ที่ ศธ (อกท.)๐๖๒๙.๓/ว 029

อกท. ระดับภาค ภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม
ตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง
จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๒๐
4 ตุลาคม 2559

เรื่อง สงคําสั่ง อกท. ระดับภาค ภาคเหนือ
เรียน ประธานกรรมการอํานวยการ อกท. ระดับหนวย (ภาคเหนือ)
สิ่งทีส่ งมาดวย 1. คําสั่ง อกท. ภาคเหนือ ที่ 090/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 จํานวน 1 ชุด
2. คําสั่ง อกท. ภาคเหนือ ที่ 010/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 จํานวน 1 ชุด
3. คําสัง่ อกท. ภาคเหนือ ที่ 011/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 จํานวน 1 ชุด
ด ว ย องค ก ารเกษตรกรในอนาคตแห ง ประเทศไทยในพระราชู ป ถั ม ภ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคเหนือ ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการ
อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ ๓8 คณะอนุกรรมการฝายจัดการแขงขัน และคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด การ
แสดง และการแขงขันทักษะวิชาชีพในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ และคณะอนุกรรมการฝายจัดการ
แขงขัน อนุกรรมการตัดสินและผูประสานงานการประกวดสมตําลีลา ไกอบฟาง และ Miss FFT Recycle
2016 ในการประชุมวิชาการองคอ งคก ารเกษตรกรในอนาคตแห งประเทศไทยในพระราชูป ถัม ภส มเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเหนือ ครั้งที่ ๓8 ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ทางองคการฯ
จึงขอสงคําสั่งดังกลาวมาพรอมกับหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายธนวัฒน กณะบุตร)
ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม
ประธานกรรมการอํานวยการ องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ ฯ ภาคเหนือ ประจําปการศึกษา 2558 - 2559
ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท ๐ ๕๓๓๑ ๑๓๙๒
โทรสาร ๐ ๕๓๓๑ ๑๓๕๙
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส chiangmai04

คําสั่งคณะกรรมการอํานวยการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเหนือ
ที่ ๐09 /2559
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเหนือ ครั้งที่ ๓8
ประจําปการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
..........................................................................................
ตามที่คณะกรรมการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี ภาคเหนือ มี ม ติใหจั ดงานการประชุมวิชาการระดับ ภาค ครั้ง ที่ ๓8
ขึ้ น ระหว า งวั น ที่ 14 - 18 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2559 ณ วิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี พิ จิ ต ร
อําเภอสามง าม จัง หวัดพิ จิตร เพื่อให การเตรียมการจัดงานในทุก ๆ ดาน เกิดความพรอมเสร็จสิ้นสมบูร ณ
กอนการจัดงานและใหการจัดงานดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
อาศัยระเบียบสํ านัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษา วาดวยองคก ารเกษตรกรในอนาคตแห ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๒๘.๒
และวิธีปฏิบัติขององคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุม ารี วาดวยการจัดประชุมวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๔ แตงตั้ง คณะกรรมการจั ดงานการประชุม
วิชาการระดั บ ภาค องคก ารเกษตรกรในอนาคตในแห ง ประเทศไทย ในพระราชู ป ถัม ภส มเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเหนือ ครั้งที่ ๓8 ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ
๑.๑ นายธนวัฒน
กณะบุตร
ผอ.วษท.เชียงใหม
๑.๒ ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
๑.๓ นายจรัสพงษ
วรรณสอน
ผอ.วษท.พะเยา
๑.๔ นายฉัตราวัฒน
ยาละ
ผอ.วษท.สุโขทัย
๑.๕นายเทพชัย
รมโพธิ์
ผอ.วษท.เชียงราย
๑.๖นางขนิษฐา
โสภานนท
ผอ.วษท.ลําพูน
๑.๗นายบุญปลูก
บุญอาจ
ผอ.วษท.นครสวรรค
๑.๘ นายนิมิตร
อาศัย
ผอ.วษท.ตาก
๑.๙ นายสุภาพ
มณีรัตน
ผอ.วษท.กําแพงเพชร
๑.๑๐ นายพนม
เขียวนาคูปภา ผอ.วษท.เพชรบูรณ
๑.๑๑ นายวันชัย
โตมี
ผอ.วษท.แพร
๑.๑๒ นายบุญชอบ
โพธิ์ประเสริฐ รอง ผอ.วษท.พิจิตร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
/มีหนาที.่ ..

-๒มีหนาที่และความรับผิดชอบ
กําหนดขอบเขต สนับสนุน ให คําปรึกษา แนะนํา และอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานแก
คณะกรรมการดําเนินงานฝายตาง ๆ ตลอดจนแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ ใหกิจกรรมสําเร็จตามวัตถุประสงค
๒. คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ อกท.ภาคเหนือ
๒.๑ ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพจิ ิตร
ประธานกรรมการ
๒.๒ นายวันชัย
โตมี
ผอ.วษท.แพร
รองประธานกรรมการ
๒.๓ นายจรัสพงษ
วรรณสอน
ผอ.วษท.พะเยา
กรรมการ
๒.๔ นายธนวัฒน
กณะบุตร
ผอ.วษท.เชียงใหม
กรรมการ
๒.๕ นายฉัตราวัฒน
ยาละ
ผอ.วษท.สุโขทัย
กรรมการ
๒.๖ นายเทพชัย
รมโพธิ์
ผอ.วษท.เชียงราย
กรรมการ
๒.๗ นางขนิษฐา
โสภานนท
ผอ.วษท.ลําพูน
กรรมการ
๒.๘ นายบุญปลูก
บุญอาจ
ผอ.วษท.นครสวรรค
กรรมการ
๒.๙ นายนิมิตร
อาศัย
ผอ.วษท.ตาก
กรรมการ
๒.๑๐ นายสุภาพ
มณีรัตน
ผอ.วษท.กําแพงเพชร
กรรมการ
๒.๑๑ นายพนม
เขียวนาคูปภา ผอ.วษท.เพชรบูรณ
กรรมการ
๒.๑๒ นายรัศมี
มณีศักดิ์
รอง ผอ.วษท.เชียงใหม
กรรมการ
๒.๑๓ นายชนินทร
อินหันต
รอง ผอ.วษท.เพชรบูรณ
กรรมการ
๒.๑๔ วาที่รอยตรีอดิศักดิ์ แขดอน
รอง ผอ.วษท.นครสวรรค
กรรมการ
๒.๑๕ นายแสวง
ทาวดี
รอง ผอ.วษท.เชียงใหม
กรรมการ
๒.๑๖ นายสุกิจ
มาลัยรุง สกุล รอง ผอ.วษท.เชียงราย
กรรมการ
๒.๑๗ นายเดน
ณ พิโรจน
รอง ผอ.วษท.สุโขทัย
กรรมการ
๒.๑๘ นายภราดร
ศรีวิภาต
รอง ผอ.วษท.พะเยา
กรรมการ
๒.๑๙ นายอํานาจ
ศรแกว
รอง ผอ.วษท.กําแพงเพชร
กรรมการ
๒.๒๐ นายวุฒินันท
แสงอาย
ครูที่ปรึกษาหนวยเชียงใหม
กรรมการ
๒.๒๑ นายวุฒิพงษ
วงคราษฎร
ครูที่ปรึกษาหนวยพะเยา
กรรมการ
๒.๒๒ นางจงกล
เชื้อบุญมี
ครูที่ปรึกษาหนวยสุโขทัย
กรรมการ
๒.๒3 นายเชาวฤทธิ์
ชุมภู
ครูที่ปรึกษาหนวยกําแพงเพชร กรรมการ
๒.๒4 นายธารสุวรรณ อุนเมือง
ครูที่ปรึกษาหนวยเชียงราย
กรรมการ
๒.๒5 นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย ครูที่ปรึกษาหนวยตาก
กรรมการ
๒.๒6 นางสาวสาวิตรี พาดี
ครูที่ปรึกษาหนวยแพร
กรรมการ
๒.๒7 นางสาวผกามาศ จันทวงศ
ครูที่ปรึกษาหนวยลําพูน
กรรมการ
๒.28 นางสาวบัวคํา คงสะโต
ครูที่ปรึกษาหนวยนครสวรรค
กรรมการ
๒.29 นางเนตรชนก เคลือบคณโท ครูที่ปรึกษาหนวยเพชรบูรณ
กรรมการ
๒.๓0 นางสาวนุช
อินทรใย
ครูที่ปรึกษาภาคเหนือ
กรรมการ
๒.๓1 นายบุญชอบ
โพธิ์ประเสริฐ รอง ผอ.วษท.พิจิตร
กรรมการและเลขานุการ
๒.๓2 นายชัชวโรจน เรียนสรอย
รอง ผอ.วษท.พิจิตร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
/๒.๓3 นางชุมพร...

