินัย ชัยเพชร                 ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 40.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
40.2.1 นายภาคภูมิ      ประทุมวัน     ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
40.2.2 นายนิวัฒน์         พิมพ์โสดา                     ครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม         กรรมการ 
40.2.3 นายวรากร      ตันทนเทวินทร์   ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม     กรรมการ 
40.2.4 นายทวี          ห้วยทราย   ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร กรรมการ 
40.2.5 ว่าท่ีร้อยตรีศักดิ์ชาย  ทราบรัมย์   ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์            กรรมการ 
40.2.6 นางสาวพรมพร   พรหมเมตา   ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ             กรรมการ 
40.2.7 นายภาคภูมิ                    กล่ันไพรี               ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย       กรรมการ 
40.2.8 นายอนุวัติ   พาระพัฒน์   ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น          กรรมการ 
40.2.9 นายทสธชัย   บุญเลิศ   ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี กรรมการ 
40.2.10 นายวรเชษฐ์   โยชน์ชัยสาร   ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด             กรรมการ 

 

ทักษะวิชาชีพ (วิชาเทคนิคพื้นฐาน) 
41. ทักษะงานฝึกฝีมือ (ระดับ ปวช.)  
 41.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

41.1.1 นายธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา        ประธานกรรมการ 
41.1.2 นายวิโรจณ์     ทองเรือง      ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก   รองประธานกรรมการ 
41.1.3 นายอาทิตย์  จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองคาย                  กรรมการ 
41.1.4 นายเกียรติศักดิ์  ชัยภิบาล รองผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน  กรรมการ 
41.1.5 นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
41.1.6 นายพัฒนพงษ์  พริ้วไธสง รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง  กรรมการ 
41.1.7 นายสันติ  ชมภูพันธ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการ 
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41.1.8 นายธรรมศักดิ์  อึ้งวัฒนศิริกุล  ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการ 
41.1.9 นายมานะ      คงกระโทก ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กรรมการ 
41.1.10 นายณรงคชัย   สุนทรา ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
41.1.11 นายสหชัย วัดเมือง ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
41.1.12 นายเทอดศักดิ์ อินทรนุช ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
41.1.13 นายรณชัย ฆ้องก่ำ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
41.1.14 นายสมปอง  ชูวงศ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
41.1.15 นายอดิศร ทุริสุทธิ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการ 
41.1.16 นายชุติเทพ  มาดีตีระเทวะ    ครู วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ กรรมการ 
41.1.17 นางณุกานดา จันทะฟอง ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
41.1.18 นายนรา หอมหวล ครู วิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคเซกา กรรมการ 
41.1.19 นายสันติ ทุพรม ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร            กรรมการ 
41.1.20 นายพงษศักดิ์   สว่างสุข ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร กรรมการ 
41.1.21 นายปัณณทัต  เพียรการ     รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  กรรมการและเลขานุการ 
41.1.22 นายไพรัช ชมกุหลาบ ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
41.1.23 นายวิเชียร สุวรรณพล ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 41.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
41.2.1 นายวิโรจณ์ ทองเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก กรรมการ 
41.2.2 นายสมนึก  นิลพันธุ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
41.2.3 นายวิทยา บุญมี ครู วิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการ 
41.2.4 นายพงษ์พันธ ์ ตะภา ครู วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย กรรมการ 
41.2.5 นายพงษ์ศักดิ์ สว่างสุข ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร            กรรมการ 
41.2.6 นายอาคม นามโร ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬลินธุ์ กรรมการ 
41.2.7 นายสุนนท์ ทองสุข ครู วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด กรรมการ 
41.2.8 นายศุภกร เป่ียมสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  กรรมการ 
41.2.9 ว่าท่ี พ.ต.ถวิล บุปผาทาโน ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
41.2.10 นายสุชาติ รอดสุวรรณ ครู วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ กรรมการ 

 

ทักษะวิชาชีพ (ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ) 
42. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี (ระดับ ปวช.) 
 42.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

42.1.1 นางสาวกาญจนา  เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ        ประธานกรรมการ 
42.1.2 นางสาวกรรณิการ์  โมลาขาว  รองผู้อำนวยการเทคนิคเขาวง                 รองประธานกรรมการ 
42.1.3 นางบังอร พันธุ์โสภา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
42.1.4 นางสาวทัศนีย์  ลีบาง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
42.1.5 นางภัทรวดี โสมรักษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน กรรมการ 
42.1.๖ นางยุพิน หัสกรรจ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู กรรมการ 
42.1.7 นางสาวจุฑาทิพย์  บุญหลัง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
42.1.8 นางนภาพร วงค์นาค ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการ 
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42.1.๙ นางสุพรรณญา อินธิแสง ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
42.1.๑๐ นางธิดาวรรณ  สรรพศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
42.1.1๑ นางสาววาสนา  บุญยะแสน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย กรรมการ 
42.1.1๒ นางสาวอรอุมา  บุตรแสง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด กรรมการ 
42.1.1๓ นางมริษฎดา   บุษดี ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
๔๒.๑.๑๔ นางรัตนากร ศรีวรมย์ ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร กรรมการ 
๔๒.๑.๑๕ นางสาวเบญจวรรณ เพชรสังหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 
42.1.1๖ นางสาวสุกัลยา  นาบุต ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ กรรมการ 
42.1.1๗ นางสาวชลลดา  จันทรแดง    ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
42.1.1๘ นางสาวชยาภรณ์  อุปเสน ครู วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง กรรมการ 
42.1.1๙ นางสาวบุษบัน  ภูมิโคกรักษ์  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กรรมการ 
๔๒.๑.๒๐ นางสาวทัศนัย ปัจมนต์ ครู วิทยาลัยเทคนิคเซกา กรรมการ 
42.1.๒๑ นางสาวสุภาพร ศิลากุล ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
42.1.๒๒ นางวราภรณ์ คำพิชิต ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
42.1.๒๓ นางสาวโชติกา  กัวะขุนทด ครู วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ กรรมการและเลขานุการ 
42.1.24 นางปรานทิพย์  นามเกียรต ิ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
42.1.25 นางสาวธรารินทร์  เทือกประเส ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 42.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
42.2.1 นางบังอร พันธ์โสภา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
42.2.2 นางสาวบุษบัน ภูมิโคกรักษ์   ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กรรมการ 
42.2.3 นางขนิษฐา วิเศษชู ครู วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ                   กรรมการ 
42.2.4 นางมริษฎดา   บุษดี ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
42.2.5 นางสาวสุภาพร ศิลากุล ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
42.2.6 นางวราภรณ์   คำพิชิต ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
42.2.7 นางสาวสุกัลยา  นาบุต ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ กรรมการ 
42.2.8 นางสาวอรอุมา บุตรแสง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด กรรมการ 
42.2.9 นางธิดาวรรณ สรรพศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
42.2.10 นางสาวโชติกา กัวะขุนทด ครู วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ                   กรรมการ 

43. ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี (ระดับ ปวส.)  
 43.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

43.1.1 นายเทอดศักดิ์   สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์  ประธานกรรมการ 
43.1.2 นางสาวกรรณิการ์   โมลาขาว  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง      รองประธานกรรมการ 
43.1.3 นางสาวสิริยากร  มะณูธรรม  ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ กรรมการ 
43.1.4 นางสาวณัฐพัชร์  สิทธิพันธ์    ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ กรรมการ 
43.1.5 นางสาวรพีพร  พิมพ์โคตร   ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ กรรมการ 
43.1.6 นางสาวพิชชาพิมพ์  ศรีเสมอ  ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
43.1.7 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงชฎาภรณ์ มุทุกันต์  ครู วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ กรรมการ 
43.1.8 นางสมสมร วังคีรี ครู วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กรรมการ 
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43.1.9 นางสาวสุภาพร  แจ่มศรี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กรรมการ 
43.1.10 นางสาวปัญจรัตน์  คำทองสุข  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
43.1.11 นางสาวศิริลักษณ์  แซ่อุ่น ครู วิทยาลัยการอาชีพห้วยผ้ึง กรรมการ 
43.1.12 นางสาวสงกา  ศรีอ่อน ครู วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล กรรมการ 
43.1.13 นางพรพิมล ปาปะเก ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด กรรมการ 
43.1.14 นางสาวปิยธิดา  สายสุทธิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
43.1.15 นายมานิตย์  ประจันตะเสน   ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กรรมการ 
43.1.16 นางอัญชนา กัลยาเรือน ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
43.1.17 นางสาวเกศกนก  สุปัญญา ครู วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย กรรมการ 
43.1.18 นางนิรนิดา ดงแสนสุข ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
43.1.19 นางสาวมุขรินทร์  พึ่งตน ครู วิทยาลัยเทคนิคเซกา กรรมการ 
43.1.20 นางสาวกุลจิรา  กุลชิน ครู วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ กรรมการ 
43.1.21 นางกานต์วรินทร์  คำหงษา  ครู วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง กรรมการ 
43.1.22 นางนุจรี        พุฒพิมพ์       ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์   กรรมการและเลขานุการ 
43.1.23 นางประมวล   จิตประเสิรฐ   ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
43.1.24 นางสาวเพทาย  เพียรทอง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 43.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
43.2.1 นางสาวทัศนวรรณ  นามสิงห์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน กรรมการ 
43.2.2 นางสาวอรสา บัวป่า ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
43.2.3 นางสาวพิชชาพิมพ์  ศรีเสมอ  ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
43.2.4 นางสาวสิริยากร  มะณูธรรม  ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ กรรมการ 
43.2.5 นางนุจร ี พุฒพิมพ ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ กรรมการ 
43.2.6 นางละอองดาว   สารีบุตร ครู วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ กรรมการ 
43.2.7 นางพรพิมล ปาปะเก ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด  กรรมการ 
43.2.8 นางสมสมร วังคีรี ครู วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์  กรรมการ 
43.2.9 นางสาวปัญจรัตน์  คำทองสุข  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
43.2.10 นางสาวสุภาพร  แจ่มศรี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กรรมการ 

44. ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ (ระดับ ปวช.) 
 44.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

44.1.1 ว่าท่ี ร.ท.จิรายุศ   จินาวัลย์    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร  ประธานกรรมการ 
44.1.2 นางศิริธร       พิมพ์ฝด          รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย รองประธานกรรมการ 
44.1.3 นายพลทวิช   จันทรโคตร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
44.1.4 นางรัชดาภรณ์   มะลิซ้อน   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด              กรรมการ 
44.1.5 นายจรูญ                    โสภี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราษีไศล กรรมการ 
44.1.6 นางสาวพัชรินทร์   นามมนตรี ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร กรรมการ 
44.1.7 นางสาวสุดาพร ทาทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร กรรมการ 
44.1.8 นางสาวดารุณี                                     ทับทิมศรี               ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการ 
44.1.9 นางณัฐฐยา งามช่ืน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
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44.1.10 นางสาวจริยา พุ่มแจ่ม ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร กรรมการ 
44.1.11 นางกัญปพิมพ ์ กนิษฐพยาฆร ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
44.1.12 นางบุญสิญา ยอดมงคล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กรรมการ 
44.1.13 นางวันเพญ็ เท่ียงศิริ ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
44.1.14 นางสาวทัศพร ครองยุติ ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร กรรมการ 
44.1.15 นางสาววิรินนา เนาวบุตร เจ้าหน้าท่ี วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร กรรมการ 
44.1.16 นายธงรบ เวฬุบับ        รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร กรรมการและเลขานุการ 
44.1.17 นางสาวชนิสรา  มั่นคง ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
44.1.18 นางสาวลลิดา   เตนากุล ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 44.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
44.2.1 นางสาวต้องรัก          บุษราคำ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  กรรมการ 
44.2.2 นางรัศมี            โชติไธสง         ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์                          กรรมการ 
44.2.3 นางสาวพิมพ์มณี   ภักดีดำรงเกียรติ ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์  กรรมการ 
44.2.4 นางสาวกมลทิพย์  บวรโมท        ครู วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กรรมการ 
44.2.5 นางเวธนี            นาคอก         ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กรรมการ 
44.2.6 นางสาวหฤทัย   เข็มมา             ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
44.2.7 นางสาวกัลยา        สารคุณ      ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ กรรมการ 
44.2.8 นางมะลิวัล ศิริหล้า ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย กรรมการ 
44.2.9 นางสุธิดา พงษทองเจริญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
44.2.10 นางสาววรารัตน ์ สายบุญเกตุ ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 

 

45. ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ (ระดับ ปวช.) 
 45.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

44.1.1 นายมงคล แก้วรอด    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ประธานกรรมการ 
44.1.2 นางสาวกรรณิการ์  แดนสีแก้ว       รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย รองประธานกรรมการ 
44.1.3 นายพลทวิช   จันทรโคตร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
44.1.4 นางรัชดาภรณ์   มะลิซ้อน   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด              กรรมการ 
44.1.5 นายจรูญ                    โสภี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราษีไศล กรรมการ 
44.1.6 นางจตุพร ชาติบัวหลวง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
44.1.7 นางรจนา อินสะอาด ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
44.1.8 ว่าท่ี ร.ต.หญิงนภัทร   ค้าสบาย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย กรรมการ 
44.1.9 นางสาวสมปรารถนา  แสงมุกดา ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู กรรมการ 
45.1.10 นางสุภาพร ศรีสุระ ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการ 
45.1.11 นางอรุณี แสงงาม ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
45.1.12 นางสาวอมราวดี ขาวงาม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการ 
45.1.13 นางสาวผกาวลี   เกียรติไกวัล ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
45.1.14 นางมะลิ จรรยากรณ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
45.1.15 นางแสงวัน ยศเฮือง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย กรรมการ 
45.1.16 นางสาวจันเพ็ญ ไชยหา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด กรรมการ 
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45.1.17 นางวันเพญ็ เท่ียงศิริ ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
45.1.18 นางสาวพร้อมพรรณ  ขันธ์สิงห์ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี กรรมการ 
45.1.19 นางกมลรัตน ์ เหล่าหว้าน ครู วิทยาลัยเทคนิคเขาวง กรรมการ 
45.1.20 นางสาววาสนา คูสกุล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กรรมการ 
45.1.21 นางสาวนริศรา ทองยศ ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง กรรมการ 
45.1.22 นางสาวพัชรินทร์   นามมนตรี ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร กรรมการ 
45.1.23 นายธงรบ เวฬุบับ        รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร กรรมการและเลขานุการ 
45.1.24 นางสาวชนิสรา  มั่นคง ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
45.1.25 นางสาวลลิดา   เตนากุล ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

45.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
45.2.1 นางรจนา อินสะอาด ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
45.2.2 นางวันเพญ็ เท่ียงศิริ ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
45.2.3 นางสาวนิภาภัทร์ แต่เช้ือสาย ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
45.2.4 นางเยาว์รัสมิ์ พาประโยชน์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
45.2.5 นางสาวอมราวดี ขาวงาม ครู วิทยาลัยเทคนิคเขาวง กรรมการ 
45.2.6 นางแสงวัน ยศเฮือง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย กรรมการ 
45.2.7 นางสาวจันเพ็ญ   ไชยหา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด กรรมการ 
45.2.8 นางสาววาสนา   คูสกุล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กรรมการ 
45.2.9 นางกมลรัตน ์ เหล่าหว้าน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการ 
45.2.10 นางมะลิ   จรรยากรณ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 

 

46. ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก (ระดับ ปวส.) 
 46.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

46.1.1 นางสาวสิริรัชนา  เนาว์โสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ประธานกรรมการ 
46.1.2 นางสาวกุสุมา สุทธิรักษา        รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น  รองประธานกรรมการ 
46.1.3 นางสาวอรวรรณ ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ กรรมการ 
46.1.4 นางอริยา อรุณศิวกุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภาวาปี             กรรมการ 
46.1.5 นางสาวพรทิพย์ ภักดีนอก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย กรรมการ 
46.1.6 นางกัญปพิมพ์  กนิษฐพยาฆร์  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
46.1.7 นางสาวเปมิกา มหาเสนา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
46.1.8 นางสาวอัตติพร ศรีพันธ ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการ 
46.1.9 นางสาวกนกกร พรมอ้วน ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
46.1.10 นางสาวบุณณดา คำเสียง ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
46.1.11 นางมะลิ จรรยากรณ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ กรรมการ 
46.1.12 นายศตวีย์ กองพิมพ ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย กรรมการ 
46.1.13 นางกรองกาญจน ์ ทองสุข ครู วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด กรรมการ 
46.1.14 นางสาวทิวารัตน์  ศรีกุลงศ์    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
46.1.15 นายเอกพงษ ์ บางทราย ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
46.1.16 นางสาวสุภาพร มณีก้อน ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 



- 51 - 
 

46.1.17 นางสาวอุไลพร คฤหัสถ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กรรมการ 
46.1.18 นางบุญสิญา ยอดมงคล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กรรมการ 
46.1.19 นางสุมาลี วานิชยากร ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
46.1.20 นางนพมาตร์  วาดเมือง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
46.1.21 นางสาวทิวารัตน์ ศรีกุลวงศ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
46.1.22 นางสาวทิพภาวดี                                                           เหมะธุลิน ครู วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย กรรมการและเลขานุการ 
46.1.23 นายแสงอรุณ สิงห์มหาไชย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
46.1.24 นางสาวลลิตา เตนากุล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 46.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
46.2.1 นางกัญปพิมพ ์ กนิษฐพยาฆร ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
46.2.2 นางสาวเปมิกา มหาเสนา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
46.2.3 นางสาวกนกกร พรมอ้วน ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
46.2.4 นางสาวบุณณดา คำเสียง ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
46.2.5 นายศตวีย์ กองพิมพ ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย กรรมการ 
46.2.6 นางนพมาตร์  วาดเมือง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
46.2.7 นางสาวสุภาพร มณีก้อน ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 
46.2.8 นางสาวอุไลพร คฤหัสถ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กรรมการ 
46.2.9 นางบุญสิญา ยอดมงคล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กรรมการ 
46.2.10 นางสุมาลี วานิชยากร ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 

 

47. ทักษะการนำเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge” (ระดับ ปวช.) 
 47.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

47.1.1 นายสายชล ชมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ประธานกรรมการ 
47.1.2 นางสาวสุธานี โสโท รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย    รองประธานกรรมการ 
47.1.3 ว่าท่ีร้อยตรีประสาน   จันทร์เมือง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย กรรมการ 
47.1.4 นางชนิตาพร    แสนสุข บงเตต์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย กรรมการ 
47.1.5 นายเฉลิมพล   ภูสถาน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย กรรมการ 
47.1.6 นางสาวจามมัจจุลี มีศิลป ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ                                 กรรมการ 
47.1.7 นางอรทัย ปริต ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
47.1.8 นางสาวชลธิดา   โพธิสา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
47.1.9 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนุชฉลี สุวรรณหงส์   ครู วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี กรรมการ 
47.1.10 นางตมิสา   ยอดบุตร   ครู วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ กรรมการ 
47.1.11 นางสาวกมลพัฒน์  ทองธิราช ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
47.1.12 นางสาวสาวิตรี บุญงอก ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ กรรมการ 
47.1.13 นายชัยวัฒน ์ พักตร์ผ่องศรี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  กรรมการ 
47.1.14 นางสาวธัญรดา    สาคำไมย์  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด กรรมการ 
47.1.15 นางรุจิรา   โคตรชาดา ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
47.1.16 นางสาวเจนจิรา รักษาศรี ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินรมุกดาหาร           กรรมการ 
47.1.17 นางอรัญญา แสงโชติ ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
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47.1.18 นางปทุมพร ซานโตส ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
47.1.19 นางสาวปาริชาต เรืองฤทธิ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
47.1.20 นางสาวปริญญากรณ์   อินทร์รัมย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
47.1.21 นางสาวศศิวิมล โลขันสา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย กรรมการ 
47.1.22 นางสาวมลิวัลย์ พระธรรมมาตย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
47.1.23 นางสาวดวงเดือน  คำอ่อน   ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย       กรรมการและเลขานุการ 
47.1.24 นายพงสัน                   หัดที                ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
47.1.25 นางสาวกีรติ                 หล่มศรี            ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 47.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
47.2.1 นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี            กรรมการ 
47.2.2 นางสาวอารีรัตน์ จันทร์วิเศษ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย           กรรมการ 
47.2.3 นางอรัญญา แสงโชติ           ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
47.2.4 นางสาววิกานดา ศรีบุรินทร์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย กรรมการ 
47.2.5 นางสาวยุพิน ป้องศิริ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย กรรมการ 
47.2.6 นางสาวแคชรียา ศรีวงษา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย กรรมการ 
47.2.7 นางสาวศศิวิมล โลขันสา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย กรรมการ 
47.2.8 นางสาวปานรดา มุ่งยุทธกลาง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กรรมการ 

