
 
      ค าสั่งวิทยาลัยเทคนิคสุรนิทร์ 

   ที่ 1074 / 2555 
เร่ือง   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวชิาโลหะการ  และเทคนิคโลหะ 

                             สถานศกึษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
ประจ าปีการศึกษา  2555 

..................................................................... 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวชิาชีพสถานศึกษาสงักัดอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่ 10 - 14 
ธันวาคม  2555  ณ  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อให้การด าเนินงาน การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
สาขาวชิาโลหะการ และเทคนิคโลหะ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์  จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการดังนี้ 
    1.  คณะอนุกรรมการที่ปรึกษา  

1.1 นายวโรภาส     ศรีพันธุ์               ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคสุรนิทร์ 
1.2 นายอดุลชัย     โคตะวีระ           ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
1.3 นายทัศนา       เพลงสันเทียะ      ผู้อ านวยการวทิยาลัยการอาชีพพิมาย 
1.4 นายระเบียบ    เที่ยงธรรม           ผู้อ านวยการวทิยาลัยการอาชีพสตีก 
1.5 นายมงคล       จึงมั่นคง  ผู้อ านวยการวทิยาลัยการอาชีพเขมราฐ 
1.6 นายณัฏฐพล    พูนประสทิธิ์    ผู้อ านวยการวทิยาลัยการอาชีพเซกา                               
1.7 นายภูริณัฐ       อมรศักดิ์     ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคโนโลยแีละการจัดการพิบลูมังสาหาร             
1.8 นายสงัด          ยศเฮือง                   ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู                      
1.9 ว่าที่พ.ต.วานิช   สมชาติ                ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคสกลนคร                      

     2. คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 
2.1 ว่าที่ พ.ต.วานิช   สมชาติ                ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคสกลนคร                      ประธานอนุกรรมการ 
2.2 นายทัศนา       เพลงสันเทียะ      ผู้อ านวยการวทิยาลัยการอาชีพพิมาย รองประธานอนุกรรมการ 
2.3 นายเวชยนัต์     อินทรช์่าง รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคินครราชสีมา รองประธานอนุกรรมการ 
2.4 นายประจวบ    ปราบงูเหลือม       รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสุรนารี                   รองประธานอนุกรรมการ 
2.5 นายภูวนาท     รุ่งโรจน์               รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพดัช่างสกลนคร   รองประธานอนุกรรมการ 
2.6 นายประทีป     อนิลบล                        รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ        รองประธานอนุกรรมการ 
2.7 นายเฉลิมวฒุิ    มาตรา วิทยาลัยเทคนิคอุดรธาน ี อนุกรรมการ 
2.8 นายอดิศร        อุทัยแพน วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม                             อนุกรรมการ 
2.9 นายไพรัตน์      นันตระกูล วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร                                      อนุกรรมการ 
2.10 
2.11 

นายชัยสมร      ทนทาน  
นายเทียน        สีหะ  

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
วิทยาลัยเทคนิคเลย 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 

                                                                                                             /- 2.11 ว่าที่ร.ต.ล าปาง  ....…   
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2.12 

 
ว่าที่ร.ต.ล าปาง  พนัเพชร 

 
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด    

 
อนุกรรมการ 

2.13 นายวชิิตพล     อินต๊ะนนท ์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย ์ อนุกรรมการ 
2.14 นายกรภัทร     จุ้ยยิ้ม วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย อนุกรรมการ 
2.15 นายวิเชียร       บุญล ี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ อนุกรรมการ 
2.16 นายเทียนชัย    มูลตามาตย์       วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น อนุกรรมการ 
2.17 นายประชา      ไทยยินด ี วิทยาลัยการอาชีพนางรอง อนุกรรมการ 
2.18 นายสชุาติ       รอดสุวรรณ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ อนุกรรมการ 
2.19 นายศิริชัย       ดลุยะลา วิทยาลัยการอาชีพค าม่วง อนุกรรมการ 
2.20 นายภูมิพฒัน์    เรืองชา วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น อนุกรรมการ 
2.21 นายวชิาญ       โชติกลาง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา อนุกรรมการ 
2.22 นายธวชัชัย      พัลวฒัน ์ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา อนุกรรมการ 
2.23 นายปริญญา    จิตตินันท ์ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา อนุกรรมการ 
2.24 นายสุรชัย        ทอนสูงเนิน วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา อนุกรรมการ 
2.25 นายฉัตรทอง     ใสแสง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา อนุกรรมการและเลขานุการ 
2.26 นายโกมนิทร์     สวสัดิภาพ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    

      3. คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   (ปวส.) 
3.1 นายระเบียบ    เที่ยงธรรม         ผู้อ านวยการวทิยาลัยการอาชีพสตึก                           ประธานอนุกรรมการ                            
3.2 นายสงัด         ยศเฮือง                   ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู                      รองประธานอนุกรรมการ 
3.3 นายสมศักดิ ์    กระจายศร ี                  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิกาญจนาภิเษก

อุดรธาน ี
รองประธานอนุกรรมการ                            

3.4 นายอุดม         อินต๊ะวัย รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาป ี รองประธานอนุกรรมการ 
3.5 นายชูขาติ       วนสันเทียะ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน  รองประธานอนุกรรมการ                            
3.6 นายทนิกร       พรหมอินทร ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพสวา่งแดนดนิ  รองประธานอนุกรรมการ                            
3.7 นายณรงค์       ปานสวัสดิ ์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น อนุกรรมการ 
3.8 นายเจริญ        กฤษกลาง              วิทยาลัยเทคนิคชัยภูม ิ                                                  อนุกรรมการ 
3.9 นายสมคิด       แสงบุราณ         วิทยาลัยเทคนิคกาฬสนิธุ์                                              อนุกรรมการ 
3.10 นายประเสริฐ    รัตนธรรมธาดา วิทยาลัยเทคนิคเลย อนุกรรมการ 
3.11 นายนิเวศน ์     เดินสันเทียะ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธาน ี อนุกรรมการ 
3.12 นายวนิัย         อ้วนโพธิ์กลาง วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย อนุกรรมการ 
3.13 นายภักดี         ด าเนินผล วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม อนุกรรมการ 
3.14 นายประสิทธิ์    ชนะวงศ ์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ อนุกรรมการ 
                                                                                                                      /-  3.15  นายพนม   ......                                                                                                               
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3.15 นายพนม       ทิพย์เหลือง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด    อนุกรรมการ 

3.16 นายประยงค์   วิเศษวงษา วิทยาลัยการอาชีพทา่ตูม อนุกรรมการ 

3.17 นายบัณฑิต     อมรสิน วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร อนุกรรมการ 
3.18          
3.19 
3.20    

นายจารวิทย์    แพงโพธิ ์
นายเสกสนัต์    พัตภักดิ ์
นายส าคัญ       คู่ตระกูลโชคชยั 

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร ์
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 

3.21            
3.22 

นายวีรยุทธ      สมรูป 
นายประภากร   ถนอมพุดซา 

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา                              
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการและเลขานุการ 

3.23 นายอุดมศักดิ์    นามมนตร ี วิทยาลัยเทคนิคยโสธร อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3.24 นายวนิัส          ทองเปี้ย วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    

ใหค้ณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) และระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู (ปวส.) 

มีหน้าที่ :   ในการก าหนดแผนการด าเนินงาน    จัดเตรียมสถานที่  ชิ้นงาน  เครื่องมืออุปกรณ์ การจ่ายและรับชิ้นงาน การชี้แจงกติกา  
การควบคุมการแข่งขัน  การด าเนินการ  และ ประสานงานกับ ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
แต่ละท่านเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

  4.  คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 
4.1 นายณัฏฐพล   พูนประสทิธิ์    ผู้อ านวยการวทิยาลัยการอาชีพเซกา                               ประธานอนุกรรมการ 
4.2 นายภูริณัฐ      อมรศักดิ์     ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคโนโลยแีละการ

จัดการพิบูลมังสาหาร             
รองประธานอนุกรรมการ 

4.3 นายฉัตรกุล      ธารณ์ธนาธร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ
ต่อเรือพระนครศรีอยุธยา                                                                          

อนุกรรมการ 

4.4 นายสพุจน์        มากดวงเทียน บริษัทเทสติ้งอินสทรูเมนท์ จ ากดั อนุกรรมการ 
4.5 
4.6 
4.7 
4.8 

นายกฤษณชนม์  ค าศรีสุข 
นายอ าพร        โสภา 
นายประวิทย์    พรหมสุวรรณ 
นายหร่ัง          นะยะเนตร 

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูม ิ
วิทยาลัยเทคนิคสระบุร ี 
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ ์ 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุร ี                                            

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 

4.6       นางแก้วกัลยา   ราชสุภาพ                                          วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุร ี อนุกรรมการ 
4.7 นางผ่องพิศุทธิ์  ลาลนุ  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ อนุกรรมการ 
4.8 นายวชิาญ       คุณทา บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) อนุกรรมการและเลขานุการ 
4.9 นายอนชุาติ      มากกลาง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
4.10 นายศักดิ์ศิริ      หุ่นโตภาพ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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5. คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   (ปวส.) 
 

5.1 
5.2 
5.3 

นายอดุลชัย     โคตะวีระ           
นายมงคล       จึงมั่นคง              
นายชาตรี       ฝึกดอนวัง 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ                  
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 

ประธานอนุกรรมการ 
รองประธานอนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 

5.4 นายบุญชู        แพงบุตรดี  วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ อนุกรรมการ 
5.5 นายไกรสร      เดชชัย                 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น                                                                          อนุกรรมการ 

5.6 นายกิตติศักดิ์   บัวศรี วิทยาลัยสารพัดช่างกาจณบุรี อนุกรรมการ 

5.7 นายชัยวัฒน์    จันทร์แก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ
ต่อเรือพระนครศรีอยุธยา                                                                          

อนุกรรมการ 

5.8 นายรักชาติ     อินทะผิว  บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) อนุกรรมการและเลขานุการ 
5.9 นายวิทยา      กองตระกูลดี  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ใหค้ณะอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชัน้สูง (ปวส.) 

มีหน้าที่ :   ในการด าเนินงาน  จัดเตรียมสถานที่  เครื่องมืออุปกรณ์  การตรวจชิ้นงาน  ให้เป็นไปเกณฑ์การแข่งขันด้วยความ
เที่ยงตรง ยุติธรรม  ตลอดจนการด าเนินการ  และ ประสานงานกับ ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของคณะอนุ 
กรรมการแต่ละท่านเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 
 
  ขอให้อนุกรรมการดังกล่าวข้างตน้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันทุก
ประการ 
                                        
                                      สั่ง  ณ   วันที่  21   พฤศจิกายน    2555 
 

                                                                                                                          

                                                                                                    (นายวโรภาส     ศรีพันธ)์ 
                                                                                            ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
                                                                                  ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชพี 
                                                                                           สาขาวชิาโลหะการ  และเทคนิคโลหะ 
                                                                                                                
 
                                                               