-๓๒.๓3 นางชุมพร
เลิศนอก
รอง ผอ.วษท.พิจิตร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๒.๓๔ นายจิรายุ
รัตนเถลิงศักดิ์ ครูที่ปรึกษาหนวยพิจิตร กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ
๑. ควบคุมดูแลการจัดเตรียมงานในฝายตางๆใหเปนไปดวยความเรียบรอย
๒. ประสานงานและอํานวยความสะดวกแกคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ
๓. ใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ
๔. ประสานงานการจัดกิจกรรมใหเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว
๕. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
๓. คณะอนุกรรมการฝายพิธีการ
๓.๑ นายสมควร
บุญแสวง
รอง ผอ.วษท.แพร
ประธานกรรมการ
๓.๒ นายแสวง
ทาวดี
รอง ผอ.วษท.เชียงใหม
รองประธานกรรมการ
๓.3 นายชนินทร
อินหันต
รอง ผอ.วษท.เพชรบูรณ
กรรมการ
๓.4 นายสายัณห
คํามงคล
ครู วษท.เชียงใหม
กรรมการ
๓.5 นางกนิษฐา
ยาวิราช
ครู วษท.เชียงใหม
กรรมการ
๓.6 นายวุฒินันท
แสงอาย
ครูที่ปรึกษาหนวยเชียงใหม
กรรมการ
๓.7 นายธารสุวรรณ อุนเมือง
ครูที่ปรึกษาหนวยเชียงราย
กรรมการ
๓.8 นายจิรายุ
รัตนเถลิงศักดิ์ ครูที่ปรึกษาหนวยพิจิตร
กรรมการ
๓.9 นางสาวผกามาศ จันทวงศ
ครูที่ปรึกษาหนวยลําพูน
กรรมการ
๓.๑0 นางสาวบัวคํา คงสะโต
ครูที่ปรึกษาหนวยนครสวรรค
กรรมการ
๓.๑1 นางเนตรชนก เคลือบคณโท ครูที่ปรึกษาหนวยเพชรบูรณ
กรรมการ
๓.๑2 นางจงกล
เชื้อบุญมี
ครูที่ปรึกษาหนวยสุโขทัย
กรรมการ
๓.๑3 นายวุฒิพงษ
วงคราษฎร
ครูที่ปรึกษาหนวยพะเยา
กรรมการ
๓.๑4 นายเชาวฤทธิ์
ชุมภู
ครูที่ปรึกษาหนวยกําแพงเพชร กรรมการ
๓.๑5 นางสาวสาวิตรี พาดี
ครูที่ปรึกษาหนวยแพร
กรรมการ
๓.๑6 นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย ครูที่ปรึกษาหนวยตาก
กรรมการ
๓.๑7 นางสาวนุช
อินทรใย
ครูที่ปรึกษาภาคเหนือ กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๘ นางอุษา
บุญยะกาพิมพ ครู วษท.พิจิตร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๓.๑๙ นายณัฐพงศ
ศรีโพธิ์
ครู วษท.พิจิตร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ
๑. รางกําหนดการจัดงาน
๒. รางคํากลาวรายงาน คํากลาวเปดงาน
๓. ประสานงานการจัดทํารางวัล เกียรติบัตรและของที่ระลึกตางๆ
๔. ประสานงานการจัดทําปายพิธีเปด – ปดงานเสาธงและอื่นๆที่เกี่ยวของกับพิธีการ
๕. ประสานงานจัดโตะ เกาอี้โตะหมูบูชา ชุดรับแขกแทนยืนพูดและอื่นๆที่เกี่ยวของ
๖. ประสานงานกันฝายแสงเสียง ไฟฟาและวงดุริยางค
/๗. จัดเตรียม...

-๔๗. จัดเตรียมชอดอกไมและธูปเทียนสําหรับโตะหมูบูชา ดอกไมธูปเทียนแพสําหรับสมาชิก อกท.ดีเดน
๘. จัดเตรียมสมาชิก อกท.สําหรับชวยงานฝายพิธีการ
๙. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
๔. คณะกรรมการฝายจัดเตรียมสถานที่และตกแตงสภาพภูมิทัศนภายในงาน
๔.๑ นายประเสริฐ
วงศโปธา
วษท.พิจิตร
ประธานกรรมการ
๔.๒ นายประสงค
จิตรารัชต
วษท.พิจิตร
รองประธานกรรมการ
๔.๓ นายสมบุญ
กาละพงศ
วษท.พิจิตร
รองประธานกรรมการ
๔.๔ นายนันทวัต
พรมจวง
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๔.๕ นายประวัติ
ปานทองทา วษท.พิจิตร
กรรมการ
๔.๖ นายเชิดศักดิ์
ทองรอด
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๔.๗ นางกาญจนา
จันทรฟุง
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๔.๘ นายบุญหลง
ขําบางโพธิ์
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๔.๙ นายไพโรจน
ทิพกร
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๔.๑๐ นางอุษา
บุญยะกาพิมพ วษท.พิจิตร
กรรมการ
๔.๑๑ นางวัลยา
จูมี
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๔.๑๒ นายคณิน
ศิลปวรณวิวัฒน วษท.พิจิตร
กรรมการ
๔.๑๓ นายสมหมาย
จันทรฟุง
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๔.๑๔ นายจิรายุ
รัตนเถลิงสักดิ์ วษท.พิจิตร
กรรมการ
๔.๑๕ นางอาริยา
รัตนเถลิงศักดิ์ วษท.พิจิตร
กรรมการ
๔.๑๖ นายวินัย
พยัคศรี
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๔.๑๗ นางมะลิวรรณ ศรีโพธา
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๔.๑๘ นายณัฐพงศ
ศรีโพธิ์
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๔.๑๙ นายภัคคินัย
วิชนี
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๔.๒๐ นายธนกร
แสนอุน
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๔.๒๑ นางอังศนา
บรรจงจัด
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๔.๒๒ นางกนกกาญจน เวชศิลป
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๔.๒๓ นายจีรวัฒน
ภูบัวเผื่อน
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๔.๒๔ นายวิระ
ไกยราช
วษท.พิจิตร
กรรมการและเลขานุการ
๔.๒๕ นายยงยุทธิ์
พยัฆศรี
วษท.พิจิตร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๔.๒๖ นายนิมิต
เพ็ชรรอด
วษท.พิจิตร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ
๑. จัดทําเวทีกลาง และปรับปรุงอาคารสถานที่เกี่ยวของกับการจัดงาน
๒. จัดเตรียมสถานทีบ่ ริเวณแขงขันทักษะ
๓. จัดเตรียม ธงชาติ ธง อกท. สําหรับตกแตงบริเวณงาน
๔. จัดเตรียมหองน้ําและหองสวมในบริเวณจัดงานและสถานที่พัก
๕. จัดวางระบบน้ําไปยังสถานที่ตาง ๆ ในบริเวณงาน
/๖. วางผัง...