 

48. ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ “Creative Marketing Strategy” (ระดับ ปวส.) 
 48.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

48.1.1 นางชัญญณัท   จันเทพา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ  ประธานกรรมการ 
48.1.2 นางสาวลฎาภา  แสวงทรัพย์       ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  รองประธานกรรมการ 
48.1.3 นางสาวภณิดา     ไชยวรรณ   ครู วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ กรรมการ 
48.1.4 นายพิชชานันท์   พวงน้อย          ครู วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ กรรมการ 
48.1.5 นางสาวชลธิชา      โพธิสา          ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  กรรมการ 
48.1.6 นางสราลี  นิยมพันธ์                    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
48.1.7 นางสาวอมรทิพย์    โสภารักษ์    ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร      กรรมการ 
48.1.8 นางสาวยุพิน   ป้องศิริ            ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย กรรมการ 
48.1.9 นางสาวปราวิณี  จันทะคัด              ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด  กรรมการ 
48.1.10 นางสาวจิรานันท์          นุหนุนจันทร์  ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์          กรรมการ 
48.1.11 นางสาววาสนา  ขุนพิบูรณ์    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กรรมการ 
48.1.12 นางสาวพิชญ์นาฏ   พานิชเพิ่มพงษ์  ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
48.1.13 นางชลกมล           ดิลกลาภ     ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย            กรรมการ 
48.1.14 นางรุ่งทิวา            สลากัน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการ 
48.1.15 นางสาวศุภศิริ   นาคคำ ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
48.1.16 นางเตือนใจ        ไพคำนาม     รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ กรรมการและเลขานุการ 
48.1.17 นางชลกมล ดิลกลาภ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
48.1.18 นางนพวรรณ   แก้วโกมินทวงษ ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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48.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
48.2.1 นางสาวชลธิชา      โพธิสา          ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  กรรมการ 
48.2.2 นางสราลี  นิยมพันธ์                    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
48.2.3 นางสาวอมรทิพย์    โสภารักษ์    ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร      กรรมการ 
48.2.4 นางสาวยุพิน   ป้องศิริ            ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย กรรมการ 
48.2.5 นางสาวปราวิณี  จันทะคัด              ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด  กรรมการ 
48.2.6 นางสาวจิรานันท์          นุหนุนจันทร์  ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์          กรรมการ 
48.2.7 นางสาววาสนา  ขุนพิบูรณ์    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กรรมการ 
48.2.8 นางสาวพิชญ์นาฏ   พานิชเพิ่มพงษ์  ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
48.2.9 นางชลกมล           ดิลกลาภ     ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย            กรรมการ 
48.2.10 นางรุ่งทิวา            สลากัน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการ 

 

49. ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ (ระดับ ปวส.) 
 49.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

49.1.1 นายพิชัย       วาจนสุนทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม  ประธานกรรมการ 
49.1.2 นางยุพาวดี                 ศิริปีริด์             รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี  รองประธานกรรมการ 
49.1.3 สิบเอกโกศล โสดา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม กรรมการ 
49.1.4 นางสาวอรุณี ปานเนาว์ ครู วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ กรรมการ 
49.1.5 นางประภัสสร  คำเจริญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
49.1.6 นางสาวกมลพัฒน์  ทองธิราช ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
49.1.7 นางนพวรรณ  แก้วโกมินทวงษ์  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
49.1.8 นางรุ่งทิวา ศลากัน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการ 
49.1.9 นางสาวอรัญญา   แสงโชติ ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
49.1.10 นางสาววิไลพร   ธีรรัตน์ชูโชค ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด กรรมการ 
49.1.11 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนุชฉลี สุวรรณหงห์ ครู วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี กรรมการ 
49.1.12 นางสาวทักษิณา   พรมท้าว ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง กรรมการ 
49.1.13 นางสาวจิราวรรณ วงค์กองแก้ว ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย กรรมการ 
49.1.14 นางสาวชลธิชา   เอกอายะ   ครู วิทยาลัยเทคนิคนครพนม กรรมการ 
49.1.15 นางสาวสุรีรัตน์   ฤทธิธรรม  ครู วิทยาลัยเทคนิคนครพนม กรรมการ 
49.1.16 นางสาวศิรินภา   อุ่นอาสา ครู วิทยาลัยเทคนิคนครพนม กรรมการ 
49.1.17 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงจิราพร ชาติชัย  ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครชัยภูมิ กรรมการ 
49.1.18 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงพิศสนุ อุปสาร  ครู วิทยาลัยเทคนิคนครพนม กรรมการ 
49.1.19 นางสาวรัตนาภรณ์   โง่นชัย  ครู วิทยาลัยเทคนิคนครพนม กรรมการ 
49.1.20 นางสาวขวัญฤดี   ชินคำ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครพนม กรรมการ 
49.1.21 นางสาวพิศมัย   คำทองไชย  ครู วิทยาลัยเทคนิคนครพนม กรรมการ 
49.1.22 นายธนกฤต    วงค์ตาขี่ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครพนม กรรมการ 
49.1.23 นางมุทิตา ชัยเพชร            รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม  กรรมการและเลขานุการ 
49.1.24 นางชลกมล ดิลกลาภ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
49.1.25 นางสาวชลธิดา  โพธิสา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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50. ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า (ระดับ ปวช.) 
 50.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

50.1.1 นางทิพย์วรรณ    อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม  ประธานกรรมการ 
50.1.2 นายสยาม        พิลาโสภา   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   รองประธานกรรมการ 
50.1.3 นางสันติมา  โหตระไวศยะ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
50.1.4 นางณัฐกานต์ สุทธิแพทย์ ครู วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี กรรมการ 
50.1.5 นายสุรชัย เนาวรัตน์ ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการ 
50.1.6 นางผกายวรรณ  ศรีนัครินทร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
50.1.7 นางสาวพนิตชา โพธิสาร ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ กรรมการ 
50.1.8 นางกัญญมล สมอฝาก ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น   กรรมการ 
50.1.9 นางปิยะนนัท์  ประครอง  ครู วิทยาลัยเทคนิคนครพนม กรรมการ 
50.1.10 นางสาวรัตนาภรณ์   จันทนา                                        ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม                       กรรมการ 
50.1.11 นางสาวรัตนา     สาระคำ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม                       กรรมการ 
50.1.12 นางสาวพิมพ์พรรณ  ทิพย์ชัย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ 
50.1.13 นางปิยะนนัท์   ประครอง ครู วิทยาลัยเทคนิคนครพนม กรรมการ 
50.1.14 นายพิษณุ         ศิลาอาสน์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการและเลขานุการ 
50.1.15 นางสาวพิมพ์พรรณ  ทิพย์ชัย ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
50.1.16 นายสุรชัย เนาวรัตน์ ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

51. ทักษะการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชั่นกราฟิก (ระดับ ปวช.) 
 51.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

51.1.1 นายประสิทธิ์  ทองรัศมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ประธานกรรมการ 
51.1.2 นางอังคณา     เบ็ญจศิล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ      รองประธานกรรมการ 
51.1.3 นายคำภา      ขันต ี ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
51.1.5 นางสาวกรกนก  โกพล  ครู วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม กรรมการ 
51.1.5 นายสราวุธ  งามศักดิ ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี กรรมการ 
51.1.6 นางสาวรำไพ    อมรเจริญกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
51.1.7 นายไกรศร     ประกิจ    ครู วิทยาลัยเทคนิคบัวงใหญ่ กรรมการ 
51.1.8 นายกฤษณะ   เสาะสาย ครู วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ กรรมการ 
51.1.9 นางมณีวรรณ   แสงงาม  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
51.1.10 นายกฤษณะ   กั้วสิทธิ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
51.1.11 นางนันท์นภัส  คำวชิรพิทักษ์  ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
51.1.12 นางสุวิมล  อักษรกลาง ครู วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน กรรมการ 
51.1.13 นายพิชญะ  พรมลา ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
51.1.14 นายมงคล  แสงอรุณ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
51.1.15 นายก้องเกียรต ิ อ่อนตา ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
51.1.16 นางประภัสสร   อนิลบล  ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการและเลขานุการ 
51.1.17 นางสาวทิวารัตน์    ศรีกุลวงศ์ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
51.1.18 นางแสงอรุณ     สิงห์มหาไชย ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 51.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
51.2.1 ดร.มงคล แสงอรุณ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
51.2.3 นายศุภชัย โพธิ์ศรี ครู วิทยาลัยการอาชีพห้วยผ้ึง กรรมการ 
51.2.6 นางสาวณัฐฎิญากรณ์  บุญวิจิตร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด กรรมการ 
51.2.10 ดร.คชา โกศิลา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 

 

52. ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) 
 52.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

52.1.1 นายบัญชา    โคตรแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ประธานกรรมการ 
52.1.2 นางเยาวลักษณ์  อุปทอง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเซกา           รองประธานกรรมการ 
52.1.3 นายสิทธิรัตน์   มิรัตนไพร             รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร             กรรมการ 
52.1.4 นางสาวมุกดา ดลเจือ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี           กรรมการ 
52.1.5 นายชัชชัย กาหาวงศ์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย        กรรมการ 
52.1.6 นางสาวอิงอร  ธรรมเวียง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
52.1.9 นางชฎาธาร  สาวะรีพล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
52.1.10 นายกมลศิลป์   คำพิลา ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
52.1.11 นายชนวีร์  ทองสุทธิ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม กรรมการ 
52.1.12 นางสาวนริศรา  ทองยศ  ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง กรรมการ 
52.1.14 นางสาวกฤษณา        หอมเชย    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
52.1.15 นายผดุงศักดิ์   บุญยืน         ครู วิทยาลัยการอาชีพสตึก กรรมการ 
52.1.16 นายสุรเดช กล่ินพะยอม  ครู วิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุม กรรมการ 
52.1.17 นางสาวลักขณา  สีลาง   ครู วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด กรรมการ 
52.1.18 นางสาวเกศสุดา วิเศษวงษา ครู วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร กรรมการ 
52.1.19 นายปฐมพงศ์ วสยางกรู ครู วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร กรรมการ 
52.1.20 นายเสถียร   นิลบุตร ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง กรรมการ 
52.1.21 นายทวี สาวิกันย์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด กรรมการ 
52.1.22 นายรัตนศักดิ์  ผาสุข เจ้าหน้าท่ี วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
52.1.23 นางขนิษฐา    จิณรักษ์         รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการและเลขานุการ 
52.1.24 นายเจิมวุฒิ   แจ่มดวง        ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
52.1.25 นางอุไรวรรณ  จันทร์นนท์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 52.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
52.2.1 นายชากร โมสกุล รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง              กรรมการ 
52.2.2 นายธีรวุฒ ิ เต็มบุญ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ              กรรมการ 
52.2.3 นายอนุภัทร ศรีทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
52.2.4 นายทวี สาวิกันย์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด กรรมการ 
52.2.5 นายฐารรรฎร เกรัมย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
52.2.6 นายมงคล   ศิริโสม ครู วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร กรรมการ 
52.2.7 นางธัญดา ศรีเพชร ครู วิทยาลัยเทคนิคพิมาย กรรมการ 
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53. ทักษะโลจิสติกส์(การแก้ปัญหากระบวนการโลจิสติกส์ผ่านแบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกมและการตอบ
ปัญหาโลจิสติกส์) (ระดับ ปวช.) 
 53.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

53.1.1 นางมนัสนันท์  ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ประธานกรรมการ 
53.1.2 นายสุกฤษณ์  สหะชาติ          รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รองประธานกรรมการ 
53.1.3 นางณภัทร อิ่มวิทยา ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
53.1.4 นางเพ็ญประภา  แสงสุขวาว  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
53.1.5 นางบุษราภรณ์ แสนจันทร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
53.1.6 นางสาวศยาภัช  ศรีอ่อน ครู วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ กรรมการ 
53.1.7 นางอุไรวรรณ    จันทร์นนท์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
53.1.8 นางสาวรุ่งนภา คิดกล้า ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการ 
53.1.9 นางนงลักษณ์  ศรีชา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษากันทรลักษ์ กรรมการ 
53.1.10 นายเอกวิทย์   พิมพ์ปัจฉิม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย กรรมการ 
53.1.11 นางสาวชลกานต์  มุทุกัณฑ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด กรรมการ 
53.1.12 นางสาวประภาพร  นัยจิตร   ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
53.1.13 นายทวีศักดิ์ คงคามี       ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร            กรรมการ 
53.1.14 นางสุภาพร วงษ์จรัส ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 
53.1.15 นางสาววรจิตร  เถ่ือนฤชัย ครู วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง กรรมการ 
53.1.16 นางสาวณัฎฐนันท์  ชวัลรัตน์ตระกูล  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กรรมการ 
53.1.17 นางสาววสุรัตน์  ผูกพันธ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ   กรรมการ 
53.1.18 นายวีรศักดิ์    พรหมโสภา ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
53.1.19 นายเอกรัตน์   นงนวล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
53.1.20 นางสาวรัตติยา     พิมพ์แน่น     ครู วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ กรรมการ 
53.1.21 นายณัฐวุฒิ ตติยสถาพรกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ กรรมการ 
53.1.22 นางสาวปนัดดา  บูรณะพล    ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
53.1.23 นางวัฒนาวรรณ   พิมพ์ศรี    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการและเลขานุการ 
53.1.24 นายพรชัย แย้มบาน ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
53.1.25 นายณัฐวุฒิ ตติยสถาพรกุล     ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 53.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
53.2.1 นางสาวศิรินิรยา  พิละ ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
53.2.2 นางสาวอรปภา                                          สครรัมย์             ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
53.2.3 นางโชติรัตน์    แถมจินดา ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการ 
53.2.4 นายวิเชียร  ศรีวงษา ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 
53.2.5 นางสาวเพ็ญประภา   แสงสุขวาว  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
53.2.6 นายธนากร  แสงทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
53.2.7 นางสาวศยาภัช  ศรีอ่อน ครู วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ กรรมการ 
53.2.8 นางสาวประภาพร  นัยจิตร ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
53.2.9 นางอทิตยา  ธงสันเทียะ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กรรมการ 
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53.2.10 นางสาววสุรัตน์   ผูกพันธ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ กรรมการ 
 

54. ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม (ปวส.) 
 54.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

54.1.1 นายทศพล     สุวรรณไตรย์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินราชินีมุกดาหาร ประธานกรรมการ 
54.1.2 นายปัญญา มุ่งดี รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารรองประธานกรรมการ 
54.1.๓ นางณภัทร อิ่มวิทยา ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม      กรรมการ 
54.1.๔ นางสาวเพ็ญประภา   แสงสุขวาว  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
54.1.๕ นางบุษราภรณ์ แสงจันทร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
54.1.๖ นางวัฒนาวรรณ  พิมพ์ศรี     ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
54.1.๗ นางสาวประภาพร   นัยจิตร ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
54.1.๘ นางสุภาพร วงษ์จรัส ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 
54.1.๙ นางสาวรุ่งนภา คิดกล้า ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการ 
54.1.1๐ นายวีรศักดิ์  พรหมโสภา ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
54.1.๑๑ นางผกายวรรณ  ศรีนครินทร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
54.1.1๒ นางนงลักษณ์    ศรีชา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษากันทรลักษ์ กรรมการ 
54.1.1๓ นายเอกวิทย์  พิมพ์ปัจฉิม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย กรรมการ 
54.1.1๔ นางสาวชลกานต์  มุทุกัณฑ์   ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด กรรมการ 
54.1.1๕ นางสาวอาทิตยา เคล้าทอง ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร            กรรมการ 
54.1.1๖ นางสาวเจนจิรา รักษาศรี ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร            กรรมการ 
54.1.1๗ นางสาวณัฏฐนันท์  ชวัลรัตน์ตระกูล  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กรรมการ 
54.1.18 นางสาวณัฐฏิญา   โคหาจักร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
54.1.19 นางสาววสุรัตน์ ผูกพัน ครู วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ กรรมการ 
54.1.20 นางสาวศยาภัช  ศรีอ่อน ครู วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ กรรมการ 
54.1.21 นางสาวศศิตา  ตติยสถาพรกุล   ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
54.1.22 นางสาวปนัดดา  บูรณะพล    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
54.1.23 นายทวีศักดิ์ คงคามี         ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร  กรรมการและเลขานุการ 
54.1.24 นายพรชัย แย้มบาน ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
54.1.25 นายณัฐวุฒิ ตติยสถาพรกุล  ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

54.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
54.2.1 นายทวีศักดิ์ คงคามี ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร             กรรมการ 
54.2.2 นายพรชัย แย้มบาน ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
54.2.3 นางสาวเพ็ญประภา   แสงสุขวาว  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
54.2.4 นางบุษราภรณ์  แสนจันทร์   ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
54.2.5 นางสาวประภาพร  นัยจิตร   ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
54.2.6 นายวิเชียร ศรีวงษา ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 
54.2.7 นายวทัญญู เชาว์พานิช ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
54.2.8 นางสาวศิรินิรยา   พิละ ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
54.2.9 นางโชติรัตน์  แกมจินดา ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการ 
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54.2.10 นางสาวสวลักษณ์  วาทะสิทธิ์  ครู วิทยาลัยการอาชีพพยัคภูมิพิสัย กรรมการ 
 

ทักษะวิชาชีพ (ประเภทคหกรรม) 
55. ทักษะการประกอบอาหารเชิงธุรกิจประเภท ชุดอาหารว่างบรรจุกล่องเชิงธุรกิจ (Food Box set) (ระดับปวส.) 
 55.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

55.1.1 นางสาวกรรณิกา   ยอดสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น     ประธานกรรมการ 
55.1.2 นายยงยุทธ นันดี      รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น     รองประธานกรรมการ 
55.1.3 นางสาวมินทร์ธิดา  กุแก้ว ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
55.1.4 นางสาวสุนิสา  ดรดี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
55.1.5 นางสาวกัลยารัตน์  ขาวภา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กรรมการ 
55.1.6 นางสาวนันทนา  อัชฌานนท์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กรรมการ 
55.1.7 นางศุภนุช สีหานนท์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
55.1.8 นายบัญชา ห่อทอง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการ 
55.1.9 นางชนิตดา ปราบพาล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร กรรมการ 
55.1.10 นางสาวสุพัตรา  นิทัศนกุล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีษะเกษ กรรมการ 
55.1.11 นางสาวกมลทิพย์  อภิลักษณ์สันติ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย กรรมการ 
55.1.12 นายโกวิท จันทะปาละ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด กรรมการ 
55.1.13 นางสาวอุบล  ไชยพงษ ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร กรรมการ 
55.1.14 นางสาวเสาวรี  สุพา ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร           กรรมการ 
55.1.15 นางสาวเบญจมาภรณ์ สัตตะ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ กรรมการ 
55.1.16 นางสาววิสันต์  จันสีดา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กรรมการ 
55.1.17 นายชวนิติกร นามอามาตย์      ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ กรรมการ 
55.1.18 นางสาวอรวรรณ  เนียมพันธ ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครพนม กรรมการ 
55.1.19 นางสาวสุกัญญา  ยิ้มทองหลาง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กรรมการ 
55.1.20 นางสาวปิยะดา   กะตะศิลา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาบึงกาฬ กรรมการ 
55.1.21 นางสาวปุณยนุช ขะจีฟ้า ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาบุรีรัมย์ กรรมการ 
55.1.22 นายณัฐพล ชินแสน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
55.1.23 นางสาวชัญญณัท   จำปาลาด ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น        กรรมการและเลขานุการ 
55.1.24 นางสาวนภา   ชูรัตน์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย     กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
55.1.25 นางสาวสุภาวรรณ์  บุบผาสังข ์    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย     กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 55.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
55.2.1 นางสาวนภา ชูรัตน์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
55.2.2 นางสาวนภาพร ก้อนมณี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กรรมการ 