-๕๖. วางผังออกแบบและตกแตงภูมิทัศนบริเวณงานทัง้ หมด
๗. จัดเตรียมและดูแลไมดอกไมประดับและอุปกรณที่ใชในการตกแตงบริเวณงาน
๘. อํานวยความสะดวกในดานการตกแตงสถานที่และบริเวณใหแกคณะกรรมการฝายตาง ๆ
๕. คณะกรรมการฝายแสง เสียง ไฟฟา
๕.๑ นายประวัติ
ปานทองทา วษท.พิจิตร
ประธานกรรมการ
๕.๒ นายนิมิต
เพ็ชรรอด
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๕.๓ นายภัคคินัย
วิชนี
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๕.๔ นายบุญหลง
ขําบางโพธิ์
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๕.๕ นายวินัย
พยัคศรี
วษท.พิจิตร
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ
๑. วางแผนรวมกับฝายอาคารสถานที่ในการจัดระบบไฟฟา แสง เสียง ที่ภายในวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพิจิตร ไดแก บริเวณเวทีกลาง หอประชุม สถานทีป่ ระกวด แสดงและแขงขันทุกกิจกรรม
๒. จัดระบบไฟฟา แสง เสียง ที่ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ไดแกบริเวณเวทีกลาง
หอประชุม อาคารเรียน สถานที่ประกวด แสดงและแขงขัน ทุกกิจกรรมใหเพียงพอ
๓. ดูแลแกไขปญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟา แสง เสียงทีอ่ าจจะเกิดการขัดของขึ้นระหวางจัดงาน
๔. ประสานงานกับฝายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของ
๕. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
๖. คณะกรรมการฝายจัดเตรียมที่พักและสวัสดิการ
๖.๑ นายประเสริฐ
วงศโปธา
วษท.พิจิตร
ประธานกรรมการ
๖.๒ นายประสูตร
มีพยุง
วษท.พิจิตร
รองประธานกรรมการ
๖.๓ นายวิระ
ไกยราช
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๖.๔ นายณัฐพงศ
ศรีโพธิ์
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๖.๕ นางกาญจนา
จันทรฟุง
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๖.๖ นางสาวออ
จรเอม
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๖.๗ นายคณิน
ศิลปวรณวิวัฒน วษท.พิจิตร
กรรมการ
๖.๘ นายไพโรจน
ทิพกร
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๖.๙ นายนันทวัต
พรมจวง
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๖.๑๐ นายเจริญ
สิงหลอ
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๖.๑๑ นายภัคคินัย
วิชนี
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๖.๑๒ นายประวัติ
ปานทองทา วษท.พิจิตร
กรรมการ
๖.๑๓ นายประสงค
จิตรารัชต
วษท.พิจิตร
กรรมการและเลขานุการ
๖.๑๔ นายธนกร
แสนอุน
วษท.พิจิตร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๖.๑๕ นายยงยุทธิ์
พยัฆศรี
วษท.พิจิตร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ
๑. วางแผนการจัดที่พักแกคณะครูและสมาชิกเขารวมประชุมวิชาการ อกท. หนวยตาง ๆ
/๒. ประสานงาน...

-๖๒. ประสานงานกับหนวย อกท. ทุกหนวย ในการสํารวจจํานวนผูเขารวมงานประชุมวิชาการเพื่อเปน
ขอมูลในการจัดที่พัก
๓. ประสานงานจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณตาง ๆ เชนที่นอน หองน้ํา ราวตากผา และอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม รวมทั้งแจงขอมูลในสิ่งที่เจาภาพจัดเตรียมไวใหแก อกท. ทุกหนวยและสิ่งที่ อกท. ทุกหนวยจะตอง
จัดเตรียมมาเอง
๔. ประสาน รับลงทะเบียนเขาที่พักและอํานวยความสะดวกในการนําคณะครู และสมาชิกเขาที่พัก
ตลอดจนความเรียบรอยภายในหอพักระหวางการจัดงานตามความเหมาะสม
๕ ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
๗. คณะกรรมการฝายศิลป
๗.๑ นายจีรวัฒน
ภูบัวเผื่อน
วษท.พิจิตร
ประธานกรรมการ
๗.๒ นายนันทวัต
พรมจวง
วษท.พิจิตร
รองประธานกรรมการ
๗.๓ นายสมชาย
ธีรรัตนรักษ
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๗.๔ นายวินัย
พยัคศรี
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๗.๕ นางนิยากร
ไกยราช
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๗.๖ นายบุญหลง
ขําบางโพธิ์
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๗.๗ นายวิระ
ไกยราช
วษท.พิจิตร
กรรมการและเลขานุการ
๗.๘ นายยงยุทธิ์
พยัฆศรี
วษท.พิจิตร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ
๑. จัดทําสัญลักษณการจัดงาน
๒. จัดทําปายตาง ๆ เชน ปายคติพจน อกท. ปายการจัดงาน ปายตอนรับ ปายเต็นทการแขงขัน ปาย
แสดงผลการแขงขัน ปายกองอํานวยการ ปายสถานที่ประกวดตาง ๆ ปายลงทะเบียน ปายประชาสัมพันธ
ปายหนวยรักษาความปลอดภัย ปายชื่อหนวยตาง ๆ ปายที่พักของแตละหนวย ปายจราจร ปายหองน้ํา หอง
สุขา ปายสถานที่จําหนายอาหาร ปายกําหนดการประกวดแขงขันและปายอื่น ๆ
๓. อํานวยความสะดวกในการทําปายหรือขอความใหกับคณะกรรมการฝายตางๆ
๔. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
๘. คณะกรรมการฝายอาหารและเครือ่ งดื่ม
๘.๑ นางเมตตา
กาละพงศ
๘.๒ นางพีรพรรณ
ธีรรัตนรักษ
๘.๓ นางสาวออ
จรเอม
๘.๔ นางสาวประภาพร ผลจันทร
๘.๕ นางสาวนิตยา
กลัดแกว
๘.๖ นางสุฑารัตน
นุมเดช
๘.๗ นางสาวภัทราพร เจนจบ
๘.๘ นางอังศนา
บรรจงจัด
๘.๙ นางสุชาดา
เรืองเดช

วษท.พิจิตร
วษท.พิจิตร
วษท.พิจิตร
วษท.พิจิตร
วษท.พิจิตร
วษท.พิจิตร
วษท.พิจิตร
วษท.พิจิตร
วษท.พิจิตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
/มีหนาที.่ ..

-๗มีหนาที่และความรับผิดชอบ
๑. วางแผนการและจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่ม เพื่อบริการแกแขกผูมารวมงาน
๒. จัดบริการอาหารและน้ําดื่มแกคณะกรรมการจัดงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดการ
แสดงและการแขงขันภายในงานประชุมวิชาการตามที่ไดรับมอบหมาย
๓. ประสานงานกับฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๔. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
๙. คณะกรรมการฝายรักษาความปลอดภัย
๙.๑ นายคณิน
ศิลปวรณวิวัฒน วษท.พิจิตร
ประธานกรรมการ
๙.๒ นายณัฐพงศ
ศรีโพธิ์
วษท.พิจิตร
รองประธานกรรมการ
๙.๓ นางรัชดา
สวนเศรษฐ
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๙.๔ นายนันทวัต
พรมจวง
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๙.๕ นางมะลิวรรณ
ศรีโพธา
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๙.๖ นายจิรายุ
รัตนเถลิงศักดิ์ วษท.พิจิตร
กรรมการ
๙.๗ นายเชิดศักดิ์
ทองรอด
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๙.๘ นายประสูตร
มีพยุง
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๙.๙ นายยรรยง
ธรรมวโร
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๙.๑๐ นายภัคคินัย
วิชนี
วษท.พิจิตร
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ
๑. วางแผนจัดรักษาความปลอดภัยตลอดงาน
๒. ประสานงานกับสวนราชการ เอกชน ที่เกี่ยวของกับกระบวนการรักษาความปลอดภัย
๓. จัดเตรียมอุปกรณที่ใชในการรักษาความปลอดภัย
๔. จัดตั้งกองอํานวยการรักษาความปลอดภัยและมีหนาที่ประจําตลอดงาน
๕. ประสานงานกับคณะกรรมการฝายรักษาความปลอดภัยของหนวยงานราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๖. ประสานงานกับคณะกรรมการฝายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๗. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
๑๐. คณะกรรมการฝายยานพาหนะ และจราจร
๑๐.๑ นางมะลิวรรณ ศรีโพธา
วษท.พิจิตร
๑๐.๒ นายยงยุทธิ์
พยัฆศรี
วษท.พิจิตร
๑๐.๓ นายวินัย
พยัคศรี
วษท.พิจิตร
๑๐.๔ นายธนกร
แสนอุน
วษท.พิจิตร
๑๐.๕ นายประวัติ
ปานทองทา วษท.พิจิตร
๑๐.๖ นายภัคคินัย
วิชนี
วษท.พิจิตร
๑๐.๗ นายจาฏพัจน
ธรรมชาติ
วษท.พิจิตร
๑๐.๘ นายเอกลักษณ พันชะนะ
วษท.พิจิตร
มีหนาที่และความรับผิดชอบ
๑. วางแผนการจัดการดานระบบจราจรตลอดงาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
/๒. ประสานงาน...

-๘๒. ประสานงานกับสวนราชการ เอกชน ที่เกี่ยวของกับกระบวนการการจัดระบบจราจร
๓. จัดเสนทางการเดินรถ จุดจอดรถยนต ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
๔. จัดเตรียมปายจราจร แผงกั้น แจงใหผูใชรถยนตทราบ จัดเตรียมนักศึกษาชวยงานจราจร
๕. วางแผนการใชยานพาหนะ กอนงานและระหวางงาน
๖. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
๑๑. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ
๑๑.๑ นายธนกร
แสนอุน
วษท.พิจิตร
ประธานกรรมการ
๑๒.๒ นางอรอุรา
กาทองทุง
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๑๒.๓ นางนิยากร
ไกยราช
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๑๒.๔ นายวินัย
พยัคศรี
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๑๒.๕ นายสมชาย
ธีรรัตนรักษ
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๑๒.๖ นายบุญหลง
ขําบางโพธิ์
วษท.พิจิตร
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ
๑. วางแผนประชาสัมพันธและระบบสารสนเทศในการจัดงานประชุมวิชาการ
๒. ประสานงานกับสวนราชการ เอกชน ที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธการจัดงาน
๓. จัดทําโปสเตอร หรือแผนผับประชาสัมพันธการจัดงาน
๔. เผยแพรบทความ เขียนขาว สปอรตโฆษณา ผานสื่อมวลชน
๕. ปรับปรุงระบบประชาสัมพันธและสารสนเทศใหครอบคลุมในงาน
๖. จัดเตรียมผูประกาศเพื่อประชาสัมพันธขาวสาร และเจาหนาที่ประชาสัมพันธภายในงาน
๗. บันทึกภาพกิจกรรมตาง ๆ ตลอดการจัดงาน
๑๒. คณะกรรมการเอกสารการพิมพ
๑๒.๑ นางพีรพรรณ
ธีรรัตนรักษ
วษท.พิจิตร
ประธานกรรมการ
๑๒.๒ นางสาวจารุณี จุลบุตร
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๑๒.๓ นางนิยากร
ไกยราช
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๑๒.๔ นางรัชดา
สวนเศรษฐ
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๑๒.๕ นางสาวนิตยา กลัดแกว
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๑๒.๖ นางสาวมัณฑนา สุดทาแห
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๑๒.๗ นางกาญจนา
จันทรฟุง
วษท.พิจิตร
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ
๑. วางแผน ประสานงานกับคณะกรรมการฝายตาง ๆ ในการทําเอกสารและแบบฟอรมตาง ๆ
๒. จัดหาเจาหนาที่ และวัสดุ อุปกรณ ตาง ๆ เชน คอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร กระดาษและวัสดุอื่น
ๆที่ใชในการทําเอกสารการพิมพทุกชนิดใหเพียงพอ
๓. จัดทําคูมือแขงขันทักษะและการประกวดใหกับคณะกรรมการและอนุกรรมการฝายตาง ๆ
๔. จัดทําเอกสาร เย็บเลม ตามที่ไดรับการประสานงานกับคณะกรรมการฝายตางๆ
/๑๓. คณะกรรมการ...

-๙๑๓. คณะกรรมการสิทธิประโยชน, หารายได การเงินและบัญชี
๑๓.๑ นางชุมพร
เลิศนอก
วษท.พิจิตร
ประธานกรรมการ
๑๓.๒ นางจรรยาลักษณ ศรีชะฎา
วษท.พิจิตร
รองประธานกรรมการ
๑๓.๓ นางสุนสิ า
พวงนิล
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๑๓.๔ นางมะลิวรณ
ศรีโพธา
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๑๓.๕ นางนุจรินทร
สิทธิฤทธิ์
วษท.พิจิตร
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ
๑. วางแผนการดําเนินงานดานสิทธิประโยชน จัดกิจกรรมการหารายไดตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการจัด
งานประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๓8
๒. ประสานงานกับงานทะเบียนและสถิติเพื่อแจงขอมูลเกี่ยวกับการเก็บเงินตาง ๆ ตามระเบียบของ
อกท. และแจงแกหนวย อกท. ทุกหนวยที่เขารวมประชุมวิชาการ
๓. จัดทําบัญชีรายรับ และรายจายคาลงทะเบียนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดงานประชุมวิชาการทุก
ประเภท
๔. จัดเก็บเงินคาลงทะเบียน สิทธิประโยชนและเงินรายไดที่เกี่ยวของกับการจัดงานประชุมวิชาการ
ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
๕. จัดเตรียมใบเสร็จรับเงินและสรุปรายรับ – รายจายเมื่อเสร็จงาน
๑๔. คณะกรรมการฝายปฏิคม
๑๔.๑ นายชัชวโรจน เรียนสรอย
วษท.พิจิตร
ประธานกรรมการ
๑๔.๒ นางกนกกาญจน เวชศิลป
วษท.พิจิตร
รองประธานกรรมการ
๑๔.๓ นางวัลยา
จูมี
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๑๔.๔ นางอุษา
บุญยะกาพิมพ วษท.พิจิตร
กรรมการ
๑๔.๕ นายณัฐพงศ
ศรีโพธิ์
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๑๔.๖ นายประสูตร
มีพยุง
วษท.พิจิตร
กรรมการและเลขานุการ
๑๔.๗ นายเชิดศักดิ์
ทองรอด
วษท.พิจิตร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ
๑. วางแผนการและจัดทําหนังสือเชิญบุคคล หนวยงานเขารวมงานประชุมวิชาการ
๒. จัดบุคคลเพื่อตอนรับแขก บุคคล หนวยงานที่เขารวมงานในพิธีการเปด ปด และพิธีการตาง ๆ ใน
งานประชุมวิชาการ
๓. ดําเนินการตอนรับแขก บุคคล หนวยงานที่มาเปนหมูคณะ และจัดเจาหนาที่นําแขกผูรวมงานและ
อํานวยความสะดวกแกแขกผูเขารวมในงานประชุมวิชาการ
๔. ประสานงานกับฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๕. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
๑๕. คณะกรรมการฝายหนังสือที่ระลึก
๑๕.๑ นายบุญชอบ
โพธิ์ประเสริฐ
๑๕.๒ นายสมบุญ
กาละพงศ
๑๕.๓ นางสาวนิตยา กลัดแกว

วษท.พิจิตร
วษท.พิจิตร
วษท.พิจิตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/๑๕.๔ นางนิยากร...