 

56. ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจ (ปวส.) 
 56.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

56.1.1 นางสาวกรรณิกา   ยอดสง่า           ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น   ประธานกรรมการ 
56.1.2 นายยงยุทธ นันดี        รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  รองประธานกรรมการ 
56.1.3 นางสาวมินทร์ธิดา กุแก้ว ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี               กรรมการ 
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56.1.4 นางสาวสุนิสา ดรดี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดธานี กรรมการ 
56.1.5 นางสาวกัลยารัตน์ ขาวภา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  กรรมการ 
56.1.6 นางสาวนันทนา อัชฌานนท์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กรรมการ 
56.1.7 นางศุภนุช สีหานนท์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
56.1.8 นายบัญชา ห่อทอง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการ 
56.1.9 นางชนิตดา ปราบพาล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร กรรมการ 
56.1.10 นางสาวสุพัตรา นิทัศนกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
56.1.11 นางสาวกมลทิพย์ อภิลักษณ์สันติ ครู วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย กรรมการ 
56.1.12 นายโกวิท จันทะปาละ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด กรรมการ 
56.1.13 นางสาวอุบล ไชยพงษ ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
56.1.14 นางสาวเสาวรี สุพา ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร     กรรมการ 
56.1.15 นางสาวเบญจมาภรณ์ สัตตะ ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 
56.1.16 นางสาววิสันต์ จันสีดา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กรรมการ 
56.1.17 นายชวนิติกร   นามอามาตย์     ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ กรรมการ 
56.1.18 นางสาวอรวรรณ เนียมพันธ ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครพนม กรรมการ 
56.1.19 นางสาวสุกัญญา  ยิ้มทองหลาง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กรรมการ 
56.1.20 นางสาวปิยะดา กะตะศิลา ครู วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ กรรมการ 
56.1.21 นางสาวปุณยานุช ขะจีฟ้า ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
56.1.22 นายณัฐพล ชินแสน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม                กรรมการ 
56.1.23 นางสาวชัญญณัท จำปาราช ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  กรรมการและเลขานุการ 
56.1.24 นางอรศิร ิ ชัยวงศ์               ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
56.1.25 นางสาวสุภาวรรณ์  บุบผาสังข ์          ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 56.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
56.2.1 นางนภาพร  ก้อนมณี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กรรมการ 
56.2.2 นางสาวนภา   ชูรัตน์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 

 

57. ทักษะการประดิษฐ์ภาชนะใบตองและแกะสลักผลไม้พร้อมรับประทาน (ปวช.) 
 57.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

57.1.1 นางจิตโสมนัส  ชัยวงษ์        ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา       ประธานกรรมการ 
57.1.2 นายประถมจักรี  สียางนอก   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษนครราชสีมา รองประธานกรรมการ 
57.1.3 นางสุวรรณี ไชยศรี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี               กรรมการ 
57.1.4 นายวิวัฒน ์ มหาสิงห์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
57.1.5 นายเจษฎาวัจน์ เรืองบุญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย กรรมการ 
57.1.6 นางสาวสุดสงวน สุนาคราช ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด กรรมการ 
57.1.7 นางศุภนุช สีหานนท์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
57.1.8 นางณิชาดา จันทร์กล่ิน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการ 
57.1.9 นายชินวัฒน ์ ทองสุทธิ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม               กรรมการ 
57.1.10 นางสาวมุกดา อามาตย์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กรรมการ 
57.1.11 นางสาวณัฐภัสสร ทิพย์ธีรสุนทร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา                กรรมการ 
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57.1.12 นายรัตน์ชตะ อินทรวิศิษฐ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน กรรมการ 
57.1.13 นางสาวคะนึงนิตย ์ อุ่นเทียมโสม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร กรรมการ 
57.1.14 นายภานุเดช ศรีมงคล ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน กรรมการ 
57.1.15 นางสาวกชกร ชาติกานนท์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา                กรรมการ 
57.1.16 นายกฤตยศ ทองรักษ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา                กรรมการ 
57.1.17 นางสาววรปภา           ธนาวิรุจน์              ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กรรมการและเลขานุการ 
57.1.18 นางสาวนภา    ชูรัตน์                   ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
57.1.19 นางสาวสุภาวรรณ์  บุบผาสังข ์             ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

  

58. ทักษะการประดิษฐ์กระเช้าของขวัญเทศกาลสงกรานต์ (ปวส.) 
 58.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

58.1.1 นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม                ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ประธานกรรมการ 
58.1.2 นายฤทธิพร                แก้ววิเชียร    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน รองประธานกรรมการ 
58.1.3 นางสาวพรรณรมน  สีพาฮาด ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี                กรรมการ 
58.1.4 นายพิพัฒนพ์ล  ไชยยะ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี         กรรมการ 
58.1.5 นางจินตนา    จรัสศรี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย กรรมการ 
58.1.6 นายวิทวัส  กาศไทยสง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด กรรมการ 
58.1.7 นางสาวนภา    ชูรัตน์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
58.1.8 นายวีระพงษ์  ปากโพ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  กรรมการ 
58.1.9 นายอาคม  ยะหัตตะ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม                กรรมการ 
58.1.10 นางสมปอง   นันดี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กรรมการ 
58.1.11 นายจาตุรงค์    เอี่ยมสะอาด ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา                กรรมการ 
58.1.12 นางสาววรัญญา  สัตย์ซื่อ ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน  กรรมการ 
58.1.14 นางสาวผ่องพรรณ       ศรีภิรมย์ ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน  กรรมการและเลขานุการ 
58.1.15 นางศุภนุช สีหานนท์              ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
58.1.16 นางสาวสุภาวรรณ์  บุบผาสังข ์            ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

59. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บชุดเด็กหญิงฯ วัย 3 – 5 ขวบ (ปวช.) 
 59.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

59.1.1 ว่าท่ีร้อยโทบุญชุบ หล่ังทรัพย์             ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์    ประธานกรรมการ 
59.1.2 นางสาวสายสิริ   สายยศ          รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รองประธานกรรมการ 
59.1.3 นางอรสา แถบเกิด ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
59.1.4 นางสาวณัฐณิชา  ศรีดางาม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
59.1.5 นายชัยวัฒน ์ ส่ือวัฒนา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กรรมการ 
59.1.6 นางสาวพัชรินทร์  หาญพิทักษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
59.1.7 นางภัสณญา  เนตรแสงศรี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย กรรมการ 
59.1.8 นางเอมอร กุลสุข ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด กรรมการ 
59.1.9 นางสาวสุวลี   บุญญามณี     ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  กรรมการ 
59.1.10 นางสาวเบญจมาศ  เหมือนใจนึก ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กรรมการ 
59.1.11 นายอเนกพงศ์  ทองศรี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กรรมการ 
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59.1.12 นายสมบูรณ์ แสงงาม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
59.1.13 นางสาวนิตยา สุทธิมูล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการ 
59.1.14 นางสาวจิตนา  ผาบสิมมา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี   กรรมการและเลขานุการ 
59.1.15 นางศุภนุช สีหานนท์              ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
59.1.16 นางสาวสุภาวรรณ์  บุบผาสังข ์            ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

   

60. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเสื้อสูทสตรีแฟชั่น (ปวส.) 
 60.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

60.1.1 ว่าท่ีร้อยโทบุญชุบ หล่ังทรัพย์  ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ประธานกรรมการ 
60.1.2 นางสาวยณิลรัศมี        ตระกูลพันธนนัท์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รองประธานกรรมการ 
60.1.3 นางนารีรัตน์  โชติบุตร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
60.1.4 นางเบญจวรรณ   บุ้งทอง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
60.1.5 นางสาวณัฐณิชา  ศรีดางาม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
60.1.6 นางสาวนภา ชูรัตน์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
60.1.7 นางสาวอรวรรณ  แสนมหา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย กรรมการ 
60.1.8 นายจิรภัทร ศรีสวาท ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กรรมการ 
60.1.9 นางสุดาทิพย์   เดชมะเริง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กรรมการ 
60.1.10 นางสาวพัชรี    กลักโพธิ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กรรมการ 
60.1.11 นางสาวสาวิตรี   เงาแสง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
60.1.12 นางสาวสุวลี  บุญญามณี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการ 
60.1.13 นางสาวนิตยา   สุทธิมูล               ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์     กรรมการและเลขานุการ 
60.1.14 นางศุภนุช สีหานนท์                  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
60.1.15 นางสาวสุภาวรรณ์  บุบผาสังข์                 ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 

ทักษะวิชาชีพ (ประเภทวิชาศิลปกรรม) 
61. ทักษะวิดิโอคอนเทนต์ “สื่อโฆษณาสินค้าสร้างสรรค์” (ปวช.) 
 61.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

61.1.1 นายวุฒินนัท์   จันทร์ทอง               ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร  ประธานกรรมการ 
61.1.2 นางสาวอมรรัตน์        พิทักษ์วาปี       รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร รองประธานกรรมการ 
61.1.3 นายอาณัติ เหล่ือมศรี ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ กรรมการ 
61.1.4 นางสลักจิต อริยานุวัฒน ์ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
61.1.5 นายไพรัตน ์ โททอง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด กรรมการ 
61.1.6 นายพิษณุ  หอมหวาน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด กรรมการ 
61.1.7 นายวัชรกิติ แสงสุวรรณ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการ 
61.1.8 นายจารึก ชุ่มสีดา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กรรมการ 
61.1.9 นายลิขิต ไชยเดช ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
61.1.10 นางสาวขัตติยา   เดชสอน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
61.1.11 นายกิตติธัช    พละศักดิ์           ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
61.1.12 นางสาวโชติรส    แน่นอุดร   ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
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61.1.13 นางสุกัญญา   ดนัยสวัสด์ิ  ครู วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน กรรมการ 
61.1.14 นางยุภาพร   จันทศิริ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย        กรรมการ 
61.1.15 นายวีรวัฒน์   เกษสกุล           ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร  กรรมการและเลขานุการ 
61.1.16 นางสาวพิมพ์ชนก คงใหม ่ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
61.1.17 นางสาวอาภาพร   รอดเจริญ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

  

62. ทักษะการออกแบบอัตลักษณ์ศูนย์บ่มเพาะในสถานศึกษา (CI Design Branding) (ปวส.) 
 62.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

62.1.1 นางสาวกรรณิการ์ แดนสีแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง        ประธานกรรมการ 
62.1.2 นางภัทรภร                แก้วศิริ                 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง รองประธานกรรมการ 
62.1.3 นางสาวขัตติยา เดชสอน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
62.1.4 นางสาวสุวิมล เอ็นด ู ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด กรรมการ 
62.1.5 นายไพรัตน ์ โททอง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการ 
62.1.6 นางจิราวรรณ ภู่ศรี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กรรมการ 
62.1.7 นายวีรวัฒน ์ เกษสกุล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร กรรมการ 
62.1.8 นายวัชรกิตติ   แสงสุวรรณ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการ 
62.1.9 นายชัยรัตน์   ชัยปัทมานนท์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กรรมการ 
62.1.10 นายณัฐวัฒน์ เอกทวีศิริกุล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย กรรมการ 
62.1.11 นางรติภัทร์ จันทร์ส่อง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
62.1.12 นางสาวสุภาดา คำตา ครู วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง กรรมการ 
62.1.13 นายอาณัติ เหล่ือมศรี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ  กรรมการและเลขานุการ 
62.1.14 นางสาวพิมพ์ชนก  คงใหม ่ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
62.1.15 นางสาวอาภาพร รอดเจริญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

  

 62.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
62.2.1 นางสาวกรรณิการ์ แดนสีแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง                   กรรมการ 
62.2.2 นายสุริยา จันทร์ส่อง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
62.2.3 ว่าท่ี รต.ฐิติพงศ์ ภูแอบหิน ครู วิทยาลัยอาชชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
62.2.4 นางสาวพิมพ์ชนก  คงใหม ่ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
62.2.5 นางสาวขัตติยา เดชสอน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
62.2.6 นายชัยรัตน์   ชัยปัทมานนท์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กรรมการ 
62.2.7 นายจักกฤษณ์ ชาตัน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ กรรมการ 

 

63. ทักษะจิตรกรรมไทย (ปวช.) 
 63.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

63.1.1 นางลฎาภา   แสวงทรัพย์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี        ประธานกรรมการ 
63.1.2 นางสมจิตร                บุรุษพัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  รองประธานกรรมการ 
63.1.3 นายลือชัย ทาทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
63.1.4 นายธวัชชัย  หอมทอง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี                 กรรมการ 
63.1.5 นางสาวพาฝัน กล่อมสาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
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63.1.7 นายสุริยันต์ โพธิ์โชติ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด กรรมการ 
63.1.8 นายศุภกฤษ ทิพย์โอสถ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม                 กรรมการ 
63.1.9 นายสุระชาติ                พละศักดิ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี    กรรมการและเลขานุการ 
63.1.10 นางสาวพิมพ์ชนก  คงใหม่ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
63.1.11 นางสาวอาภาพร   รอดเจริญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 63.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
63.2.1 นางสาวลฎาภา   แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
63.2.2 นางสมจิตร บุรุษพัฒน ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   กรรมการ 
63.2.3 นายสุรศักดิ์ คำมั่น ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
63.2.4 นายกฤษณา โมคศิริ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
63.2.5 นายชวลิต เข็มศิริ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาบึงกาฬ กรรมการ 
63.2.6 นางสาวอุไรรัตนา โพธิ์แก้ว ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
63.2.7 นายกิตติธัช พละศักดิ ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
63.2.8 นายเศรษศาสตร์ อุปมายันต์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
63.2.9 นายสุระชาติ พละศักดิ ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 

 

64. ทักษะการวาดภาพเหมือนผู้หญิง (Portrait) (ระดับ ปวช.) 
 64.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

64.1.1 นางสุวนิจ สุริยพันตรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ       ประธานกรรมการ 
64.1.2 นางดวงพร ศรีประโค รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี      รองประธานกรรมการ 
64.1.3 นายกฤษณา โมคศิริ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
64.1.4 นายธวัชชัย หอมทอง  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
64.1.5 นายเศรษฐศาสตร์  อุปมายันต์      ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
64.1.6 นางสาวฌญนพัธต์   ปักคะมา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
64.1.7 นายภูชิต แสงจันทร์  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
64.1.8 นายสุริยันต์  โพธิ์โชติ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด กรรมการ 
64.1.9 นายอภิชาต  สอนจิตร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด กรรมการ 
64.1.10 นายธนกฤต   สอนโว ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กรรมการ 
64.1.11 นายบดินทร์    เหล่าวงษา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กรรมการ 
64.1.12 นางสาวอุไรรัตนา   โพธิ์แก้ว ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
64.1.13 นายณัฐวัฒน์   เอกทวีสิริกุล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย กรรมการ 
64.1.14 นายเฉลิมฤทธิ์   จันทะฟอง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย กรรมการ 
64.1.15 นายพีระศักดิ์  ศรีสร้างคอม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
64.1.16 นางจรรยาพร ฉิมนอก ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
64.1.17 นางสาวนิติยา ศรีวิหยัด  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด กรรมการ 
64.1.18 นายวิทยา  โยอาศรี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
64.1.19 ว่าท่ีร้อยตรีบุญญศักดิ์  คำปลิว ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
64.1.20 นายศุภกฤษ ทิพย์โอสถ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
64.1.21 นางสาวสุธาสินี กล่ินกล้า ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
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64.1.22 นางสาวลำใย นียาทองหลาง ครู วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ กรรมการ 
64.1.23 นางพิสมัย     นิติศักดิ์   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ   กรรมการและเลขานุการ 
64.1.24 นางสาวพิมพ์ชนก  คงใหม ่ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
64.1.25 นางสาวอาภาพร   รอดเจริญ        ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 64.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
64.2.1 นางสาวลำไย นียา นียาทองหลาง ครู วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ กรรมการ 
64.2.2 นางสาววิบูลย์                                 สกุลพล         ครู วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  กรรมการ 
64.2.3 นายพีระศักดิ์ ศรี ศรีสร้างคอม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
64.2.4 นางสาวนิติยา  ศรีวิหยัด ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด กรรมการ 
64.2.5 นายธนกฤต   สอนโว ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กรรมการ 
64.2.9 นายกฤษณา  โมคศิริ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี               กรรมการ 

 

65. ทักษะองค์ประกอบศิลป์ (Composition Art) (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) 
 65.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

65.1.1 นางสุวนิจ สุริยพันตรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ       ประธานกรรมการ 
65.1.2 นางจารุณี       คณาจันทร์     รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา     รองประธานกรรมการ 
65.1.3 นางสาววาสนา ยานารมย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ กรรมการ 
65.1.4 นางรติภัทร จันทร์ส่อง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
65.1.5 นายสุระชาติ    พลศักดิ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
65.1.6 นายพีระศักดิ์  ศรีสร้างคอม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
65.1.7 นายภูชิต แสงจันทร์  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
65.1.8 นายธนกฤต สอนโว ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กรรมการ 
65.1.9 นายบดินทร์ เหล่าวงษา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กรรมการ 
65.1.10 นายวิทยา โยอาศรี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
65.1.11 นายศุภกฤต ทิพย์โอสถ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
65.1.12 นายอภิชาติ  สอนจิตร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด กรรมการ 
65.1.13 นางสาวนิติยา    ศรีวิหยัด ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด กรรมการ 
65.1.14 นายณัฐวัฒน์ เอกทวีสิริกุล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย กรรมการ 
65.1.15 นายเฉลิมฤทธิ์   จันทะฟอง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย กรรมการ 
65.1.16 นางสาวมธุรดา อุทัยแพน ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
65.1.17 นางอนุธิดา ดาโรจน์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
65.1.18 นางสาววิบูลย์ สกุลพล ครู วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ กรรมการ 
65.1.19 นางสาวนฤมล พรมดี ครู วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ กรรมการ 
65.1.20 นางสาวอุไรรัตนา โพธิ์แก้ว ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
65.1.21 นายสุริยันต์  โพธิ์โชติ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด กรรมการ 
65.1.22 ว่าท่ีร้อยโทมงคล ชาปะ ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
65.1.23 นายชวลิต เข็มศิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ    กรรมการและเลขานุการ 
65.1.24 นางสาวพิมพ์ชนก  คงใหม ่ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย         กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
65.1.25 นางสาวอาภาพร   รอดเจริญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย         กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
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 65.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
65.2.1 นางอนุธิดา   ดาโรจน์                                                  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลธานี กรรมการ 
65.2.2 นางสาวนิรมล  ศรีสุข ครู วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ กรรมการ 
65.2.3 นายสุริยันต์  โพธิ์โชติ  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด กรรมการ 
65.2.4 นายณัฐพล หินวิเศษ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  กรรมการ 
65.2.5 นางสาวอุไรรัตนา โพธิ์แก้ว   ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 

 

66. ทักษะการออกแบบนิเทศศิลป์หัวข้อ การออกแบบโปสเตอร์ส่งเสริม อนุรักษ์การสร้างผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากผ้า
ไทย (ระดับ ปวช.) 
 66.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