- ๑๐ ๑๕.๔ นางนิยากร
ไกยราช
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๑๕.๕ นางอังศนา
บรรจงจัด
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๑๕.๖ นางสาวจารุณี จุลบุตร
วษท.พิจิตร
กรรมการและเลขานุการ
๑๕.๗ นางพีรพรรณ
ธีรรัตนรักษ
วษท.พิจิตร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ
๑. วางแผนการ กําหนดรูปแบบ รวบรวมเนื้อหา เพื่อจัดทําหนังสือที่ระลึกการประชุมวิชาการ
๒ ประสานงานกับสวนราชการ เอกชน ที่เกี่ยวของกับการจัดทําหนังสือที่ระลึกการจัดงาน
๓. ติดตอโรงพิมพ เพื่อจัดพิมพหนังสือที่ระลึก
๔. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
๑๖. คณะกรรมการฝายพิธีการและจัดเตรียมโลและของที่ระลึก
๑๖.๑ นายสมบุญ
กาละพงศ
วษท.พิจิตร
ประธานกรรมการ
๑๖.๒ นางพีรพรรณ
ธีรรัตนรักษ
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๑๖.๓ นางสาวประภาพร ผลจันทร
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๑๖.๔ นางกนกกาญจน เวชศิลป
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๑๖.๕ นายจิรายุ
รัตนเถลิงศักดิ์ วษท.พิจิตร
กรรมการ
๑๖.๖ นายณัฐพงศ
ศรีโพธิ์
วษท.พิจิตร
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ
๑. วางแผนการ และประสานงานกับฝายพิธีการ อกท.ระดับภาค เพื่อจัดเตรียมปายและอุปกรณตา งๆ
ในพิธเี ปดและปด
๒ ประสานงานจัดเตรียมเกียรติบัตรและโลของที่ระลึกตางๆ ที่จะใชในงาน
๓. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
๑๗. คณะกรรมการฝายพยาบาล
๑๗.๑ นางกาญจนา
จันทรฟุง
วษท.พิจิตร
ประธานกรรมการ
๑๗.๒ นางสาวออ
จรเอม
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๑๗.๓ นางวรรณา
สิงหลอ
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๑๗.๔ นางมะลิวรรณ ศรีโพธา
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๑๗.๕ นายภัคคินัย
วิชนี
วษท.พิจิตร
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ
๑. วางแผนการ กําหนดจุดปฐมพยาบาล รถพยาบาลและจัดเจาหนาที่ประจําเต็นทพยาบาลเพื่อการ
บริการสมาชิกผูเขารวมงาน
๒. ประสานงานกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดนชัย เพื่อรักษาพยาบาลผูปวยฉุกเฉิน ในระหวาง
งานประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค
๓. ประสานงานกับฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๔. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
/๑๘. คณะกรรมการ...

- ๑๑ ๑๘. คณะกรรมการฝายประเมินผล
๑๘.๑ นายวันชัย
ศิริวัฒนากุล วษท.พิจิตร
ประธานกรรมการ
๑๘.๒ นายเชิดศักดิ์
ทองรอด
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๑๘.๓ นางสุฑารัตน
นุมเดช
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๑๘.๔ นางอรอุรา
กาทองทุง
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๑๘.๕ นายธนกร
แสนอุน
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๑๘.๖ นางจรรยาลักษณ ศรีชะฎา
วษท.พิจิตร
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ
๑. ประชุมวางแผน ประสานงานจัดทําแบบฟอรมการประเมินผลการจัดงานประชุมวิชาการ
๒. ดําเนินการประเมินผลการจัดงานประชุมวิชาการ
๓. จั ด ทํ า เอกสารสรุ ป การประเมิ น ผลการจั ดงานประชุ ม วิ ช าการ เสนอต อ ประธานกรรมการ
อํานวยการ อกท. ระดับภาค และสงเผยแพรไปยัง ทุกหนวย ภายหลังการจัดงานเสร็จสิ้น
๔. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
๑๙. คณะกรรมการฝายทะเบียน สถิติและรายงานผล
๑๙.๑ ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพจิ ิตร
ประธานกรรมการ
๑๙.๒ นายบุญชอบ
โพธิ์ประเสริฐ วษท.พิจิตร
รองประธานกรรมการ
๑๙.๓ นางสาวมัณฑนา สุดทาแห
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๑๙.๔ นางนิยากร
ไกยราช
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๑๙.๕ นางสุนสิ า
พวงนิล
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๑๙.๖ นายวันชัย
ศิริวัฒนากุล วษท.พิจิตร
กรรมการ
๑๙.๗ นางสาวนิตยา กลัดแกว
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๑๙.๘ นายบุญหลง
ขําบางโพธิ์
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๑๙.๙ นายธนกร
แสนอุน
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๑๙.๑๐ นางสาวประภาพร ผลจันทร
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๑๙.๑๑ นางสาวจารุณี จุลบุตร
วษท.พิจิตร
กรรมการและเลขานุการ
๑๙.๑๒ นางรัชดา
สวนเศรษฐ
วษท.พิจิตร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๑๙.๑๓ นายณัฐพงศ ศรีโพธิ์
วษท.พิจิตร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ
๑. จัดทําแบบฟอรมรับลงทะเบียน แบบฟอรมลงเวลาการปฏิบัติงานประจําวัน รวมทั้งรับลงทะเบียน
และตั้งจุดรับลงเวลาปฏิบัติงานประจําวันของคณะกรรมการผูรวมงาน
๒.จัดทําเกียรติบัตรหรือหนังสือสําคัญแกผูเขารวมงานและผูชนะการแขงขัน
๓. ประสานการจัดทําโล และกรอบสําหรับใบเกียรติบัตร
๔.จัดทําปายชื่อคณะกรรมการ ปายแสดงผลการประกวด แสดง และแขงขันทุกกิจกรรม
๕. จั ด ทํ า เอกสารลงทะเบี ย น แบบฟอร ม การแข ง ขั น ทั ก ษะต า ง ๆ โดยประสานงานกั บ
คณะอนุ ก รรมการจั ด การแข ง ขั น และตั ด สิ น ทั ก ษะวิ ช าชี พ คณะอนุ ก รรมการสั ม มนาผลงานวิ ช าการ
คณะอนุกรรมการการประกวดผลิตภัณฑการเกษตร และคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ
/๖. จัดทํารายงาน...

- ๑๒ ๖. จัดทํารายงานสรุปผลการประชุมวิชาการ ใหเสร็จสิ้นกอนพิธีปดการประชุม
๗. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
๒๐. คณะกรรมการฝายจัดและเตรียมการแขงขัน
๒๐.๑ สาขาพืชศาสตร
๒๐.๑.๑ นายไพโรจน ทิพกร
๒๐.๑.๒ นายวันชัย
ศิริวัฒนากุล
๒๐.๑.๓ นางจันทนา ภูบัวเผื่อน
๒๐.๑.๔ นางกนกกาญจน เวชศิลป
๒๐.๑.๕ นายจีรวัฒน ภูบัวเผื่อน
๒๐.๑.๖ นางอุษา
บุญยะกาพิมพ
๒๐.๒ สาขาสัตวศาสตร
๒๐.๒.๑ นางวัลยา
จูมี
๒๐.๒.๒ นายประสูตร มีพยุง
๒๐.๒.๓ นายคณิน
ศิลปวรณวิวัฒน
๒๐.๒.๔ นายสมบุญ
กาละพงศ
๒๐.๒.๕ นายสมหมาย จันทรฟุง
๒๐.๒.๖ นายเชิดศักดิ์ ทองรอด
๒๐.๓ สาขาชางกลเกษตร
๒๐.๓.๑ นายประวัติ
ปานทองทา
๒๐.๓.๒ นายธนกร
แสนอุน
๒๐.๓.๓ นายนิมิต
เพ็ชรรอด
๒๐.๓.๔ นายวินัย
พยัคศรี
๒๐.๓.๕ นายประสงค จิตรารัชต
๒๐.๔ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
๒๐.๔.๑ นางเมตตา
กาละพงศ
๒๐.๔.๒ นางกนกกาญจน เวชศิลป
๒๐.๔.๓ นางพีรพรรณ ธีรรัตนรักษ
๒๐.๕ สาขาประมง
๒๐.๕.๑ นายจิรายุ
รัตนเถลิงศักดิ์
๒๐.๕.๒ นางจรรยาลักษณ ศรีชะฎา
๒๐.๕.๓ นางอาริยา
รัตนเถลิงศักดิ์
๒๐.๖ สาขาพื้นฐาน
๒๐.๖.๑ นายยรรยง
ธรรมวโร
๒๐.๖.๒ นายสมชาย
ธีรรัตนรักษ
๒๐.๖.๓ นางสุชาดา
เรืองเดช

วษท.พิจิตร
วษท.พิจิตร
วษท.พิจิตร
วษท.พิจิตร
วษท.พิจิตร
วษท.พิจิตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

วษท.พิจิตร
วษท.พิจิตร
วษท.พิจิตร
วษท.พิจิตร
วษท.พิจิตร
วษท.พิจิตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

วษท.พิจิตร
วษท.พิจิตร
วษท.พิจิตร
วษท.พิจิตร
วษท.พิจิตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

วษท.พิจิตร
วษท.พิจิตร
วษท.พิจิตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

วษท.พิจิตร
วษท.พิจิตร
วษท.พิจิตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

วษท.พิจิตร
วษท.พิจิตร
วษท.พิจิตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/๒๐.๖.๔ นายณัฐพงศ...

- ๑๓ ๒๐.๖.๔ นายณัฐพงศ ศรีโพธิ์
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๒๐.๖.๔ นางวรรณา
สิงหลอ
วษท.พิจิตร
กรรมการและเลขานุการ
๒๐.๗ สาขาบริหารธุรกิจ
๒๐.๗.๑ นางกาญจนา จันทรฟุง
วษท.พิจิตร
ประธานกรรมการ
๒๐.๗.๒ นางนิยากร
ไกยราช
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๒๐.๗.๓ นางรัชดา
สวนเศรษฐ
วษท.พิจิตร
กรรมการและเลขานุการ
๒๐.๘ สาขาศิลปะเกษตร
๒๐.๘.๑ นายจีรวัฒน ภูบัวเผือ่ น
วษท.พิจิตร
ประธานกรรมการ
๒๐.๘.๒ นายสมหมาย จันทรฟุง
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๒๐.๘.๓ นายวิระ
ไกยราช
วษท.พิจิตร
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ
๑. ประชุม วางแผนการดําเนินงาน
๒. ประสานกับคณะกรรมการจัดการแขงขันของ อกท. ระดับภาค ในการดําเนินการตาง ๆ ดังนี้
๒.๑ การจัดทํากําหนดการแขงขัน
๒.๒ วางแผนและการจัดเตรียมสถานที่สําหรับการแขงขัน
๒.๓ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ/ระบบน้ําและระบบไฟฟาที่ใชในบริเวณจัดการแขงขัน
๒.๔ การจัดทําเอกสาร แบบฟอรมเอกสารตาง ๆ ที่ใชในการแขงขัน
๒.๕ ประสานงานเกี่ยวกับกําหนดการ วัน เวลา ในการนําผลงานเขารวมการแขงขัน
๒.๖ ดู แ ล ประสานงาน อํ า นวยความสะดวกแก ค ณะกรรมการจั ด การแข ง ขั น และ
คณะกรรมการตัดสินระหวางการจัดการประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค
๓. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
๒๑. คณะกรรมการฝายจัดและประสานการตัดสิน การประกวดการสัมมนาผลงานวิชาการของสมาชิก อกท.
๒๑.๑ นายชัชวโรจน เรียนสรอย
วษท.พิจิตร
ประธานกรรมการ
๒๑.๒ นายเจริญ
สิงหลอ
วษท.พิจิตร
รองประธานกรรมการ
๒๑.๓ นางอุษา
บุญยะกาพิมพ วษท.พิจิตร
กรรมการ
๒๑.๔ นายคณิน
ศิลปวรณวิวัฒน วษท.พิจิตร
กรรมการ
๒๑.๕ นายสมบุญ
กาละพงศ
วษท.พิจิตร
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่และความรับผิดชอบ
๑. ประชุม วางแผนการดําเนินงาน
๒. ประสานกับคณะกรรมการจัดการประกวดการสัมมนาผลงานวิชาการของสมาชิก อกท. ระดับภาค
ในการดําเนินการตาง ๆ ดังนี้
๒.๑ การจัดทํากําหนดการแขงขัน
๒.๒ วางแผนและการจัดเตรียมสถานที่สําหรับการสัมมนาผลงานทางวิชาการ
๒.๓ การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณที่ใชในการจัดการสัมมนาผลงานทางวิชาการ
๒.๔ การจัดทําเอกสาร แบบฟอรมเอกสารตาง ๆ ที่ใชในงานที่เกี่ยวของ
๒.๕ ประสานงานเกี่ยวกับกําหนดการ วัน เวลา ในการนําผลงานเขารวมการแขงขัน
/๒.๖ ดูแล ประสานงาน...

- ๑๔ ๒.๖ ดู แ ล ประสานงาน อํ า นวยความสะดวกแก ค ณะกรรมการจั ด การแข ง ขั น และ
คณะกรรมการตัดสินระหวางการจัดการประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค
๓. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
๒๒. คณะกรรมการฝายจัดและประสานการแสดงผลงานวิจัยของครูและสถานศึกษาการนําเสนอผลงาน
การบูรณาการการเรียนการสอนกับกิจกรรม อกท.ของครู
๒๒.๑ นายเจริญ
สิงหลอ
วษท.พิจิตร
ประธานกรรมการ
๒๒.๒ นางจรรยาลักษณ ศรีชะฎา
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๒๒.๓ นางวัลยา
จูมี
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๒๒.๔ นางสาวมัณฑนา สุดทาแห
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๒๒.๕ นางกนกกาญจน เวชศิลป
วษท.พิจิตร
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่และความรับผิดชอบ
๑. ประชุม วางแผนการดําเนินงาน
๒. ประสานกับคณะกรรมการจัดการประกวดการสัมมนาผลงานวิชาการของสมาชิก อกท. ระดับภาค
ในการดําเนินการตาง ๆ ดังนี้
๒.๑ การจัดทํากําหนดการแขงขัน
๒.๒ วางแผนและการจัดเตรียมสถานที่สําหรับการสัมมนาผลงานทางวิชาการ
๒.๓ การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณที่ใชในการจัดการสัมมนาผลงานทางวิชาการ
๒.๔ การจัดทําเอกสาร แบบฟอรมเอกสารตาง ๆ ที่ใชในงานที่เกี่ยวของ
๒.๕ ประสานงานเกี่ยวกับกําหนดการ วัน เวลา ในการนําผลงานเขารวมการแขงขัน
๒.๖ ดู แ ล ประสานงาน อํ า นวยความสะดวกแก ค ณะกรรมการจั ด การแข ง ขั น และ
คณะกรรมการตัดสินระหวางการจัดการประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค
๓. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
๒๓. คณะกรรมการฝายจัดนิทรรศการ ของสมาชิกและภาครัฐ เอกชน
๒๓.๑ นายบุญชอบ
โพธิ์ประเสริฐ วษท.พิจิตร
ประธานกรรมการ
๒๓.๒ นายประสูตร
มีพยุง
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๒๓.๓ นายสมบุญ
กาละพงศ
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๒๓.๔ นายจิรายุ
รัตนเถลิงศักดิ์ วษท.พิจิตร
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ
๑. ประชุม วางแผนการดําเนินงาน
๒. ประสานกับคณะกรรมการจัดการแขงขันของ อกท. ระดับภาค ในการดําเนินการตาง ๆ ดังนี้
๒.๑ วางผังและการจัดเตรียมสถานที่สําหรับการจัดนิทรรศการของหนวยตางๆทั้ง ๑๑ หนวย
และหนวยงานที่เขารวมออกรานนิทรรศการ
๒.๒ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ/ระบบน้ําและระบบไฟฟาที่ใชในบริเวณจัดนิทรรศการ
๒.๓ การจัดทําเอกสาร แบบฟอรมเอกสารตาง ๆ ที่ใชในการแขงขัน
/๒.๔ ประสานงาน...