66.1.1 นางลฎาภา   แสวงทรัพย์    ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี       ประธานกรรมการ 
66.1.2 นางสมจิตร            บุรุษพัฒน์   รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รองประธานกรรมการ 
66.1.3 นางสาวกมลรัตน์  สุพวงแก้ว ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี               กรรมการ 
66.1.4 นายพิศิษฐ์  อู่ศิริกุลพาณิชย์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี               กรรมการ 
66.1.5 นายเสกสัณห์  สิงห์แก้ว ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี               กรรมการ 
66.1.6 นางกรกนก  แก้วเกิด ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์                      กรรมการ 
66.1.7 นางสาวนิตยา  ศรีวิหยัด ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด กรรมการ 
66.1.8 นางกันยากร เนตรไธสง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กรรมการ 
66.1.9 นายอภิชาต  เดชภิญโญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา                กรรมการ 
66.1.10 นายฉัตรมงคล ไชยเดือน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม                กรรมการ 
66.1.11 นายธีระพล            สีดำ                     ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
66.1.12 นางสาวพิมพ์ชนก  คงใหม ่                 ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
66.1.13 นางสาวอาภาพร  รอดเจริญ                   ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 66.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
66.2.1 นางลฎาภา   แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี    กรรมการ 
66.2.2 นายสุระศักดิ์ คำมั่น ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี               กรรมการ 
66.2.3 นางสาวธนิดา วรรณแก้ว ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี               กรรมการ 
66.2.4 นายพยุงศักดิ์ วันอุดม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
66.2.5 นางกรกนก แก้วเกิด ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการ 
66.2.6 นางสาวจินตนา นามศรีหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี               กรรมการ 
66.2.7 นายพลวัต แสงจันทร์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กรรมการ 
66.2.8 นายปริญญา ถิระโคตร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี               กรรมการ 
66.2.9 นายภูชิต แสงจันทร์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
66.2.10 นายธีระพล สีดำ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี               กรรมการ 

  

67. ทักษะการออกแบบเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากผ้าไทย (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) 
 67.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

67.1.1 นางลฎาภา              แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  ประธานกรรมการ 
67.1.2 นายสุรศักดิ์             คำมั่น ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รองประธานกรรมการ 
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67.1.3 นายธีระพล สีดำ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี               กรรมการ 
67.1.4 นายเสกสัณห์  สิงห์แก้ว ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี               กรรมการ 
67.1.5 นายธีระพล      สีดำ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี               กรรมการ 
67.1.6 นางสาวกรกนก  แก้วเกิด ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการ 
67.1.7 นางสาวนิตยา  ศรีวันหยุด ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด กรรมการ 
67.1.8 นายอภิชาต  เดชภิญโญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา                กรรมการ 
67.1.9 นายฉัตรมงคล  ไชยเดือน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม                กรรมการ 
67.1.10 นายพลวัต  คะเณย์แสน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กรรมการ 
67.1.11 นายพิศิษฐ์              อู่ศิริกุลพาณิชย์         ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ 
67.1.12 นางศุภนุช    สีหานนท์                ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
67.1.13 นางสาวสุภาวรรณ์ บุบผาสังข ์              ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

  

67.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
67.2.1 นางลฎาภา   แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
67.2.2 นางสมจิตร บุรุษพัฒน ์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
67.2.3 นายลือชัย ทาทอง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
67.2.5 นายเศรษศาสตร์ อุปมายันต์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
67.2.6 นายปริญญา ถิระโคตร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
67.2.7 นางกันยากร เนตรไธสง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กรรมการ 
67.2.8 นางสาวจิตนา นามศรีหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
67.2.9 นายภูชิต แสงจันทร์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
67.2.10 นายพลวัต คะเณย์แสน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กรรมการ 

  

68. ทักษะการออกแบบเคร่ืองประดับ (ระดับ ปวช.) 
 68.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

68.1.1 นายสายันห์  ประโกสันตัง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี   ประธานกรรมการ 
68.1.2 นายจักรี ราชนิล           ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล             รองประธานกรรมการ 
68.1.3 นายสมศักดิ์   มาตรทะเล   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี กรรมการ 
68.1.4 นางชุติญา   อัญญะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี กรรมการ 
68.1.5 นางสิริกร   แพงทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี กรรมการ 
68.1.6 นายสันติพัฒน์  เมืองนกเอี้ยง  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี กรรมการ 
68.1.23 นางสาวสุดารัตน์     กัณหา   ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี                    กรรมการและเลขานุการ 
68.1.24 นางสาวนภา     ชูรัตน์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย         กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
68.1.25 นางสาวสุภาวรรณ์   บุบผาสังข์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย         กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 68.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
69.2.1 นายสายันห์   ประโกสันตัง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี กรรมการ 
69.2.2 นายจักรี        ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล                                       กรรมการ 
69.2.3 นายสมศักดิ์   มาตรทะเล   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี กรรมการ 
69.2.4 นางชุติญา   อัญญะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี กรรมการ 
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69.2.5 นางสิริกร   แพงทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี กรรมการ 
69.2.6 นายสันติพัฒน์  เมืองนกเอี้ยง  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี กรรมการ 
69.2.7 นางสาวสุดารัตน์   กัณหา   ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี กรรมการ 

 

ทักษะวิชาชีพ (ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) 
69. ทักษะการผสมเคร่ืองด่ืม ประเภท Classic Bartender (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) 
 69.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

69.1.1  นายธีรกรณ์ พรเสนา ผู้อำนวยการ วบธท.นครราชสีมา   ประธานกรรมการ 
69.1.2 นายทรรศนันท์   ถนัดค้า      รองผู้อำนวยการ วบธท.นครราชสีมา        รองประธานกรรมการ 
69.1.3 นางอารีย ์ มูลดามาตย์    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน               กรรมการ 
69.1.4 นางวรญัญา   ต้ังเจริญวรคุณ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่                 กรรมการ 
69.1.5 นางวรินธรณ์ ตรัยศิลานันท์   ครู วบธท.นครราชสีมา              กรรมการ 
69.1.6 นางสาวอนุรัตน์  ผลนา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กรรมการ 
69.1.7 นายธนเสฏฐ์   สกุลรัชตะวัฒน์   ครู วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง กรรมการ 
69.1.8 นายสุทธิชัย  สร้อยสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ กรรมการ 
69.1.9 นางสาวภคพร  รัตนภักด ี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด  กรรมการ 
69.1.10 นางสาวธาริกา  สุวรรณศรี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  กรรมการ 
69.1.11 นางสาวอนัญญา วิชัยผิน     ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  กรรมการ 
69.1.12 นายภรตพงษ์   นามนนวล ครู วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย กรรมการ 
69.1.13 นายสุวิจักขณ์   จันทร์สำราญ ครู วิทยาลัยการอาชีพสตึก กรรมการ 
69.1.14 นางสาวรวิษฎา  พาพันธ ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กรรมการ 
69.1.15 นางสาวอรอุมา พะวังศ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพพล กรรมการ 
69.1.16 นางสาวพัชรนันท์ ทองแดง   ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
69.1.17 นางสาวพรรณนิภา   ศิริโส ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร             กรรมการ 
69.1.18 นายอภิรักษ์        เพชรล้ำ ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครชัยภูมิ กรรมการ 
69.1.19 นางวิชศินี ศรีวิชา ครู วิทยาลัย กรรมการ 
69.1.20 นางสาวจุฬาทิพย์  ทิพย์นาม   ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
69.1.21 นางสาวศิริญญ์  น้ำโมง        ครู วบธท.นครราชสีมา                      กรรมการและเลขานุการ 
69.1.22 นายชินวัฒน ์ ศรีวิชา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย       กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
69.1.23 นางวิชศินี ศรีวิชา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย       กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

  

70. ทักษะการผสมเคร่ืองด่ืม ประเภท Flair Bartender (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) 
 70.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

70.1.1 นายธีรกรณ์ พรเสนา ผู้อำนวยการ วบธท.นครราชสีมา                 ประธานกรรมการ 
70.1.2 นายวุฒิไกร    โอชิน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวนรองประธานกรรมการ 
70.1.3 นายฉัตรพล    นิยมญาติ        รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเซกา กรรมการ 
70.1.4 นางวรินธรณ์  ตรัยศิลานันท์   ครู วบธท.นครราชสีมา   กรรมการ 
70.1.5 นายธณภณ   สุภาโชติอังคณา  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กรรมการ 
70.1.6 นายศุภชัย   อาษากิจ ครู วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง กรรมการ 
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70.1.7 นางสาวณัฐฐินันท์  เจริญผล ครู วิทยาลัยการอาชีพพล กรรมการ 
70.1.8 นางสาวอังศุธา   สุทธิประภา ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง กรรมการ 
70.1.9 นายอนิวัฒน์   ชมเชย ครู วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง กรรมการ 
70.1.10 นางสาวนะภาพร   ทาระอาธร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย กรรมการ 
70.1.11 นายสุทธิศักดิ์  สุวรรณผา ครู วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ กรรมการ 
70.1.12 นางสาววาลุกา   พิมพะนิตย ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ 
70.1.13 นางสาวกัญจนพร   คงวัน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการ 
70.1.14 นางสาวสุภาพร  สาธุลี ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
70.1.15 นางสาวปิยาภรณ์  พุทธวรรณ ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
70.1.16 นายกิติกร   แสงเมืองเก่า    วิทยาลัยเทคนิคเซกา    กรรมการ 
70.1.17 นางสาวพรรณนิภา   ศิริโส ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร           กรรมการ 
70.1.18 นายอนิวัฒน์   ชมเชย ครู วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง กรรมการ 
70.1.19 นางสาวอัญชลี  ประทุมทีป   ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
70.1.20 นายทองเพชร ไฟสีลา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
70.1.21 นางสาวจุฑาภา   เท่ียงจิตต์    ครู วบธท.นครราชสีมา                    กรรมการและเลขานุการ 
70.1.22 นายชินวัฒน์    ศรีวิชา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย     กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
70.1.23 นางวิชศินี ศรีวิชา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย     กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 

71. ทักษะการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) 
      71.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

71.1.1 นายเชาวฤทธิ์   ลำพาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ประธานกรรมการ 
71.1.2 นางเนาวรัตน์   อันทรบุตร    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด          รองประธานกรรมการ 
71.1.3 นางอมร         จันทมูล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด กรรมการ 
71.1.4 ว่าท่ีร้อยตรีปิยชาติ ทองภูธรณ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด กรรมการ 
71.1.5 นางสาวสุรภา  ไชยวาน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด กรรมการ 
71.1.7 นางสาวพัชรนันท์ ทองแดง   ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
71.1.8 นายณัฐพล   สิริพรพิสุทธิ์         ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด กรรมการ 
71.1.9 นายณัฐพล    นวะมะรัตน ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาบุรีรัมย์ กรรมการ 
71.1.10 นายพรพิชิต      โพธิ์วัฒน ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์                       กรรมการ 
71.1.11 นางกมลรัตน์   จันทรชิต           ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย กรรมการ 
71.1.12 นางสาวปิยาภรณ์ พุทธวรรณ   ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร                                                  กรรมการ 
71.1.13 นางสาววรรณิสา  แก้วหาวงศ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กรรมการ 
71.1.14 นางสาวิตรี   อินเกอราแร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กรรมการ 
71.1.15 นางพชรภัทร    สาลี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ 
71.1.16 นางสาวปิยะพร  มิตรภานนท์ ครู วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง กรรมการ 
71.1.17 นายณัฐพล สอนหลวง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ กรรมการ 
71.1.18 นางสาวอัญชลี ประทุมทีป ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
71.1.19 นางสาวจีรวรรณ  จันดี ครู วิทยาลัยเทคนิคเขาวง                                                  กรรมการ 
71.1.20 นายประดิษฐ์ พันคลัง ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ  กรรมการ 
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71.1.21 นางสาวจิราพร ชมภู ครู วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม                                        กรรมการ 
71.1.22 นางสาวพลอยไพลิน กรมขุนทด ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ                                      กรรมการ 
71.1.23 นายศักดิ์ชัย สีหามงคล                                                                       ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด                       กรรมการและเลขานุการ 
71.1.24 นายชินวัฒน์    ศรีวิชา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย                  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
71.1.25 นางวิชศินี ศรีวิชา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย                  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

72. ทักษะการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน (ระดับ ปวช.) 
    72.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

72.1.1 นายเชาวฤทธิ์   ลำพาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ประธานกรรมการ 
72.1.2 นางเยาวลักษณ์  อุปทอง      ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเซกา                    รองประธานกรรมการ 
72.1.3 นางวรวลัญช์       คลังบุญครอง                 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด   กรรมการ 
72.1.4 นางเนาวรัตน์   อันทรบุตร                   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด   กรรมการ 
72.1.5 ว่าท่ีร้อยตรีปิยชาติ ทองภูธรณ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด   กรรมการ 
72.1.6 นางณชนก  แสงวงษ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด   กรรมการ 
72.1.7 นางกาญจนา  กองสอน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด   กรรมการ 
72.1.8 นางสาวศิริขวัญ  หวังชมกลาง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
72.1.9 นางภัคญดา       ณ หนองคาย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
72.1.10 นางสาวจิราวรรณ  คำมูล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
72.1.11 นายเทพอมร   วรขันธ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
72.1.12 นางสาวเขมจิรา  จันทร์ละออ ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร กรรมการ 
72.1.13 นางสาวศรัญญา หงส์แพง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย กรรมการ 
72.1.14 นายภูริทัต ทองจินดา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กรรมการ 
72.1.15 นางจุลจิลา ปัตถะเมฆ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
72.1.16 นางโสภาพร  สักบุตร  ครู วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา กรรมการและเลขานุการ 
72.1.17 นางสาวพัชรินทร์  สิงห์ทอง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย                 กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
72.1.18 นายศุภเกียรติ   มูลคุตร์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย                 กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 72.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
72.2.1 นายวัชรากร แสงสุขวาว ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 

 

73. ทักษะการนำเที่ยว สุดยอดมัคคุเทศก์ (Tour Guiding Skill Contest) (ระดับ ปวส.) 
     73.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

73.1.1 นายเชาวฤทธิ์   ลำพาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ประธานกรรมการ 
73.1.2 นางวรวลัญช์      คลังบุญครอง                 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด          รองประธานกรรมการ 
73.1.3 นางเนาวรัตน์   อันทรบุตร   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด     กรรมการ 
73.1.4 นางสาวสิรกาญจน์ ประยงค์หอม  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
73.1.5 นายธีรศาสนต์ิ  ทองแท้ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
73.1.6 นางสาวพุสรา   จิตนอก ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กรรมการ 
73.1.7 นางภัคญดา  ณ หนองคาย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
73.1.8 นางสาวพัชรินทร์  สิงห์เรือง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
73.1.9 นายฤทธิไกร  บูรณ์เจริญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการ 
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73.1.10 นายเทพอมร วรขันธ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
73.1.11 นางณชนก  แสงวงษ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด            กรรมการ 
73.1.12 ว่าท่ีร้อยตรีปิยชาติ  ทองภูธรณ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด            กรรมการ 
73.1.13 นางกาญจนา  กองสอน ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด            กรรมการ 
73.1.14 นายวาสนา   เต็มสะอาด ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด            กรรมการ 
73.1.15 นางอาภรณ์   ปัตะเวสัง                                              ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด                      กรรมการและเลขานุการ 
73.1.16 นางสาวพัชรินทร์  สิงห์ทอง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย                  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
73.1.17 นายศุภเกียรติ   มูลคุตร์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย                  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 73.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
73.2.1 นางจุลจิลา ปัตถะเมฆ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 

 

ทักษะวิชาชีพ (ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
74. ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระดับ ปวช.) 
    74.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

74.1.1 นายบรรลือศักดิ์   มานาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ ประธานกรรมการ 
74.1.2 นายจรูญ                 โสภี   รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคราศีไศล               รองประธานกรรมการ 
74.1.3 นางสุภาพร ศรีสุระ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการ 
74.1.4 นายรังสรรค์ ทบวอ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสตึก กรรมการ 
74.1.5 นายธีรวุฒิ เต็มบุญ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ กรรมการ 
74.1.6 นายวรุฒ เนื่องชมภู ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู กรรมการ 
74.1.7 นายสัตยา กำแพงศิริชัย ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
74.1.8 นายอติรุจ คำวัง ครู วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ กรรมการ 
74.1.9 นายศตวรรษ   อัคฮาด ครู วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน กรรมการ 
74.1.10 นางสาวพรพรรณ นักทำนา ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ กรรมการ 
74.1.11 นายพิชญะ พรมลา ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
74.1.12 นายอาทิตย์ กลีบรัง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กรรมการ 
74.1.13 นายชูศักดิ์ ศรีบุตรชิน ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
74.1.14 นางสาวพรทิพา  ประเสริฐ ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ กรรมการ 
74.1.15 นายอรรถชัย   ทองแผ่น ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ กรรมการ 
74.1.16 นายชาตรี โยธาธรรม ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ กรรมการ 
74.1.17 นายธงชัย ชาบุดศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
74.1.18 นายอภิชัย แสงมณี ครู วิทยาลัยการอาชีพนาแก กรรมการ 
74.1.19 นางกาญจนา   ทิมภราดร ครู วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง กรรมการ 
74.1.20 นางสาววิไลวรรณ พุฒบุญ    ครู วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ กรรมการ 
74.1.21 นายเฉลิมราช   ชัยเดช ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กรรมการ 
74.1.22 นายณัฐธัญ     สุวรรณธา      ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
74.1.23 นายศศิขันธุ์    กล้าขยัน       รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ             กรรมการและเลขานุการ 
74.1.24 นางนงนุช คำเหลือง ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                       กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
74.1.25 นายอภิวัฒน์    ฮงทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                       กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
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 74.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
74.2.1 นายหัสดายุ เหล่าวงษา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กรรมการ 
74.2.2 นายกัณหา อุทธิเสน ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
74.2.3 นายวีรธรรม  เทศประสิทธ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
74.2.4 นายอภิชัย แสงมณี ครู วิทยาลัยการอาชีพนาแก กรรมการ 
74.2.5 นายสุริยัน สายเมฆ ครู วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ กรรมการ 
74.2.6 นางสาวลลิดา  ศรีเมือง ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ กรรมการ 
74.2.7 นางสาวกฤษณา แนววิเศษ   ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
74.2.8 นายภาณุเมศ  ชุมภูนท์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี   กรรมการ 
74.2.9 นายนพอนนัต์  นรโคตร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการ 
74.2.10 นายชวาล แข็งแรง ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร กรรมการ 

 

75. ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย (ระดับ ปวส.) 
    75.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

75.1.1 นายชาญชัย แสนจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ประธานกรรมการ 
75.1.2 นายพรหมพิริยะ  พรหมสูตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน              รองประธานกรรมการ 
75.1.3 นางสาวพรทิพย์  ภักดีนอก   รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย กรรมการ 
75.1.4 นายสิทธิชัย   ลีหล้าน้อย รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
75.1.5 นายกุล    อักษรน ู รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
75.1.6 นายสุพจน์   เตตานัง รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ กรรมการ 
75.1.7 นายชวลิต   เข็มศิริ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ กรรมการ 
75.1.8 นายจิรัฏฐ์   คุซิตา ครู วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ         กรรมการ 
75.1.9 นายเทพลิขิต   ศิริวงศ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการ 
75.1.10 นายสุนัน   บุญมานันท์   ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
75.1.11 นายคชา   โกศิลา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี     กรรมการ 
75.1.12 นายสุธี   เกินกลาง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด      กรรมการ 
75.1.13 นายชาตรี   มูลชาติ ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
75.1.14 นายอดุล  ศรีภักด ี ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร กรรมการ 
75.1.15 นายไพรบูรณ์   โพธิไสย ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 
75.1.16 นายวชิปัญญา   ปัญญาว่อง   ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กรรมการ 
75.1.17 นายอลงกรณ์     ภูคงคา ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
75.1.18 นายพงษ์นที พวงศร ี ครู วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ กรรมการ 
75.1.19 นางสาวจันทร์วลัย สันตะเลขวงค์ ครู วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ           กรรมการ 
75.1.20 นางสาวแพงพรรณ สีโพธิ์ลี ครู วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ           กรรมการ 
75.1.21 นายฐารรรฎร   เกรัมย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
75.1.22 นายประมุข  ธรรมศิรารักษ์  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ 
75.1.23 นายสุขสันต์   สุทธิเสน ครู วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ                         กรรมการและเลขานุการ 
75.1.24 นางสาวชญานิษฐ์ ใหญ่เลิศ   ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                    กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
75.1.25 นายสุรพงษ ์ ชัยจันทร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                    กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
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 75.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
75.2.1 นายจรูญ โสภี รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล กรรมการ 
75.2.2 นายกิตต์กาญจน์ ปฏิพันธ์   ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กรรมการ 
75.2.3 นายอลงกรณ์   ภูคงคา ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
75.2.4 นายเทพบัณฑิต  ชุมภูนท์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
75.2.5 นางแจ่มจันทร์   หอมรหัส   ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ     กรรมการ 
75.2.6 นายสุรชัย วิเศษโวหาร  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด กรรมการ 
75.2.7 นายวชิรพงษ์   บัวคำ ครู วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา กรรมการ 
75.2.8 นายฐารรรฎร  เกรัมย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
75.2.9 นายอุดร     เศษโถ ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
75.2.10 นายประจิตร์   เลขตะระโก   ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 

มีหน้าที่ 1) ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพท่ีได้รับมอบหมาย 
 2) ประสานงานในการจัดเตรียมสถานท่ีในการแข่งขันร่วมกับเจ้าภาพสถานท่ีและคณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี 
 3) รับลงทะเบียนในการเข้าร่วมการแข่งขันของนักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุม 
 4) ดำเนินการตัดสินการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม 
 5) ประสานงานในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการตัดสิน หรือร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน 
 6) จัดพิมพ์เกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ชนะการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันและครูผู้ควบคุม
นักเรียน นักศึกษา 
 7) ประสานงานและแจ้งให้ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน เข้ารับโล่รางวัล 
 8) รายงานผลการแข่งขันให้คณะกรรมการรวบรวมและสรุปผลการแข่งขันเพื่ออนุมัติและประกาศผลการ
แข่งขันอย่างเป็นทางการ 
 

หลักสูตรระยะสั้น 
76. ทักษะการตัดผมบ๊อบเท – ทุยสไตล์แฟชั่น (ระยะสั้น) 
    76.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

76.1.1 นายอภิชาต กุลธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ประธานกรรมการ 
76.1.2 นายสำราญ     สีปวน          ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีขรภูมิ                รองประธานกรรมการ 
76.1.3 นายณิรุท   ประสงค์จีน ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการ 
76.1.4 นางสาวพัณณิตา  ศิลากุล ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการ 
76.1.5 นางอารีรัตน์   ประสงค์จีน ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการ 
76.1.6 นางพนิดา   แจ้งสว่าง ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการ 
76.1.7 นางสาวอภิญญาภรณ์ ป้องเขต ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการ 
76.1.8 นางสาวอัญญานี  สมบูรณ์รัตน์ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการ 
76.1.9 นายโยธิน   เรืองสมบัติ ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการ 
76.1.10 นางสาวชัชชล   มณีโมรา ครู วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช กรรมการ 
76.1.11 นายศุภพงศ์   ไชยคำภา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ กรรมการ 
76.1.12 นางสาวสุวรรณา  ถนอมสุข   ครู วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี กรรมการ 
76.1.13 นางวนิดา ใจซื่อ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี กรรมการ 
76.1.14 นางปิยนุช โตมร ครู วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ กรรมการ 
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76.1.15 นางดวงดาว   บุปผาชาติ ครู วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ กรรมการ 
76.1.16 นายณัฐธยาน์   ทัศคร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร กรรมการ 
76.1.17 นางสาวธัญญารัตน์ ประเสริฐ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการ 
76.1.18 นางสาวสุภาวดี    ศรีภูธร ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการ 
76.1.19 นางสาววรัชยา   โฮมสองช้ัน เจ้าหน้าท่ี วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการ 
76.1.20 นางสุนิสา   สมานสุข เจ้าหน้าท่ี วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการ 
76.1.21 นางพรรระวี   กุลธานี เจ้าหน้าท่ี วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการ 
76.1.22 นายประสพ ศรีขาว เจ้าหน้าท่ี วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการ 
76.1.23 นางสาวอริสรา   ดลเสมอ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์                        กรรมการและเลขานุการ 
76.1.24 นางวิไลลักษณ์  ไชยอาจ ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย                   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
76.1.25 นางสาวณัฐวรรณ มันปาฏิ ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย                   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 76.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
76.2.1 นางสาวธัญญารัตน์  ประเสริฐ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการ 
76.2.2 นางปิยนุช  โตมร ครู วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ กรรมการ 
76.2.3 นางดวงดาว  บุปผาชาติ ครู วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ กรรมการ 
76.2.4 นางสาวสุวรรณา  ถนอมสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี กรรมการ 

 

77. ทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ (ทรงรองทรงสูงมาตรฐาน) (ระยะสั้น) 
    77.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

77.1.1 นายอภิชาต กุลธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ประธานกรรมการ 
77.1.2 นายชูศักดิ์                ขุ่นขะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท                รองประธานกรรมการ 
77.1.3 นายนิรันตร์   สมมุติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี                        กรรมการ 
77.1.4 นางศศิธร   พิมพ์ฝด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย                      กรรมการ 
77.1.5 นางสุภาพร   ศรีสุระ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองคาย   กรรมการ 
77.1.6 นายณิรุท      ประสงค์จีน ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการ 
77.1.7 นางสาวพัณณิตา  ศิลากุล ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการ 
77.1.8 นางอารีรัตน์   ประสงค์จีน ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการ 
77.1.9 นางสาวอริสรา   ดลเสมอ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการ 
77.1.10 นางพนิดา   แจ้งสว่าง ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการ 
77.1.11 นางสาวอภิญญาภรณ์ ป้องเขต ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการ 
77.1.12 นางสาวพัชญา   เดชวารี ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการ 
77.1.13 นางสาวอัญญานี สมบูรณ์รัตน์ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการ 
77.1.14 นายโยธิน   เรืองสมบัติ ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการ 
77.1.15 นางพิชญ์พิมล   เลิศสุริยกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช กรรมการ 
77.1.16 นายศุภพงศ์   ไชยคำภา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ กรรมการ 
77.1.17 นางวนิดา   ใจซื่อ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี กรรมการ 
77.1.18 นางณัฐพร   ผ้าลายทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี กรรมการ 
77.1.19 นายณัฐธยาน์     ทัศคร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร กรรมการ 
77.1.20 นางสาววรัชยา   โฮมสองช้ัน เจ้าหน้าท่ี วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการ 
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77.1.21 นางสุนิสา   สมานสุข เจ้าหน้าท่ี วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการ 
77.1.22 นางพรรระวี   กุลธานี เจ้าหน้าท่ี วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการ 
77.1.23 นายสุรศักดิ์   กิ่งแสง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ 
77.1.24 นางสาวดารุณี   ทับทิมศรี ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย                   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
77.1.25 นางสาวผุสชา   ภูมิวัตร ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย                   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 77.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
77.2.1 นายพงศักดิ์   สิงห์คง ครู วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี กรรมการ 
77.2.2 นางสาววิจิตรา อารมณ์ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการ 
77.2.3 นายประยงค์  อินทร์หมื่นไวย ครู วิทยาลียอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ กรรมการ 
77.2.4 นายอภิชาติ   ผาด่านแก้ว ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร กรรมการ 
77.2.5 นายธีรพงษ์  หัสกัน ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี กรรมการ 

 

78. ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว (ระยะสั้น) 
 78.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

78.1.1 นายอภิชาต   กุลธานี   ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ประธานกรรมการ 
78.1.2 นางศศิธร   พิมพ์ฝด   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย        รองประธานกรรมการ 
78.1.9 นางพิชญ์พิมล เลิศสุริยะกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช กรรมการ 
78.1.10 นางสาวอริสรา   ดลเสมอ  ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการ 
78.1.11 นายศุภพงศ์ ไชยคำภา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ กรรมการ 
78.1.12 นายณิรุท      ประสงค์จีน ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการ 
78.1.13 นางสาวพัณณิตา ศิลากุล ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการ 
78.1.14 นางอารีรัตน์   ประสงค์จีน ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการ 
78.1.15 นางสาวพัชญา   เดชวารี ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการ 
78.1.16 นางพนิดา   แจ้งสว่าง ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการ 
78.1.17 นางสาวอัญญานี สมบูรณ์รัตน์ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการ 
78.1.18 นางสาวอภิญญาภรณ์ ป้องเขต ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการ 
78.1.19 นางสาววรัชยา โฮมสองช้ัน เจ้าหน้าท่ี วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการ 
78.1.20 นายเกรียติชัย  เชิดสุข เจ้าหน้าท่ี วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการ 
78.1.21 นายประสพ   ศรีขาว เจ้าหน้าท่ี วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการ 
78.1.23 นางปาลิดา   ศรีตุลานุกค์   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์        กรรมการและเลขานุการ 
78.1.24 นางสาวดารุณี  ทับทิมศรี ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย                   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
78.1.25 นางสาวผุสชา  ภูมิวัตร ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย                   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 78.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
78.2.1 นางสาวธัญญารัตน์ ประเสริฐ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการ 
77.2.2 นายศุภพงศ์      ไชยคำภา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ กรรมการ 
77.2.3 นางวนิดา   ใจซื่อ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี กรรมการ 
77.2.4 นางณัฐพร        ผ้าลายทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี กรรมการ 
77.2.5 นายณัฐธยาน์    ทัศคร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร กรรมการ 
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79. ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว (ผัดไทยกุ้งสด) (ระยะสั้น) 
 79.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

79.1.1 นายวุฒินนัท์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร ประธานกรรมการ 
79.1.2 นายฉลอง นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพรรณนานิคม       รองประธานกรรมการ 
79.1.3 นายประกาศิต    จินดาศรี รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช กรรมการ 
79.1.4 ว่าท่ีร้อยโทอภิเดช  สารคำ      รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี         กรรมการ 
79.1.5 นายพุฒิชาติ          ทัดเทียม   รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี     กรรมการ 
79.1.6 นางปาลิดา  ศรีตุลานุกค์       รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์         กรรมการ 
79.1.7 นายเชาวลิต เหมลา ครู วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี กรรมการ 
79.1.8 นางสุภัสสรณ์ สิริธาราทิพย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช กรรมการ 
79.1.9 นางสาวปิยาภรณ์  น้อยเอี่ยม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร   กรรมการ 
79.1.10 นายปิยะ    เอมโอษฐ์  ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี   กรรมการ 
79.1.11 นางนัฎพร   สรรพอาษา            ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี กรรมการ 
79.1.12 นางสาวรัชนี  ท่าดี   ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์  กรรมการ 
79.1.13 นางสาวอมรรัตน์  พิทักษ์วาปี รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร   กรรมการและเลขานุการ 
79.1.14 นางยุภาพร จันทศิริ ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย                 กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
79.1.15 นางโชติรัตน์ แกมจินดา ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย                 กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 79.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
79.2.1 นางซากุระ   วิลาศรี วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ กรรมการ 
79.2.2 นางสาวจารึก   สุรินทร วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี กรรมการ 

มีหน้าที่ 1) ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีได้รับมอบหมาย 
 2) ประสานงานในการจัดเตรียมสถานท่ีในการแข่งขันร่วมกับเจ้าภาพสถานท่ีและคณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี 
 3) รับลงทะเบียนในการเข้าร่วมการแข่งขันของนักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุม 
 4) ดำเนินการตัดสินการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม 
 5) ประสานงานในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการตัดสิน หรือร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน 
 6) จัดพิมพ์เกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ชนะการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันและครูผู้ควบคุม
นักเรียน นักศึกษา 
 7) ประสานงานและแจ้งให้ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน เข้ารับโล่รางวัล 
 8) รายงานผลการแข่งขันให้คณะกรรมการรวบรวมและสรุปผลการแข่งขันเพื่ออนุมัติและประกาศผลการแข่งขันอย่าง
เป็นทางการ 
 

ทักษะการขับขี่ปลอดภัย 
80. ทักษะการขับขี่ปลอดภัย (ทุกระดับ)  
 80.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

80.1.1 นายจักรฤษณ์   พูนดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยผ้ึง ประธานกรรมการ 
80.1.2 นายชัชไชย ไร่สงวน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยผ้ึง             รองประธานกรรมการ 
80.1.3 นายพัฒน์ปกรณ์ ธนัทศิรวณิชย์ ครู วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กรรมการ 
80.1.4 นายศศิพล     จันทรารักษ์                  ครู วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา     กรรมการ 
80.1.5 นายพิทวัส      เวชกามา                    ครู วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา     กรรมการ 
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80.1.6 นายนิติพงษ์ นิจะพจน์ ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี กรรมการ 
80.1.7 นายสัญชัย ทูลไธสงค์ ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน กรรมการ 
80.1.8 นายภัทรพงษ์ โลบุญ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
80.1.9 นายโชคชัย                    สิมมา       ครู วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี    กรรมการ 
80.1.10 นายชวลิต ศรีเลิศ ครู วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย กรรมการ 
80.1.11 นายเศกสิทธิ์      ช่ืนสกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี     กรรมการ 
80.1.12 นายอมรวัตน์ มีนาค ครู วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี กรรมการ 
80.1.13 นายเอกชัย ไชคำ ครู วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง กรรมการ 
80.1.14 นายสิทธิชัย     อุดมดัน                    ครู วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์    กรรมการ 
80.1.15 นายนิราศ ช่ือวิเศษ ครู วิทยาลัยเทคนิคเขาวง กรรมการ 
80.1.16 นายณัฐวุฒิ บุญจันทร์ ครู วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี กรรมการ 
80.1.17 นายมานพ      ชุมภูแก้ว                   ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ    กรรมการ 
80.1.18 นายวิษณุกรณ์ ทองฤทธิ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี กรรมการ 
80.1.19 นายสุวิทย์          ศิริหนองหว้า ครู วิทยาลัยการอาชีพสังขละ กรรมการ 
80.1.20 นายสมศักดิ์ แสนแก้ว ครู วิทยาลัยการอาชีพสังขละ กรรมการ 
80.1.21 นายนราวิชญ์      เจ็ดรัมย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
80.1.22 นายสิทธิกร ประชาชัย ครู วิทยาลัยการอาชีพห้วยผ้ึง กรรมการ 
80.1.23 นายดุสิต อัฐนาค ครู วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์                       กรรมการและเลขานุการ 
80.1.24 นายวโรดม สายพันธ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร                           กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
80.1.25 นายพยัคฆ์ แทบท้าว ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร                           กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 80.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
80.2.1 นายประถมจักรี สียางนอก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กรรมการ 
80.2.2 นายสิทธิชัย ลีหล้าน้อย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
80.2.3 นายวีระ     ชานนท์ ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ   กรรมการ 
80.2.4 นายประจักษ์      เท่ียงดีฤทธิ์             ครู วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน     กรรมการ 
80.2.5 นายปัญญา      หงสา                      ครู วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์   กรรมการ 
80.2.6 นายคมกริช     โหมดม่วง                  ครู วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ    กรรมการ 
80.2.7 นายมานะชัย      ทองปัญญา              ครู วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี       กรรมการ 
80.2.8 นางสาวศิริลักษณ์ แซ่อุ่น ครู วิทยาลัยการอาชีพห้วยผ้ึง     กรรมการ 
80.2.9 นางศรินรัตน์     ศิริภักดิ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพห้วยผ้ึง     กรรมการ 
80.2.10 นางสาวพลอยรุ้ง พรมเจริญ ครู วิทยาลัยการอาชีพห้วยผ้ึง     กรรมการ 

 

ทักษะพื้นฐาน  
81. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย – หญิง (ปวช. หรือ ปวส.) 
 81.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

81.1.1 นายสุระภี   ผกาพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ประธานกรรมการ 
81.1.2 นายยงค์ ราศีเฟื่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพรัตนบุรี               รองประธานกรรมการ 
81.1.3 นายวิโรจน์   ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ กรรมการ 
81.1.4 นายสมศักดิ์   จันทานิตย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์        กรรมการ 
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81.1.5 นายกิตติกร   ประวารณะ   ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
81.1.6 นางสาวณัตติยา   หล่อวินิจนันท์ ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ กรรมการ 
81.1.7 นายสมาน   คำขาว ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ กรรมการ 
81.1.8 นายเทอดชัย  ชมเสียง ครู วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ กรรมการ 
81.1.9 นายกิติพจน์เดช  สำโรงธนารัชต์ ครู วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ กรรมการ 
81.1.10 นายพจนาถ   คาดพันโน ครู วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด กรรมการ 
81.1.11 นายกิตติ   แผ่นเงิน ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
81.1.12 นางสาวฐิภิรดา  หวานใจ             ครู วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ กรรมการ 
81.1.13 นายวิทยากร   วรรณา ครู วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ กรรมการ 
81.1.14 นายธวัชชัย   หาญบาง ครู วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ กรรมการ 
81.1.15 นายสุวัช   ศรปราบ   ครู วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ กรรมการ 
81.1.16 นางสาวปวีณา   สุยไสย์ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ กรรมการ 
81.1.17 นางสาวพิกุล   ศรีจันทร์ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ กรรมการ 
81.1.18 นางสาวอรุณี   ปานเนาว์ ครู วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ กรรมการ 
81.1.19 นายฉัตรชัย   กล่ินจันทร์ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ กรรมการ 
81.1.20 นางสาวกฤตยา  วิสิลา   ครู วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี กรรมการ 
81.1.21 นายจักรพันธ์   ผิวผ่อง ครู วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี กรรมการ 
81.1.22 นายบุญแต่ง   ป้อมหิน ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ กรรมการ 
81.1.23 นายสมศักดิ์   จันทานิตย์      รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์       กรรมการและเลขานุการ 
81.1.24 นายพิพัฒน์ คำฝอย ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                     กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
81.1.25 นางอุไรวรรณ  จันทร์นนท์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                     กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

  81.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
81.2.1 นางรำไพ ไชยรักษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพดอนตาล กรรมการ 

 

82. การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย - หญิง (ปวช. หรือ ปวส.) 
 82.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

82.1.1 นายสุระภ ี ผกาพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ประธานกรรมการ 
82.1.2 นายอาทิตย์  จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองคาย        รองประธานกรรมการ 
82.1.3 นางศุภลักคณา   บุปผาสังข์  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ         กรรมการ 
82.1.4 นางรำไพ   ไชยรักษ์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล   กรรมการ 
82.1.5 สิบเอกโกศล   โสดา รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม      กรรมการ 
82.1.6 นางสาวเพ็ญธิดา  แก้วคำ ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์   กรรมการ 
82.1.7 นายบุญแต่ง   ป้อมหิน ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์   กรรมการ 
82.1.8 นางสาวพิมพ์ภัทรา เลิศเรืองศิริ ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์   กรรมการ 
82.1.9 นายสมาน   คำขาว ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์   กรรมการ 
82.1.10 นางสาวจิรดา   ผาผล ครู วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ กรรมการ 
82.1.11 นางสาวกัญญนันทน์  บันลือทรัพย์   ครู วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ กรรมการ 
82.1.12 นางกฤติญา   อันหนองกุง ครู วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ กรรมการ 
82.1.13 นายชัยวัฒน์   การะเกษ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ กรรมการ 
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82.1.14 นางสาวจันทรัสม์  เจริญรัตน์ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ กรรมการ 
82.1.15 นางสาวพัณนิภา  ทุมทอง ครู วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ กรรมการ 
82.1.16 นางสาวศุภลักษณ์  คำตุ้ม ครู วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ กรรมการ 
82.1.17 นางสาววรรณภา  ศรีละพันธ์ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ กรรมการ 
82.1.18 นายศรัญญู แสนแก้ว ครู วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ กรรมการ 
82.1.19 ว่าท่ีร้อยโทชัยสิทธิ์  ต่อต้น ครู วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี กรรมการ 
82.1.20 นางสาวศุภลักษณ์  คำตุ้ม ครู วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ กรรมการ 
82.1.21 นางสาวณิชารัศม์   คำมุลนา          ครู วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี                                    กรรมการ 
82.1.22 นางดาราณี   จันทร์มหา      รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ      กรรมการและเลขานุการ 
82.1.23 นางวิไลลักษณ์  ไชยอาจ ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย             กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
82.1.24 นางสาวทองทิพย์ พรเพียรวิชานนท์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย           กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 