- ๑๕ ๒.๔ ประสานงานเกี่ยวกับกําหนดการ วัน เวลา ในการเขารวมการจัดนิทรรศการ จัดเตรียม
สถานที่พักแกผูเขารวมการจัดนิทรรศการ
๒.๕ ดู แ ล ประสานงาน อํ า นวยความสะดวกแก ค ณะกรรมการจั ด การแข ง ขั น และ
คณะกรรมการตัดสินระหวางการจัดการประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค
๓. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
๒๔. คณะกรรมการการประกวดสิ่งประดิษฐทางการเกษตร
๒๔.๑ นายประเสริฐ
วงศโปธา
วษท.พิจิตร
ประธานกรรมการ
๒๔.๒ นายบุญหลง
ขําบางโพธิ์
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๒๔.๓ นายเชิดศักดิ์
ทองรอด
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๒๔.๔ นางจรรยาลักษณ ศรีชะฎา
วษท.พิจิตร
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ
๑. ประชุม วางแผนการดําเนินงาน
๒. ประสานกับคณะกรรมการจัดการแขงขันของ อกท. ระดับภาค ในการดําเนินการตาง ๆ ดังนี้
๒.๑ การจัดทํากําหนดการแขงขัน
๒.๒ วางแผนและการจัดเตรียมสถานที่สําหรับการประกวดสิ่งประดิษฐทางการเกษตร
๒.๓ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ/ระบบน้ําและระบบไฟฟาที่ใชในบริเวณจัดการแขงขัน
๒.๔ การจัดทําเอกสาร แบบฟอรมเอกสารตาง ๆ ที่ใชในการจัดประกวดนิทรรศการ
๒.๕ ประสานงานเกี่ยวกับกําหนดการ วัน เวลา ในการนําผลงานเขารวมการแขงขัน
๒.๖ ดู แ ล ประสานงาน อํ า นวยความสะดวกแก ค ณะกรรมการจั ด การแข ง ขั น และ
คณะกรรมการตัดสินระหวางการจัดการประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค
๓. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
๒๕. คณะกรรมการฝายการประกวด การแสดงศิลปวัฒนธรรม
๒๕.๑ นางชุมพร
เลิศนอก
วษท.พิจิตร
ประธานกรรมการ
๒๕.๒ นายภัคคินัย
วิชนี
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๒๕.๓ นายณัฐพงศ
ศรีโพธิ์
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๒๕.๔ นางอรอุรา
กาทองทุง
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๒๕.๕ นางสุชาดา
เรืองเดช
วษท.พิจิตร
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ
๑. ประชุม วางแผนการดําเนินงาน
๒ ประสานกับคณะกรรมการจัดการแขงขันของ อกท. ระดับภาค ในการดําเนินการตาง ๆ ดังนี้
๒.๑ การจัดทํากําหนดการแขงขันนันทนาการตามที่ อกท. กําหนด
๒.๒ จัดเตรียมสถานที่สําหรับการประกวดการแสดงนันทนาการทุกประเภท
๒.๓ การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณที่ใชในการจัดการแขงขันและการจัดแสดงนันทนาการ
๒.๔ การจัดทําเอกสาร แบบฟอรมเอกสารตาง ๆ ที่ใชในการจัดการแขงขัน
๒.๕ ประสานงานเกี่ยวกับกําหนดการ วัน เวลา ในการประกวดและแสดงนันทนาการ
/๒.๖ ดูแล ประสานงาน...

- ๑๖ ๒.๖ ดูแล ประสานงาน และอํ านวยความสะดวกแก คณะกรรมการจั ดการแขง ขั นและ
คณะกรรมการตัดสินระหวางการจัดการประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค
๓. การปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
๒๖. คณะกรรมการประกวดการแสดงผลงานสมาชิกเลื่อนระดับและโครงการบูรณาการ
๒๖.๑ นายจิรายุ
รัตนเถลิงศักดิ์ วษท.พิจิตร
ประธานกรรมการ
๒๖.๒ นางอุษา
บุญยะกาพิมพ วษท.พิจิตร
กรรมการ
๒๖.๓ นายณัฐพงศ
ศรีโพธิ์
วษท.พิจิตร
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ
๑. ประชุม วางแผนการดําเนินงาน
๒. ประสานกับคณะกรรมการจัดการแขงขันของ อกท. ระดับภาค ในการดําเนินการตาง ๆ ดังนี้
๒.๑ การจัดทํากําหนดการแขงขัน
๒.๒ วางแผนและการจัดเตรียมสถานที่สําหรับการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของสมาชิก
๒.๓ การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณระบบน้ําและไฟฟาที่ใชบริเวณจัดนิทรรศการ
๒.๔ การจัดทําเอกสาร แบบฟอรมเอกสารตาง ๆ ที่ใชในการจัดการแขงขัน
๒.๕ ประสานงานเกี่ยวกับกําหนดการ วัน เวลา ในการประกวดและแสดงผลงาน
๒.๖ ดูแล ประสานงาน และอํานวยความสะดวกแกคณะกรรมการจัดการแขงขันและ
คณะกรรมการตัดสินระหวางการจัดการประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค
๒.๗ ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
๒๗. คณะกรรมการฝายสื่อ โสต บันทึกภาพ
๒๗.๑ นายบุญหลง
ขําบางโพธิ์
วษท.พิจิตร
ประธานกรรมการ
๒๗.๒ นายสมชาย
ธีรรัตนรักษ
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๒๗.๓ นายวินัย
พยัคศรี
วษท.พิจิตร
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ
๑. วางแผนการจัดสื่อ โสต บันทึกภาพ
๒. จัดสื่อ โสต ใหเพียงพอ
๓. บันทึกและตัดตอภาพประกอบการสรุปการจัดการประชุมวิชาการ
๔. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
๒๘. คณะกรรมการฝายบริการวิชาชีพ
๒๘.๑ นางกนกกาญจน เวชศิลป
๒๘.๒ นายวันชัย
ศิริวัฒนากุล
๒๘.๓ นางสาวมัณฑนา สุดทาแห
๒๘.๔ นางสาวประภาพร ผลจันทร
๒๘.๕ นางวัลยา
จูมี
มีหนาที่และความรับผิดชอบ
๑. ประชุม วางแผนการดําเนินงาน

วษท.พิจิตร
วษท.พิจิตร
วษท.พิจิตร
วษท.พิจิตร
วษท.พิจิตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
/๒. ประสานงาน...