83. การประกวดร้องเพลงสากล ชาย - หญิง (ปวช. หรือ ปวส.) 
 83.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

83.1.1 นายสุรภี   ผาพันธ์   ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ประธานกรรมการ 
83.1.2 นายยงค์    ราศีเฟื่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพรัตนบุรี                 รองประธานกรรมการ 
83.1.3 นายธานินทร์   ทองเผ้า ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์             กรรมการ 
83.1.4 นายอภินันท์   ภาคสุโพธิ์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน กรรมการ 
83.1.5 นางสาวเพชรรัตน์ โพธิ์ศรี    รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์       กรรมการ 
83.1.6 นายสันติ ทุพรม ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร   กรรมการ 
83.1.7 นายบุญแต่ง   ป้อมหิน ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์   กรรมการ 
83.1.8 นางคะนองรักษ์   ป้อมหิน ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์   กรรมการ 
83.1.9 นางรุจิพร        สินธุวงสานนท์ ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร   กรรมการ 
83.1.10 นายอัตตะพงษ์   ปะโยตัง ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
83.1.11 นางสาวรัชญ์ชญา  แท่นแก้ว ครู วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ กรรมการ 
83.1.12 นายอาทิตย์   กลีบรัง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กรรมการ 
83.1.13 นางสาวศิริพร  มั่งสันเทียะ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ กรรมการ 
83.1.14 นายจัตุรพร   ประเทือง ครู วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ กรรมการ 
83.1.15 นายพิศณุ          เคล่ัมลุนสิน ครู วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ กรรมการ 
83.1.16 นางสาวกาญจนา วงษ์มณี ครู วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ กรรมการ 
83.1.17 นางสมเดช   พระสุพรรณ์ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ กรรมการ 
83.1.18 นางสาววรวรรณ  กุศลพันธ์ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ กรรมการ 
83.1.19 นายทศพล  ทองผุด ครู วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชนี กรรมการ 
83.1.20 นางสาวสุดารัตน์  บุรินทร์            ครู วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ กรรมการ 
83.1.21 นายคีตนันต์   นาจำปา        รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ    กรรมการและเลขานุการ 
83.1.22 นายจักรพันธุ์   สุริยวงศ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                       กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
83.1.23 นางสาววรรณิศา  พิทักษ์กุล ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                       กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
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84. การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง (ปวช. หรือ ปวส.) 
  84.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

84.1.1 นายสุดชาย บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช ประธานกรรมการ 
84.1.2 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงพิสชา สถาพรบำรุงเผ่า  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช    รองประธานกรรมการ 
84.1.3 นายฉัตรทอง   ใสแสง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช กรรมการ 
84.1.4 นายมนตรี   สิทธิเมธีกุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
84.1.5 นายวุฒิไกร   โฮชิน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน กรรมการ 
84.1.6 นายจารุรัณย์   ทัดภูธร ครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กรรมการ 
84.1.7 นายเกษม   วิเศษบุปผา ครู วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กรรมการ 
84.1.9 นายสุชาติ  มณีวรรณ ครู วิวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ กรรมการ 
84.1.10 นายชัชวาล  บุญประเสริฐ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
84.1.11 นางอริสรา    จันทศร ครู วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด กรรมการ 
84.1.12 นายอุทัย   เหล็กกล้า ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู กรรมการ 
84.1.13 นายวัชรวิชญ์  นรภาร ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี กรรมการ 
84.1.14 นายศรัญญู   แสนแก้ว   ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง กรรมการ 
84.1.15 นายศิโรรัตน์  ทำนักสุข ครู วิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการ 
84.1.16 นางศริญญา   ผาแก้ว ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ กรรมการ 
84.1.17 นางสาวศันสนีย์   อัครมนตรี ครู วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช กรรมการ 
84.1.18 นายธีรพงษ์   อินทรสมบัติ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช กรรมการ 
84.1.19 นายอธิป  ธนาธิบดี ครู วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช กรรมการ 
84.1.20 นางสาวพรทิพา  ชัยปัญหา ครู วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ กรรมการ 
84.1.21 นายปัฐพงษ์   สาปั่น ครู วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช กรรมการ 
84.1.22 นางสาวจีราพร   ศรีหมื่นไวย เจ้าหน้าท่ี วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช กรรมการ 
84.1.23 นายกุลชาติ     ภูพันลา ครู วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช                        กรรมการและเลขานุการ 
84.1.24 นายพิพัฒน์ ศรีวิลาศ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                       กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
84.1.25 นายจักรพันธุ์   สุริยวงศ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                       กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 84.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
84.2.1 นายสุชาติ   มณีวรรณ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ กรรมการ 
84.2.2 นายสมนึก   อุ่นแก้ว  ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี กรรมการ 
84.2.3 นายวัชรวิชญ์   นรภาร  ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี กรรมการ 

85. การประกวดวงดนตรีสากล (ปวช. หรือ ปวส.) 
  85.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

84.1.1 นายสุดชาย บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช ประธานกรรมการ 
84.1.2 นายพงษ์ศาสตร์  อภิธรรมพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพดอนตาล                รองประธานกรรมการ 
84.1.3 นายประกาศิต   จินดาศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช กรรมการ 
84.1.4 นางสาววารี  เสถียรจัตุรัส รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช กรรมการ 
84.1.5 นายสิทธิชัย   ลีหล้าน้อย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
84.1.6 นายสุชาติ   สิมมี ครู วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี กรรมการ 
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84.1.7 นายสุปัน   แพงบุปผา ครู วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี กรรมการ 
84.1.8 นายจักรกฤษณ์   แซ่ตั้ง ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
84.1.9 นายสมนึก   อุ่นแก้ว ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี กรรมการ 
84.1.10 นายเรืองวุฒิ  กลินทะ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ กรรมการ 
84.1.11 นายจักรกฤษณ์   แซ่ตั้ง   ครู วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี กรรมการ 
84.1.12 นายภูมิวัฒน์  บุญรักษา ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
84.1.13 นางสาวฐิกันยาพัชร  นาดี ครู วิทยาลัยเทคนิคพิมาย กรรมการ 
84.1.14 นายธวัช        เวียงอินทร ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด กรรมการ 
84.1.15 นายรังสฤทธิ์     ล้อเศวตอนันต์ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กรรมการ 
84.1.16 นายอุดมศักดิ์  พันธ์ศร ี ครู วิทยาลัยเทคนิคนางรอง กรรมการ 
84.1.17 นางสาวธีราภรณ์  ลาดก่าน ครู วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ กรรมการ 
84.1.18 นายธนชัย   สีหะนันท์ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช กรรมการ 
84.1.19 นายศรีทิตย์       สุวรรณปัญญา ครู วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช กรรมการ 
84.1.20 นายภานุวัฒน์   สร้อยจักร ครู วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา กรรมการ 
84.1.21 นางสาวกมลรัตน์  มาแก้ว ครู วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช กรรมการ 
84.1.22 นางสาวอิสริยาภรณ์  คงชุ่มช่ืน ครู วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช กรรมการ 
84.1.23 นายกุลชาติ     ภูพันลา ครู วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช                        กรรมการและเลขานุการ 
84.1.24 นางสาวดารุณี  ทับทิมศรี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย                  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
84.1.25 นายพิพัฒน์ ศรีวิลาศ ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย                   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 85.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
85.2.1 นายจักรกฤษณ์  แซ่ตั้ง ครู วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี กรรมการ 
85.2.2 นายสมนึก อุ่นแก้ว ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี กรรมการ 
85.2.3 นายเรืองวุฒ ิ กลินทะ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ กรรมการ 
85.2.4 นายรังสฤทธิ์   ล้อเศวตอนันต์ ครู วิทยาเทคนิคนครราชสีมา กรรมการ 
85.2.5 นายสุชาติ มณีวรรณ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ กรรมการ 

 

86. การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว จะเข้, ซอด้วง, ซออู้, ขิมสาย (ขิม 7 หย่อง), ขลุ่ยเพียงออ, ระนาดเอก 
(ไม้แข็ง) (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) 

  86.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
86.1.1 ว่าท่ีร้อยโทสันติสุข โมฬา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ประธานกรรมการ 
86.1.2 นายสุรีย์   ศรีชะตา          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราศีไศล                    รองประธานกรรมการ 
86.1.3 นายชากร โมสกุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง กรรมการ 
86.1.4 นายศราวุฒิ อุทุมพร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง กรรมการ 
86.1.5 นายชัชชัย กาหาวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย กรรมการ 
86.1.6 นายเจษฎาวุธ   ชนะพันธ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กรรมการ 
86.1.7 นายพิณไพรำ สินธนันชัย ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน กรรมการ 
86.1.8 นายวีรยุทธ เลิศสิทธิ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพสังขะ กรรมการ 
86.1.9 นางเทียมจันทร์ สว่างวัน ครู วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ กรรมการ 
86.1.10 นายเอกพล วิสุทธิกุล ครู วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง กรรมการ 
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86.1.11 นางขวัญตา   แดงประวัติ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  กรรมการ 
86.1.12 นางธนิดา สิงสี ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง กรรมการ 
86.1.14 นางสาวมยุรี คำโสภา ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง กรรมการ 
86.1.15 นายคมกริช โพนศิริ ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง กรรมการ 
86.1.16 นางสาวพัชรี ศักดิ์ศรีชัย ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง กรรมการ 
86.1.17 นางสาวอรพรรณ จรรยา ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง กรรมการ 
86.1.18 นางชนัญชิดา โมฬา ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง กรรมการ 
86.1.19 ว่าท่ีร้อยตรีรักษ์ศักดิ์ อาจวิชัย ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง กรรมการ 
86.1.20 นางสาวนภารัตน์  วรรณทอง ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง กรรมการ 
86.1.21 นางสาวกุลนรี  ศรีทองจันทร์ เจ้าหน้าท่ี วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง กรรมการ 
86.1.22 นางสาวนันทนา   คล้ายคึงมี เจ้าหน้าท่ี วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง กรรมการ 
86.1.23 นายทวีเกียรติ จันทะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง        กรรมการและเลขานุการ 
86.1.24 นายชัยชนะ ไชยทองศรี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย                  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
86.1.25 นายชยณัฐ อินทะชัย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย                  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 86.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
86.2.1 ว่าท่ีร้อยโทสันติสุข โมฬา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง กรรมการ 
86.2.2 นายชากร   โมสกุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง กรรมการ 
86.2.3 นายทวีเกียรติ   จันทะ                รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง กรรมการ 

 

87. การประกวดดนตรีพื้นบ้าน (พิณ แคน โหวด และโปรงงลาง) (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) 
    87.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

87.1.1 นายวิชัย สังฆะมะณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ประธานกรรมการ 
87.1.2 นายอรุณ      เลิศอุดมโชค    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธ์               รองประธานกรรมการ 
87.1.3 นายสมจิตร ชัยบัง รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด กรรมการ 
87.1.4 นายณรงค์ศักดิ์  ชะเอม รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร กรรมการ 
87.1.5 นายสุพจน์ เตตานัง รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ กรรมการ 
87.1.6 นายอานนท์ แสงเพชร รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
87.1.7 นายกรวิทย์ สระประไพ    รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล กรรมการ 
87.1.8 นายชัชชัย กาหาวงศ์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย กรรมการ 
87.1.9 นายวีรยุทธ    เลิศสิทธิ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพสังขะ กรรมการ 
87.1.10 นายปรีชานนท์  พรมจันทึก   ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ กรรมการ 
87.1.11 นายกัณภัค ล่ิงไธสง ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
87.1.12 นางเทียมจันทร์  สว่างวัน ครู วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ กรรมการ 
87.1.13 นายวัชรวิชญ์  นรการ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี กรรมการ 
87.1.14 นายชัยนาท วันโส ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู กรรมการ 
87.1.15 นายก้องนคร  แสงวงค์ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครพนม กรรมการ 
87.1.16 นางสร้อยสุดา ศุภมาตย ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ กรรมการ 
87.1.17 นางสาวสุนันทา รามฤทธิ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ กรรมการ 
87.1.18 นายสุประวัติ ขันทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ กรรมการ 
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87.1.19 นายวัชรวิชญ์ นรภาร ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี กรรมการ 
87.1.20 นายมนตรี   แก้วดี ครู วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย กรรมการ 
87.1.21 นายปิยชาติ   ภูมิภาค ครู วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย กรรมการ 
87.1.22 นางสาวเนตรยา  ภูสิงหา ครู วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย กรรมการ 
87.1.23 นายสุชาติ มณีวรรณ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ                   กรรมการและเลขานุการ 
87.1.24 นายชยณัฐ อินทะชัย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย                  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
87.1.25 นางสาวสริญญา   เอาหานัด ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย                  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 87.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
87.2.1 นายประทีป อนิลบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ กรรมการ 
87.2.2 นายอรุณ เลิศอุดมโชค   ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กรรมการ 
87.2.3 นายสมนึก อุ่นแก้ว ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี กรรมการ 
87.2.4 นายเกษม วิเศษบุบผา    ครู วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กรรมการ 
87.2.5 นายจักรกฤษณ์  แซ่ตั้ง ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
87.2.6 นายกุลชาติ ภูพันลา ครู วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช กรรมการ 
87.2.7 นายวัชรวิชญ์ นรภาร ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี กรรมการ 
87.2.9 นายสุชาติ มณีวรรณ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ กรรมการ 
87.2.10 นายเรืองวุฒิ กลินทะ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ กรรมการ 

 

88. การประกวดพูดในที ่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest)(ระดับ ปวช.หรือ 
ปวส.) 

      88.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
88.1.1 นางแสงดาว      ศรีจันทร์เวียง   ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ ประธานกรรมการ 
88.1.2 นางสาวพิชญานิน  รองเมือง     รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ                                     รองประธานกรรมการ 
88.1.3 นางสาวนภาพร  สารทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร         กรรมการ 
88.1.4 นางสาวแสงจันทร์ แหล่งหล้า ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
88.1.5 นางสาวรุ่งทิวา เบ้าเงิน ครู วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ กรรมการ 
88.1.6 นางสาวอัจฉรา      ทองจันทร์        ครู วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน   กรรมการ 
88.1.7 นางจิตมนัส ท่อแก้ว ครู วิทยาลัยเทคนิคหนิงบัวลำภู กรรมการ 
88.1.8 นางชินินธร เกิดสันเทียะ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการ 
88.1.9 นางสาวพัชราภรณ์ วงแหวน         ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร            กรรมการ 
88.1.10 นางปักจิต            คำศรีสุข         ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
88.1.11 นางรังสิยา ณุวงษ์ศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
88.1.12 นางสาวญาติกานต์   พิมพิไสย             ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 
88.1.13 นางสาวปานจันทร์ ปัญญาสิม       ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
88.1.14 นางนันท์มนัส  ธีระวงศานนท์  ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
88.1.15 นางสาวตามตะวัน  ตุมอญ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กรรมการ 
88.1.16 นางจิราภรณ์           พันทวี            ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
88.1.17 นางปัณฑิกา   ไชยกิตติ ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
88.1.18 นางสาวปาริฉัตร  หารคำอุ้ย ครู วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม กรรมการ 



- 83 - 
 

88.1.19 นางนงค์นุจ          แซ่จึง           ครู วิทยาลัยการอาชีพสังขะ           กรรมการ 
88.1.20 นายวงศ์เจริญ       ยอดทอง       ครู วิทยาลัยการอาชีพสังขะ กรรมการ 
88.1.21 นางสาวอุมาพร         บันลือทรัพย์    เจ้าหน้าท่ี วิทยาลัยการอาชีพสังขะ กรรมการ 
88.1.22 นางนงค์นุจ แซ่จึง ครู วิทยาลัยการอาชีพสังขะ กรรมการ 
88.1.23 นางดวงกมล   สุนทรพินิจ  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ                กรรมการและเลขานุการ 
88.1.24 นางปวีณา      สมบรูณ์เรศ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                       กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
88.1.25 นางสาวมัทรียา  สุคัสถิตย์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย                  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

  

89. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) 
 89.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

89.1.1 นายบรรจง พลขันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ประธานกรรมการ 
89.1.2 นายสมชาย     อินทร์ปรางค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ รองประธานกรรมการ 
89.1.3 นายสิริสมัย   เย็มรัมย์         ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง กรรมการ 
89.1.4 นางสาวอรวรรณ  ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ กรรมการ 
89.1.5 นางสาวพัทธมน   ขันเพชร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
89.1.6 นางสาวจุฑารัตน์ ผายพิมพ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
๘๙.๑.๗ Miss Peng Ting  ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
89.1.๘ นายพรพิชิต  โพธิวัฒน ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการ 
89.1.๙ นางจิราภรณ์   เช้ือชา ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
89.1.๑๐ นางสาวนิศารัตน์ ไปตามหา ครู วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น กรรมการ 
89.1.1๑ นางสาวนรินรัตน์ กุลสุวรรณ ครู วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ กรรมการ 
89.1.1๒ นางสาวพุทธรักษา พินิจพล ครู วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ กรรมการ 
89.1.1๓ นายเมธาสิทธิ์   วงษ์ธรรม ครู วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ กรรมการ 
89.1.1๔ นางสาวภัทรพร ทิพย์โฆษิตคุณ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย กรรมการ 
89.1.1๕ นางสาวลักขณา   แสนสีดา   ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
89.1.1๖ นางสาวกชพรรณ สังข์น้อย ครู วิทยาลัยการอาชีพสตึก กรรมการ 
89.1.1๗ นางแสงโฉม  นิลดำ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
89.1.1๘ นายพีรณัฐ   ประจิมทิศ ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย  กรรมการ 
89.1.1๙ นายธาดา   ติยะบุตร ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
89.1.๒๐ นางสาวพัทธมน   ขันเพ็ชร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
89.1.2๑ นายโกศล       เลิศล้ำ       รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่            กรรมการและเลขานุการ 
89.1.2๒ นางณิชาภา ขำสมบัติ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                         กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
89.1.2๓ นางศศิธร แก้วสมบัติ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                         กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 

90. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) 
 90.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

90.1.1 นายสิริสมัย   เย็มรัมย์   ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง ประธานกรรมการ 
90.1.2 นายบรรจง   จำพร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย รองประธานกรรมการ 
90.1.3 นางณชิตา เถาว์โท ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
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90.1.4 นางสาวนภัสศรัณย์  ศิริคุปต์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
90.1.5 นายสมศักดิ์ วงศ์โสภา ครู วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน กรรมการ 
90.1.6 นางสาวทัศนีย์   คำตัน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
90.1.7 นางสาวสุพิชฌาย์  เช้ือเพราะ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการ 
90.1.8 นายวัชระ ลานเจริญ ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
90.1.9 นางสาวศุทธิ์หทัย  หารไชย   ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีษะเกษ                   กรรมการ 
90.1.10 นางอุราภรณ์   เพียซ้าย ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
90.1.11 นางสาวศิษฎานุช  อุทธา ครู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง กรรมการ 
90.1.12 นางกิ่งกมล สังข์ทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
90.1.13 นางพัชรกิตต์           สุทธิประภา ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง กรรมการ 
90.1.14 นายวราวุฒ ิ ช่วยรักษา ครู วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ กรรมการ 
90.1.15 นางศิริญา เอี่ยมวัน ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
90.1.16 นายปรีชา สิทธิสาร ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
90.1.17 นางสาวทิภวรรญ  จำรักษา   ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ กรรมการ 
90.1.21 นางสายพิณ         ธนพงศ์ภากรณ์   ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กรรมการ 
90.1.22 นางพิสมัย เครือแดง ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
90.1.23 นางสาวพัฒนา     สุมาลี      ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                       กรรมการและเลขานุการ 
90.1.24 นางสาวยุภา เมืองแสง ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                     กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
90.1.25 นางสาวทัศนีย์  คำตัน ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                     กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 90.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
90.2.1 นายธนะชัย     ศิริโคจรสมบัติ   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง กรรมการ 
90.2.2 นางดารารัตน์    อัศวสรรพวัต  รองผู้อำนวยการ กรรมการ 
90.2.3 นายนิรุตต์ิ    คำพิชิต          รองผู้อำนวยการ กรรมการ 
90.2.4 นายสิทธิชัย    ลีหล้าน้อย รองผู้อำนวยการ กรรมการ 
90.2.7 นายปิติยา        ทีฆะวราสกุล    ครู กรรมการ 

 

91. การประกวดรักการอ่านภาษาไทย (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) 
  91.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

91.1.1 นายวิโรจณ์ ทองเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก ประธานกรรมการ 
91.1.2 นายสุรชาติ นันทะเสน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม รองประธานกรรมการ 
91.1.3 นางมนฤดี สุวรรณกูฏ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
91.1.4 นายอานนท์ ลีสีคำ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
91.1.5 นางเบญจมาศ ประวิโน ครู วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ กรรมการ 
91.1.6 นางสาวกุลจิรา  โคตรนารินทร์ ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญรือง กรรมการ 
91.1.7 นางสาวทัศนีย์ คำตัน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
91.1.8 นางมลธิดา ขบวนงาม ครู วิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการ 
91.1.9 นางพวงเพชร บุตรมหา ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
91.1.10 นายชาคริสต์ กุนอก ครู วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ กรรมการ 
91.1.11 นายสิทธิชัย ครุนันท์ ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
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91.1.12 นางสาวทฤษฎี เสมา ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
91.1.13 นางธัญญรัตน ์ แสนสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
91.1.14 นางสาวนิภาพร แสงจันทร์ ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร กรรมการ 
91.1.15 นางธนาภา นาชัยลาน ครู วิทยาลัยการอาชีพห้วยผ้ึง กรรมการ 
91.1.16 นางชมพูนุช มานาด ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ กรรมการ 
91.1.17 นางอโณทัย นาอ้น ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
91.1.18 นายวิชญา ไทยรัมย์ ครู วิทยาลัยการอาชีพนาแก กรรมการ 
91.1.19 นางสาวจีญาวัลล์ ช่ืนชมดี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กรรมการ 
91.1.20 นายวราวุฒิ ช่วยรักษา ครู วิทยาลัยเทคนิคเซกา กรรมการ 
91.1.21 นายณัฐพงษ์ จันทร์รุ่ง ครู วิทยาลัยการอาชีพสตึก กรรมการ 
91.1.22 นางสาวยุภา    เมืองแสง ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
91.1.23 นายณราวิตญ์ มีดี ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี                        กรรมการและเลขานุการ 
91.1.25 นางสาวอัญชลี บุญฤทธิ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย                    กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 91.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
91.2.1 นายประถมจักรี  สียางนอก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กรรมการ 
91.2.2 นายสิทธิชัย สีหล้าน้อย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 

 
 

92. การประกวดการพูดสาธิตในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) (ปวช. หรือ 
ปวส.) 

  92.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
92.1.1 นางแสงดาว      ศรีจันทร์เวียง   ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ ประธานกรรมการ 
92.1.2 นางดวงกมล   สุนทรพินิจ     รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ              รองประธานกรรมการ 
92.1.3 นางจุรีรัตน์  ดรละคร   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี    กรรมการ 
92.1.4 นางสาวชญานิน   ก้อนจันทร์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
92.1.5 นางสาวอัจฉรา        ทองจันทร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอำนาญเจริญ กรรมการ 
92.1.6 นางจิตมนัส            ท่อแก้ว ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู กรรมการ 
92.1.7 นางสาวกันยารัตน์    เกิดศิลป์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
92.1.8 นางสาวภัทรธิดา   เทพแสง               ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ         กรรมการ 
92.1.9 นางปานจันทร์        ปัญญาสิม ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
92.1.10 นางสาวพัชราภรณ์  วงษ์แหวน           ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
92.1.11 นางสาวณัฐสุดา          ศรีวิเศษ           ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
92.1.12 นางสาวสุพรรษา           กุลวงค์              ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร กรรมการ 
92.1.13 นางแสงอุษา           โพธิ์ศรี          ครู วิทยาลัยการอาชีพห้วยผ้ึง กรรมการ 
92.1.14 นางปุณณภา           อันทะผาลา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กรรมการ 
92.1.15 นางสาวตามตะวัน   ตุมอญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กรรมการ 
92.1.16 นายมงคลวิทย์                    ไชยรินทร์          ครู วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง      กรรมการ 
92.1.17 นางจิราภรณ์          พันทวี ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
92.1.18 นางปัณฑิกา ไชยกิตติ ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
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92.1.19 นางสาวจรัญญา ศรีสวัสด์ิ ครู วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง กรรมการ 
92.1.20 นางนงค์นุจ           แซ่จึง                ครู วิทยาลัยการอาชีพสังขะ       กรรมการ 
๙๒.๑.๒๑ นางสาวเจมใจ สระใหญ่ ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด                 กรรมการ 
92.1.2๒ นางสาวพิชญานิน        รองเมือง  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ                                 กรรมการและเลขานุการ 
92.1.2๓ นางหงส์สุนีย์     เอื้อรัตนรักษา ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                         กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
92.1.2๔ นางสุรินยา ปาณศรี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย                   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

  

93. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และประวัติศาสตร์ชาติไทย (ระดับ ปวช.) 
  93.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

93.1.1 นายแปลก      ภีระคำ   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ประธานกรรมการ 
93.1.2 นายดาวไทย    เบาราญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง รองประธานกรรมการ 
93.1.3 นางชุติมณฑน์  พวงมะลัย ครู วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล กรรมการ 
93.1.4 นางสาวกฤตยา  วิสิลา ครู  วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี กรรมการ 
93.1.5 นายเชษฐา พิตะพันธ์ ครู  วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ กรรมการ 
93.1.6 นางคงคา      เหล่าวงศ์ศรี ครู  วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง กรรมการ 
93.1.7 นายวรเศรษฐ์  สูตรสุคนธ์ ครู  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
93.1.8 นางสาวอุษณี สมเป็น ครู  วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
93.1.9 นางสาวนงลักษณ์ จันณรงค์ ครู  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
93.1.10 นางสาวปรียาภรณ์  ประภาลัย ครู  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
93.1.11 นางศิริพร ภูพาดแร่ ครู  วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
93.1.12 นายพิชิต แก้วหาดี ครู  วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด กรรมการ 
93.1.13 นายศักดิ์สิทธิ์   ศรีวัฒนา ครู  วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
93.1.14 นายเกรียงไกร     ทองบุราณ ครู  วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ กรรมการ 
93.1.15 นางจงจินต์   บุญไชยแสน ครู  วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กรรมการ 
93.1.16 นางสาวจารุริณ   โสหา ครู  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กรรมการ 
93.1.17 นางนิตยา คำแพงดี ครู  วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
93.1.18 นางสาววนิดา  แสนแก้ว ครู  วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง กรรมการ 
93.1.19 นายศรีรัตน์ กาฬสินธุ์ ครู  วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย กรรมการ 
93.1.20 นางดารุวรรณ์  สารัตน์ ครู  วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ กรรมการ 
93.1.21 นายเมธี อินทา ครู  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
93.1.22 นางสาวธัญญรัตน์  หาตะรัตน์ ครู  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
93.1.23 นายโควิน เดชพันธ์                                            รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล  กรรมการแเลขานุการ 
93.1.24 นางสาวศิริวรรณ  ประดิษฐ์ด้วง ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                       กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
93.1.25 นางไพจิตร พิมพศักดิ ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย                   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 93.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
93.2.1 นางสุภาพร      ศรีสุระ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการ 
93.2.2 นางอรทัย พิตะพันธ ์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ กรรมการ 
93.2.3 นายวีระพล  ประสงค์ศิลป์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
93.2.4 นายจีระศักดิ์   สีหมุ่ย ครู วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช กรรมการ 
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93.2.5 นางสุพัตรา สุวรรณชัยรบ ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
93.2.๖ นางพนิตพร กลางประพันธ ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด  กรรมการ 
93.2.๗ นายกิตติพจน์เดช   สำโรงธนารัชต์ ครู วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ กรรมการ 
93.2.๘ นายอรรณนพ  ภีระคำ ครู วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ กรรมการ 
93.2.๙ นางสาวพัชราวรรณ  จุละกะ   เจ้าหน้าท่ี วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล กรรมการ 
93.2.๑๐ นางพัชรประภา วราพุฒ เจ้าหน้าท่ี วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล กรรมการ 

 

94. การประกวดมารยาทไทย (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) 
  94.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

94.1.1 นายสมชัย     อินอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง ประธานกรรมการ 
94.1.2 นายนิพล      แก้วกาหลง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม รองประธานกรรมการ 
94.1.4 นายอรัญ   ปุสธรรม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น    กรรมการ 
94.1.3 นางรพีพรรณ    กาญจนสุนทร ครู วิทยาลลัยเทคนิคอำนาจเจริญ กรรมการ 
94.1.5 นางพัฒนา   อินทะยศ ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย   กรรมการ 
94.1.6 นางระเบียบ   จำปาสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด   กรรมการ 
94.1.7 นางจิราพร    สันหนัง ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร   กรรมการ 
94.1.8 นายวิชยา   ไทยรัมย์ ครู วิทยาลัยการอาชีพนาแก กรรมการ 
94.1.9 นางนิตยา   แพงคำดี ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
94.1.10 นายธารวิสุทธิ์  เผือกไธสง ครู วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง กรรมการ 
94.1.11 นางศิริรัตน์   บุตรสิงห์  ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
94.1.12 นางสาวสมยงค์   ทองโคกศรี    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ กรรมการ 
94.1.13 นางโสภิดา   ศรีสมบูรณ์ ครู วิทยลัยเทคนิคสกลนคร   กรรมการ 
94.1.14 นางมลิดา สัตยาคุณ ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
94.1.15 นางสาวจิตราภรณ์ สารภักดี ครู วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น กรรมการ 
94.1.16 นางอรัญญา   เพียยุระ ครู วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น กรรมการ 
94.1.17 นางศิริรัตน์   บุตรสิงห์  ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
94.1.18 นางทัตพิชา   แสงแก้ว ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
94.1.19 นายธารณ์วิสุทธิ์  เผือกไธสง ครู วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง กรรมการ 
94.1.20 นายพงศภัค  ประวงศ์อานุภาพ  ครู วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง   กรรมการ 
94.1.21 นางสาวดาริณี เอื้อไพโรจน์ถาวร  ครู วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ กรรมการ 
94.1.22 นางสาวสุวรรณ์   ตุใยรัมย์    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง                กรรมการและเลขานุการ 
94.1.23 นางนวพร โชติกานต์ ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย                      กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
94.1.24 นางสาวโศรดา ทุมมาตา ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย                      กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

   

95. การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) 
 95.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

95.1.1 นายวิวัฒน์   บุญพิคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ประธานกรรมการ 
95.1.2 นายไพบูลย์ ฤกษ์ดี            ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย      รองประธานกรรมการ 
95.1.3 นางจารุณี   คณาจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา                      กรรมการ 
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95.1.4 นายเกียรติพล  บุญหล่อ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
95.1.5 นางสาวเจนจิรา    ถาสีทะ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ 
95.1.6 นางสาวกัลยา   บุญทิม ครู วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ กรรมการ 
95.1.7 นายสิทธิศักดิ์   พิศิษฐโกเศศ   ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู กรรมการ 
95.1.8 นางสาวมัลลิกา   ทัศดร ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
95.1.9 นางสาวพชรวรรณ   ศรีพันธุ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
95.1.10 นางสาวนิศา   การุณ ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
95.1.11 นายปิยะพงษ์   ยอดอินทร์   ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
95.1.12 นางสาววราพรรณ   ทีอร่าม   ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย กรรมการ 
95.1.13 นางบุญยดา   ปัญญาไว ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
95.1.14 นางสาวศุภาพร   รอบคอบ ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร                 กรรมการ 
95.1.15 นางวรณี   ศรีวิสัย ครู วิทยาลัยการอาชีพห้วยผ้ึง กรรมการ 
95.1.16 นางสาวยุพเรศ   อุดมโภชน ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กรรมการ 
95.1.17 ว่าท่ี ร้อยตรีชัยยนต์  โนนวงัชัย    ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
95.1.18 นางอนงค์   คำเสมอ   ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กรรมการ 
95.1.19 นางสาวเพ็ญวลัย   สิงหาด  ครู วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ กรรมการ 
95.1.20 นางจันทร์ทิรา   อินทร์ปรางค์  ครู วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กรรมการ 
95.1.21 นายณรงค์ฤทธิ์  ภูบังใบ   ครู วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม กรรมการ 
95.1.22 นางสาวยุภา   เมืองแสง  ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
95.1.23 นางสาวพัฒนา   สุมาลี   ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและเลขานุการ 
95.1.24 นางนวพร  โชติกานต์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 95.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
95.2.1 นายสิทธิชัย   ลีหล้าน้อย   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   กรรมการ 
95.2.2 นายมานิต   แต้มแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 

 

96. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) (ระดับ ปวช.) 
 96.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

96.1.1 นายบัณฑิต    ยิ้มน้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ประธานกรรมการ 
96.1.2 นายธีรชัย      ภูทอง           ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ รองประธานกรรมการ 
96.1.3 นายนพดล ลือนาม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง กรรมการ 
96.1.4 นายพงษ์ศาสตร์  อภิธรรมพงศ์ รองผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร               กรรมการ 
96.1.5 นางระเบียบ ลำงาม ครู วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล กรรมการ 
96.1.6 นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
96.1.7 นางสาวธิดา พ่อค้า ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการ 
96.1.8 นางสาวนิรันดร์รัตน์ มะณีแสง   ครู วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม กรรมการ 
96.1.9 นางสาวสุนิสา ศรีพาน ครู วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ กรรมการ 
96.1.10 นางเยาวรัตน์ คัมภ์บุญยอ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
96.1.11 นางน้ำฝน นพคุณ ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
96.1.12 นายสุรเนตร เดชบุรัมย์ ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี กรรมการ 
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96.1.13 นายกฤษดา จักรเสน ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
96.1.14 นางสาวมลิวัลย์ ไวยกรณ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กรรมการ 
96.1.15 นายอนันต์ สุวรรณชาติ ครู วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย กรรมการ 
96.1.16 นายนรังสรรค์ ศรีน้อย ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
96.1.17 นางสาววิไลวรรณ บุญธรรม ครู วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี กรรมการ 
96.1.18 นางสุวนิตย์ ตาทอง ครูวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ กรรมการ 
96.1.19 นายปรีชา ทวยภา ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
96.1.20 นางสถาพร  ศรีสมพร ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
96.1.21 นายสันตวรรธ ศรีธนะ ครู วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ กรรมการ 
96.1.22 นางสาวสุพิชชา วรจิต ครู วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ กรรมการ 
96.1.23 นางผ่องพรรณ กฤษณา รองผู้อำนวยการการอาชีพแก้งคร้อ                     กรรมการและเลขานุการ 
96.1.24 นางกรรณิกา   สายสิญจน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                         กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
96.1.25 นางณัฐชา      วิเศษสุนทร ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                         กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 96.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
96.2.1 นายบัณฑิต    ยิ้มน้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ กรรมการ 
96.2.2 นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล กรรมการ 
96.2.3 นางสุจิตรา รัตนโน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย กรรมการ 
96.2.4 นายธรรมนูญ ทองจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ กรรมการ 
96.2.5 นางมนัสนันท์ ไทยแท้ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
96.2.6 นางอรดี ภีระคำ ครู วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ กรรมการ 
96.2.7 นางสาวสายสุณี  ศรีวิเชียร ครู วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย กรรมการ 
96.2.8 นางสาวอัจฉราวดี สันตพันธ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
96.2.9 นายกฤษดา จักรเสน ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
96.2.10 นายศุภวัฒน์ กระแสเทพ ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 

 

97. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) (ระดับ ปวส.) 
 97.1 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

97.1.1 นายชาญชัย  ภัทรพฤกษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ประธานกรรมการ 
97.1.2 นายสุทิน แก้วพล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด รองประธานกรรมการ 
97.1.3 นางพิมพ์ยุภา     ชนะอัยยรัชต์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก กรรมการ 
97.1.4 นางสาวไพจันทร์  ปากดีสี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการ 
97.1.5 นายพูนพิพฒัน์   วันภูงา ครู วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย กรรมการ 
97.1.6 นางรัชนีพร   สุขเกษม  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
97.1.7 นางเทียมจันทร์  สว่างวัน ครู วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ กรรมการ 
97.1.8 นางพเยา   สุระเสียง ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู กรรมการ 
97.1.9 นายพงศกร   อภิมติรัตน์ ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการ 
97.1.10 นางดารณี   แรมกลาง ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
97.1.11 นางสาวพรประภา พรมชาติ ครู วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ กรรมการ 
97.1.12 นายสุกฤษ   ศรีวรรณะ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย กรรมการ 
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97.1.13 นางอังคณา   มองก้า โบโล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด กรรมการ 
97.1.14 นางมุขดา   โอบอ้อม  ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
97.1.15 นายวิสิทธิ์ศักดิ์   แสนโสม ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร   กรรมการ 
97.1.16 นางสาวกิ่งแก้ว  จุมพิต ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี กรรมการ 
97.1.17 นายสราวุฒิ   คำประสาร ครู วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง กรรมการ 
97.1.18 นายปรีชา   สิทธิสาร ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
97.1.19 นางสาวชุลีพร   คนสมบูรณ์   ครู วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ กรรมการ 
97.1.20 นางสาวนิรมล  อันทะสีดา ครู วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง กรรมการ 
97.1.21 นายวิรวุฒิ         สันตะเลขวงศ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ กรรมการ 
97.1.22 นายเกรียงไกร   ศรีสารคาม   ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
97.1.23 นายกิตติภาส   นั่งสูงเนิน      รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง                กรรมการและเลขานุการ 
97.1.24 นางสลักจิต สุขช่วย ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                         กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
97.1.25 นางลำพรรณ   มานัส ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย                    กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 97.2 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
97.2.1 นายธีรชัย ภูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบัวหญ่ กรรมการ 
97.2.2 นายวิชัย   สังฆมะณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย กรรมการ 
97.2.3 นายนิติกร   ภูตะวัน รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง กรรมการ 
97.2.4 นายดำรงศักดิ์  วงษ์สระน้อย ครู วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย กรรมการ 
97.2.5 นางสาววารุณี  พิณรัตน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ กรรมการ 
97.2.6 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวรรณธิดา วรสุทธิพงษ์  ครู วิทยาลัยการอาชีพพล กรรมการ 
97.2.7 นางจารุวรรณ   เช่ียวชาญ ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ กรรมการ 
97.2.8 นางสาวสุธารัตน์ ศรีทอง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
97.2.๙ นายสุทธิพงษ์ อันทรบุตร ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 

มีหน้าที่ 1) ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะพื้นฐาน 
 2) ประสานงานในการจัดเตรียมสถานท่ีในการแข่งขันร่วมกับเจ้าภาพสถานท่ีและคณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี 
 3) รับลงทะเบียนในการเข้าร่วมการแข่งขันของนักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุม 
 4) ดำเนินการตัดสินการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม 
 5) ประสานงานในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการตัดสิน หรือร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน 
 6) จัดพิมพ์เกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ชนะการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันและครูผู้ควบคุม
นักเรียน นักศึกษา 
 7) ประสานงานและแจ้งให้ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน เข้ารับโล่รางวัล 
 8) รายงานผลการแข่งขันให้คณะกรรมการรวบรวมและสรุปผลการแข่งขันเพื่ออนุมัติและประกาศผลการ
แข่งขันอย่างเป็นทางการ 
 

98.  คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ ประกอบด้วย 
98.1.1 นายเดชวิชัย   พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ประธานกรรมการ 
98.1.2 นายวิสิทธิ์ตพงษ์  แสงงาม             รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย รองประธานกรรมการ 
98.1.3 นางสุภาพร     ศรีสุระ                   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการ 
98.1.4 นายพนม   แสงแก้ว    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
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98.1.5 นายจีระเดช ลครรำ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
98.1.6 นายปิยะฉัตร ไตรแสง ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
98.1.7 นายพีรเดช นิยะสม ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
98.1.8 นายพิศาล คีรีวงก ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
98.1.9 นายพรเทพ รัชตผดุง ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
98.1.10 นายอัครพล พรหมเทพ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
98.1.11 นางสาวอาลิตา  รามประพฤติ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
98.1.12 นายอดิศร ทุริสุทธิ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการ 
98.1.13 นายศุภชัย บุตรแสง ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการ 
98.1.14 นายรัฐธรรม จันทร์นุรักษ ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการ 
98.1.15 นายอาทิตย์      ดวงจันทร์โชติ ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการ 
98.1.16 นายเกียรตศักดิ์ จุลปาน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
98.1.17 นายศุภเกียรติ มูลคุตร์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
98.1.18 นายวัชระ วิริยะพูล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
98.1.19 นายธวัชชัย สุพรม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
98.1.20 นายวรวุฒ ิ แก้ววงษ ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
98.1.21 นายอนาวิน รูปสะอาด ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
98.1.22 นายอภิวัฒน ์ ล้อมสุขา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
98.1.23 นายวัชรากร แสงสุกวาว ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
98.1.24 นางสุรีรัตน ์ จันธัมมา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย         กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
98.1.25 นายภาคภูมิ   กล่ันไพรี                    ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                         กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

มีหน้าที่ 1) จัดเตรียมพื้นท่ีท่ีใช้ในการจัดงานแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ 
 2) ควบคุมดูแลอำนวยความสะดวกในการใช้สถานท่ีตลอดการจัดงาน 
 3) ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
  

99. คณะกรรมการฝ่ายแสง สี ประกอบด้วย 
99.1.1 นายเดชวิชัย   พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ประธานกรรมการ 
99.1.2 นายพนม    แสงแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย             รองประธานกรรมการ 
99.1.3 นางสุรีรัตน์ จันธัมมา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย     กรรมการ 
99.1.4 นายวิเชียรชัย ทองไสย ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
99.1.5 นางพรเพ็ญ วังพิมูล ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
99.1.6 ว่าท่ีร้อยตรีสุริยา  สาวะรีพล ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
99.1.7 สิบเอกประสานพันธ์ สายสิญจน์  ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
99.1.8 นายวิทยา บุตรโยธี ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
99.1.9 นายสุริยัน ศรีปา ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
99.1.10 นายกฤตเมธ สายสิญจน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
99.1.11 นายดารากร ปล้ืมกะมล ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
99.1.12 นายพีรวัฒน์ สุวรรณศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
99.1.13 นายบดินทร์ สุทธิบริบาล ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
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99.1.14 นางสาวิภารัตน์ วงศ์ภูมี ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
99.1.15 นายณรงค์ศักดิ์ คำตา ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
99.1.16 นายอธิวัฒน์ สรภูมิ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
99.1.17 นายรัชชานนท์ จรูญธรรม ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
99.1.18 นายวัลลภ พันไธสง ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
99.1.19 นายพนม แสงแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย          กรรมการและเลขานุการ 
99.1.20 นายบุญชัย ไชยอาจ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                       กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

มีหน้าที่ 1) จัดเตรียมความพร้อมในการให้มี แสง สี ในบริเวณสถานท่ีจัดงานแข่งทักษะวิชาชีพฯ 
 2) ควบคุม ดูแล อำนวยความสะดวกในการใช้ แสง สี ต่าง ๆ ตลอดการจัดงาน 
 3) ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

100. คณะกรรมการฝ่ายเสียง ประกอบด้วย 
100.1.1 นายเดชวิชัย   พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ประธานกรรมการ 
100.1.2 นายพนม    แสงแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย           รองประธานกรรมการ 
100.1.3 นางสาวอารีรัตน์ จันทร์วิเศษ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
100.1.4 นางสุภาพร  ศรีสุระ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการ 
100.1.5 นายกมล มาสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
100.1.6 นายสุเมศ ภาคีนุยะ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
100.1.7 นายรุ่งเรือง เพ็ญกุจกิจ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
100.1.8 นายพันคำ ช่อวงศ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
100.1.9 นายจิระพจน์ ประพิน ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
100.1.10 นายไกรศร ดวงศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
100.1.11 นางสาวอังคณา อัตถาพร ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
100.1.12 นายสมคิด ลาแสง ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
100.1.13 นายลิขิต ลำไธสง ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
100.1.14 นางอรุณี แสงงาม ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
100.1.15 นางอุไรวรรณ จันทร์นนท์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
100.1.16 นางสาววรณณิศา พิทักษ์กุล ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
100.1.17 นางสาวชญานิษฐ์ ใหญ่เลิศ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
100.1.18 นางนงนุช คำเหลือง ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
100.1.19 นายวรเศรษฐ์ สูตรสุคนธ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
100.1.20 นายสัจจพงษ์ พิลาชาติ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
100.1.21 นางสาววิลาวัลย์  อินทรา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
100.1.22 นางสาวสริญญา  เอาหานัด ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
100.1.23 นางสาวสลักจิต   อริยานุวัฒน์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
100.1.24 นางสาวธนภรณ์  ตะไลจ่ึง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
100.1.25 นายอนาวิน รูปสอาด ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
100.1.26 นายชยณัฐ อินทะชัย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
100.1.27 นายเสกสรรค์ ปฏิเวทย์ ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการ 
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100.1.28 นางนงพร โชติกานต์ ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการ 
100.1.29 นายกิตติศักดิ์ อินตาจัด ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการ 
100.1.30 นายสิทธิศักดิ์ น้อยจันทา ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการ 
100.1.31 นายบุญญฤทธิ์ คำภูมี ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการ 
100.1.32 นายไตรเทพ จันทร์ศรี ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการ 
100.1.33 นายสัญญา มโนพันธ ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
100.1.34 นายเดชา ภัทรสุโกศล ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
100.1.35 นายพงศกร เรืองทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
100.1.36 นายสุวัฒ ภาคีนุยะ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                       กรรมการและเลขานุการ 
100.1.37 นายจักรพันธุ์ สุริยวงศ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                     กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

มีหน้าที่ 1) จัดเตรียมความพร้อมในการใช้เครื่องเสียงในบริเวณสถานท่ีจัดงานแข่งทักษะวิชาชีพฯ 
 2) ควบคุม ดูแล อำนวยความสะดวกในการใช้เครื่องเสียงต่าง ๆ ตลอดการจัดงาน 
   3) ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

101. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร ประกอบด้วย 
101.1.1 นายเดชวิชัย   พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ประธานกรรมการ 
101.1.2 นายวิสิทธิ์ตพงษ์  แสงงาม รองผู้อำนวนการวิทยาลัยอาชีวศึกษา                 รองประธานกรรมการ 
101.1.3 ว่าท่ีร้อยโทชินภัทร แก้วโกมินทวงษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
101.1.4 ว่าท่ีเรือตรีอนุสรณ์ ตวงกระสินธุ์  ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
101.1.5 นายมานพ   สมอินเอก ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
101.1.6 นายธีรพงษ์   ชูพันธุ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
101.1.7 นายทินกร       ไสยนันทะไสย ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
101.1.8 นางสาวชญานิษฐ์ ใหญ่เลิศ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
101.1.9 นายบดินทร์   สุทธิบริบาล ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
101.1.10 นายวรเศรษฐ์   สูตรสุคนธ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
101.1.11 นายนวทรรศน์   คำสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
101.1.12 นายศราวุธ   ลือคำหาญ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
101.1.13 นายมีชัย   บุบผามาเต ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
101.1.14 ว่าท่ีร้อยตรีบัญชา สมวงษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
101.1.15 นายไตรเทพ  จันทร์ศรี ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการ 
101.1.16 นายชวิศ   วงศ์นุกูล ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการ 
101.1.17 นายศุภชัย   บุตรแสง ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการ 
101.1.18 นางนพวรรณ  แก้วโกมินทวงษ ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
101.1.19 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงศิริพันธ์ พรมสุข  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
101.1.20 นายคณิศร   แพงแสง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
101.1.21 นายพงสัน   หัดที ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
101.1.22 นายเกียรติศักด์ิ   จุลปาน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
101.1.23 นางสลักจิต   อริยานุวัฒน ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
101.1.24 นางสาวศิริพนัธ์   พรหมสุข ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
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101.1.25 นายพพิัฒน์   ศรีวิลาศ ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการ 
101.1.26 นายจรูญ   เกษสวัสด์ิ  ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการ 
101.1.27 นายโยธิน   เรืองสมบัติ  ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการ 
101.1.28 นายศุภชัย   บุตรแสง ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการ 
101.1.29 นายสิทธิชัย ลีหล้าน้อย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย        กรรมการและเลขานุการ 
101.1.30 นายพนม   แสงแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย      กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
101.1.31 นายวิเชียร อิฐถารัตน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                     กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

มีหน้าที่ 1) อำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย การจราจร และสถานท่ีจอดยานพาหนะผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  

102. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรและโล่รางวัล ประกอบด้วย 
102.1.1 นายประทีป    อนิลบล   ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ ประธานกรรมการ 
102.1.2 นายมงคล แก้วรอด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย          รองประธานกรรมการ 
102.1.3 นางปรานทิพย์ นามเกียรติ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
102.1.4 นายเจิมวุฒิ แจ่มคาย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
102.1.5 นางแสงอรุณ สิงห์มหาไชย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
102.1.6 นางสาวอธิธร อินทะบุญศรี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
102.1.7 นายศุภเกียรติ มูลตุตร์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
102.1.8 นางสลักจิต อริยานุวัฒน์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
102.1.9 นางยุภาพร   จันทศิริ ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการ 
102.1.10 นางโชติรัตน์   แกมจินดา ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการ 
102.1.11 นางสาวณัฐวรรณ  มันปาฏ ิ ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการ 
102.1.12 นางธนวรรณ   พื้นชมพ ู ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการ 
102.1.13 นางจีราวรรณ์     รัตนะเลิศนภา ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการ 
102.1.14 นายมนตรี สุทธิเมธากุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย   กรรมการและเลขานุการ 
102.1.15 นายสัตยา         กำแพงศริชัย ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                     กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
102.1.16 นางศุภานัน ภาคีนุยะ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                     กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
102.1.17 นางสาวอาริยา อุยะพิตัง ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                     กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
102.1.18 นางสาวปนิตา อุณาพรม ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                     กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

มีหน้าที่ 1) จัดเตรียมและทำเกียรติบัตร 
 2) จัดทำโล่รางวัล 
 3) ดำเนินการควบคุมและเบิกจ่ายเกียรติบัตร 
 4) ประสานงานกับฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
 

103. คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมและประเมินผลการแข่งขันทักษะอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วย 
103.1 นายประทีป อนิลบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ ประธานกรรมการ 
103.2 นางทิพย์วรรณ  อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม รองประธานกรรมการ 
103.3 นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม รองประธานกรรมการ 
103.4 นายทิวา แจ้งสุข ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคอีสาน กรรมการ 
103.5 นายกมลเทพ จันทรจิต ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส กรรมการ 
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103.6 ว่าท่ีร้อยโทบุญชุบ หล่ังทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการ 
103.7 นางวรรณภา พ่วงกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน กรรมการ 
103.8 นายศุภกฤต แกมนิรัตน ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
103.9 นายอภิชาติ กุลธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการ 
103.10 นายวิชา อาญาเมือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
103.11 นายทองสุข พามี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย กรรมการ 
103.12 นางพัชรพร สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย กรรมการ 
103.13 นายสมปอง ทองศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
103.14 นายประจักษ์ เลขตะระโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง กรรมการ 
103.15 นายดาวไทย เบาราญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง กรรมการ 
103.16 นายธานินทร ์ ทองเผ้า ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ กรรมการ 
103.17 นายสมศักดิ์ มาตรทะเล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี กรรมการ 
103.18 นายประเสริฐ   สิงหลสาย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
103.19 นางสาวเยาวนิดา สุภาษร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ กรรมการ 
103.20 นางสาวสงัด เสือชุมแสง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนางรอง กรรมการ 
103.21 นายมานพ รำจวน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด กรรมการ 
103.22 นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิมยาลัยเทคนิคเดชอุดม กรรมการ 
103.23 นายสุรยุทธ ธนสมบัติ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ                   กรรมการและเลขานุการ 
103.24 นายสุทิศ รวดเร็ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
103.25 นายวาทิน   แหลมคม  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตร

อุตสาหกรรมช้ันสูงขอนแก่น 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 1) ประสานและรวบรวมผลการแข่งขันทุกประเภทเสนอต่อประธานคณะกรรมการเพื่อประกาศผลอย่างเป็น
ทางการ 
 2) ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายที่เกี่ยวข้องและงานอื่น ๆ ที่ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมาย 
 

104. คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล สรุปผล ประกอบด้วย 
104.1.1 นายประทีป    อนิลบล   ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ ประธานกรรมการ 
104.1.2 นายเดชวิชัย  พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย รองประธานกรรมการ 
104.1.3 นายมนตรี   สุทธิเมธากุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
104.1.4 นายมนตรี   เจียงพุดทรา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ                                        กรรมการ 
104.1.5 นายปิยพัทธ์   พิพิธกุล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ กรรมการ 
104.1.6 นางสาวปริศนา  ทันท่าหว้า ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 
104.1.7 นางสาวดวงเดือน อักษรเสือ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ กรรมการ 
104.1.8 นางจินห์จุฑา    โพธิ์นา ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
104.1. นางวชิราภรณ์   พาติกบุตร ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
104.1.13 นางบุษบา   คำสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
104.1.14 นางปรานทิพย์   นามเกียรติ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
104.1.15 นายเจิมวุฒิ   แจ่มดวง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
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104.1.16 นางแสงอรุณ   สิงห์มหาไชย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
104.1.17 นายธรรมศักดิ์   อึ้งวัฒนศิริกุล ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการ 
104.1.18 นางจิรพรรณ   ไม่เศร้า ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการ 
104.1.19 นางนภัค          ดอนอ่อนเบ้า ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการ 
104.1.8 นางสาวฐิติมา   ฐิติกรกุล เจ้าหน้าท่ี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ กรรมการ 
104.1.9 นางสาวเพ็ญพักตร์ ชนะชัย เจ้าหน้าท่ี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ กรรมการ 
104.1.10 นางสาวกัญญาพัชร มีพันธ ์ เจ้าหน้าท่ี วิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการ 
104.1.20 นายสุทิศ   รวดเร็ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการและเลขานุการ 
104.1.21 นางสาวนภาพร  สารทอง          รองฯ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราราชินีมุกดาหาร กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
104.1.22 นายวศิน  แฝงเวียง        ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ                    กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
104.1.23 นายภาคิน   เหรียญทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
104.1.24 นายสุเมศ   ภาคีนุยะ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

มีหน้าที่ 1) สรุปและประเมินผลการแข่งขันทุกประเภทเสนอต่อประธานคณะกรรมการเพื่อประกาศผลอย่างเป็น
ทางการ 
 2) ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องและงานอื่น ๆ ท่ีประธานคณะกรรมการบริหาร อวท. ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

105. คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ ผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
105.1.1 นายปริญญา   สมมิตร   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ประธานกรรมการ 
105.1.2 นางทิพย์วรรณ  อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม รองประธานกรรมการ 
105.1.3 นายอภิชาติ กุลธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการ 
105.1.4 นายธานินทร์   ทองเผ้า ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ กรรมการ 
105.1.5 นางพัชราภร  สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย กรรมการ 
105.1.6 ประธานกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะ ทุกทักษะ กรรมการ 
105.1.7 กรรมการและเลขานุการแข่งขันทักษะ ทุกทักษะ กรรมการ 
105.1.10 นายสุทิศ รวดเร็ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการและเลขานุการ 
105.1.11 นายสมศักดิ์  มาตรทะเล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
105.1.12 นางสาวพิไลวรรณ มาตเลิง วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
105.1.13 นางสาวภัชนีกร   เนื้อจันทา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

มีหน้าที่ 1) รับเรื่องเพื่อพิจารณา ตรวจสอบ ผลการแข่งขันที่มีการทุจริต ไม่ชอบด้วย เกณฑ์ กติกาการแข่งขันฯ 
   2) ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  
 

106. คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
106.1.1 นายณัฐวรรธน์  สุวรรณศรี   ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ประธานกรรมการ 
106.1.2 นายอาทิตย์  จิระวัฒนผล    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองคาย รองปธานกรรมการ 
106.1.3 นางสาวกรรณิการ์ แดนศรีแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง รองประธานกรรมการ 
106.1.4 นายเสน่ห์   วงษ์เล่ห ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ กรรมการ 
106.1.5 นายเอกภพ นุ่มพรม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ กรรมการ 
106.1.6 นายฐานุวัชร์   โฆษิตเจริญวัชร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ กรรมการ 
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106.1.7 นายเสกสรรค์   ไม่เศร้า   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการ 
106.1.8 นายพนม  แสงแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
106.1.9 นายปัญญา มุ่งดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราราชินีมุกดาหาร            กรรมการ 
106.1.10 นางสุวัฒ  ภาคีนุยะ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
106.1.11 นางปวีณา  สมบูรณ์เรศ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
106.1.12 นายบุญชัย  ไชยอาจ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
106.1.13 นายธนา   ปัจฉามาตย์ คร ูวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ กรรมการ 
106.1.14 นายไกรวิทย์   บรรเลงรม ครู วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ กรรมการ 
106.1.15 นายธนารักษ์   แสวงทรัพย์ ครู วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ กรรมการ 
106.1.16 นายเชิดศักดิ์   คำสุนันท์ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี กรรมการ 
106.1.17 นายสมบัติ  อาสนานิ ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการ 
106.1.1๘ นางสาวมันธนา   เพ็งกุล   ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการ 
๑๐๖.๑.๑๙ นายบุญญฤทธิ์ คำภูมี ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย กรรมการ 
106.1.๒๐ นางสาวณัชพร เอี่ยมใส ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
106.1.2๑ นายเทพอมร วรขันธ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
106.1.2๒ นายชยณัฐ อินทะชัย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กรรมการ 
106.1.2๓ นายพีระพงค์     อนาวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ กรรมการและเลขานุการ 
106.1.2๔ นางสาวพิมพิไล พัดแก้ว เจ้าหน้าท่ีวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
106.1.2๕ นางสาวจงรักดี นันทะ เจ้าหน้าท่ีวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

มีหน้าที่ 1) ประสานงานให้การต้อนรับกับหน่วยงาน สถาบัน องค์การระหว่างประเทศ พร้อมให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ 
   2) ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  
   3) อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 

  โดยอนุญาตให้ประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะทุกประเภท สามารถแต่ง ต้ัง
คณะอนุกรรมการเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม และให้กรรมการตามคำส่ังฯ นี้ เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการจากต้นสังกัดได้ตามสิทธิ์   
    ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
  

  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 

    ส่ัง ณ วันท่ี   ๒  ธันวาคม  พ.ศ. 2565 
 

                                                                      
    (นายอาคม  จันทร์นาม) 
                                                         ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
                                                        ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  