- ๑๗ ๒. ประสานงาน และดําเนินการตาง ๆ ดังนี้
๒.๑ ประสานงานกับสถานศึกษาอื่น ๆ เพือ่ เขารวมจัดการบริการวิชาชีพ
๒.๒ วางผังและการจัดเตรียมสถานที่สําหรับการจัดงาน
๒.๓ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณตาง ๆ ระบบน้ําและไฟฟาที่ใชในบริเวณจัดงาน
๒.๔ ประสานงานเกี่ยวกับกําหนดการ วัน เวลา ในการเขารวมการจัดงาน
๒.๕ ดูแล ประสานงาน และอํานวยความสะดวกแกหนวยงานที่เขารวมการจัดงาน
๓. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
๒๙. ฝายจัดการสิ่งแวดลอม
๒๙.๑ นายประเสริฐ
วงศโปธา
วษท.พิจิตร
ประธานกรรมการ
๒๙.๒ นายประวัติ
ปานทองทา วษท.พิจิตร
กรรมการ
๒๙.๓ นางกาญจนา
จันทรฟุง
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๒๙.๔ นางเมตตา
กาละพงศ
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๒๙.๕ นายไพโรจน
ทิพกร
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๒๙.๖ นางวัลยา
จูมี
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๒๙.๗ นางสุชาดา
เรืองเดช
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๒๙.๘ นางอังศนา
บรรจงจัด
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๒๙.๙ นางมะลิวรรณ ศรีโพธา
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๒๙.๑๐ นางกนกกาญจน เวชศิลป
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๒๙.๑๑ นายจิรายุ
รัตนเถลิงศักดิ์ วษท.พิจิตร
กรรมการ
๒๙.๑๒ นายยงยุทธิ์
พยัฆศรี
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๒๙.๑๓ นายนิมิต
เพ็ชรรอด
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๒๙.๑๔ นายธนกร
แสนอุน
วษท.พิจิตร
กรรมการ
๒๙.๑๕ นายประสงค จิตรารัชต
วษท.พิจิตร
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ
๑. วางแผนการระบบการจัดการสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษาใหมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ไดแก
การจัดเก็บขยะภายในวิทยาลัยฯ รวมถึงมลภาวะที่อาจจะเกิดขึ้นระหวางการจัดงาน
๒. เตรียมเจาหนาที่ในการดูแล เก็บขยะมูลฝอยภายในงานทุกวัน
๓. ประสานงานกับฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ
๔. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
๓๐. คณะกรรมการพัสดุ
๓๐.๑ นางมะลิวรรณ
๓๐.๒ นางสุนสิ า
๓๐.๓ นางรัชดา
๓๐.๔ นางนุจรินทร
๓๐.๕ นางสาวภัทราพร

ศรีโพธา
พวงนิล
สวนเศรษฐ
สิทธิฤทธิ์
เจนจบ

วษท.พิจิตร
วษท.พิจิตร
วษท.พิจิตร
วษท.พิจิตร
วษท.พิจิตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
/มีหนาที.่ ..

- ๑๘ มีหนาที่และความรับผิดชอบ
๑. วางแผนการดําเนินงานดานการจั ดซื้อจัดจางวัส ดุครุภัณฑที่จะใชในการจัดงานประชุม วิชาการ
อกท. ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๓8
๒. ประสานงานกับคณะกรรมการฝายตาง ๆ เพื่อดําเนินการจัดซื้อจัดจาง วัสดุครุภัณฑใหเพียงพอตอ
ความตองการในการดําเนินงานจัดงาน
๓. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
ให คณะกรรมการที่ ไดรั บการแตง ตั้ง ปฏิบั ติห นาที่ ดวยความวิริ ยะ อุ ตสาหะ เสี ยสละ เพื่ อ ให เ กิ ด
ประโยชนตอการบริหารราชการและเปนไปตามวัตถุประสงค ของการจัดงาน
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

(นายธนวัฒน กณะบุตร)
ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม
ประธานกรรมการอํานวยการ องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ ฯ ภาคเหนือ ประจําปการศึกษา 2558 - ๒๕๕๙

-๑-

คําสั่งคณะกรรมการอํานวยการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเหนือ
ที่ ๐10 /2559
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายจัดการแขงขัน อนุกรรมการตัดสินและผูประสานงานการประกวดการแสดง
และการแขงขันทักษะวิชาชีพ ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ ๓8 ปการศึกษา 2559
............................................................................................................................

ตามที่องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ภาคเหนือ ไดรับอนุมัติใหจัดการประชุมวิชาการ ระดับภาค องคการเกษตรกรในอนาคต
แหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเหนือ ครั้งที่ ๓8
ระหว า งวั น ที่ 14 - 18 พฤศจิ ก ายน 2559 ณ วิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี พิ จิ ต ร อํ า เภอสามง า ม
จังหวัดพิจิตร แลวนั้น เพื่อใหการจัดการประชุมวิชาการดังกลาวเปนไปไดดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว
จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วาดวยองคการเกษตรกรในอนาคต
แหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๒๘.๒
และวิธีการปฏิบัตขิ ององคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี วาดวยการประชุมวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายจัดการแขงขัน
ประกอบดวยบุคคลดังมีรายนามและตําแหนง ตอไปนี้
๑. ทักษะวิชาชีพ สาขาพืชศาสตร
๑.๑ คณะอนุกรรมการฝายจัดการแขงขัน
๑.๑.๑ นายชัชวโรจน
เรียนสรอย
รอง ผอ.วษท.พิจิตร ประธานอนุกรรมการ
๑.๑.๒ นายณรงค
อนุศาสนนันท ครู วษท.เพชรบูรณ รองประธานอนุกรรมการ
๑.๑.๓ นายวิเชียร
อุปธิ
ครู วษท.เชียงราย อนุกรรมการ
๑.๑.๔ นายวศิน
รวมสุข
ครู วษท.พะเยา
อนุกรรมการและเลขานุการ
๑.๑.๕ นายไพโรจน
ทิพกร
ครู วษท.พิจิตร
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่
๑. ประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝายจัดเตรียมสถานที่วสั ดุอุปกรณแขงขัน
๒. ประสานงานและอํานวยความสะดวกใหกับคณะกรรมการตัดสินทักษะวิชาชีพ
๑.๒ คณะกรรมการฝายตัดสินการแขงขันทักษะและประสานงานจัดเตรียมวัสดุ
๑.๒.๑ ทักษะการเพาะเห็ด
๑. นายเสกศึก
ธรรมพิทักษ ครู วษท.เชียงราย
ประธานอนุกรรมการ
๒. นางเพียงเพ็ญ ตัณวัฒนา
ครู วษท.ลําพูน
รองประธานอนุกรรมการ
๓. นางสุภาพร
อวรัญ
ครู วษท.เพชรบูรณ
อนุกรรมการ
๔. นายปยะเกษม สายศร
ครู วษท.เชียงใหม
อนุกรรมการและเลขานุการ
๕. นางอุษา
บุญยะกาพิมพ ครู วษท.พิจิตร
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
/๑.๒.๒ ทักษะ...

-๒๑.๒.๒ ทักษะพืชผัก
๑. นางจันทรจิรา
แสงเปง
๒. นางสาวเปรมหทัย อะทะสี
๓. นางสุมิตรา
วาดวิจิตร
๔. นางเรืองรุง
แข็งแรง
๕. นายวันชัย
ศิริวัฒนากุล
๑.๒.๓ ทักษะพืชไร
๑. นายไพฑูรย
นามสงา
๒. นายสมพร
จันทรเพชร
๓. วาที่ ร.ต.ปฐมพงษ พรมดี
๔. นายชาติกลา
กุดแถลง
๕. นางกนกกาญจน เวชศิลป
๑.๒.๔ ทักษะไมผล
๑. นายยิ่งศักดิ์
ยอดยัง
๒. นายประเดิม
บุตรเพลิง
๓. นางพรพรรณ
กลิ่นหอม
๔. นายทวี
ปงสุแสน
๕. นายไพโรจน
ทิพกร
๑.๒.๕ ทักษะไมดอกไมประดับ
๑. นางนงนุช
ธรรมพิทักษ
๒. นางณิชารีย
เผาพงศวนา
๓. นางสาวศศิธร
อุตะมะ
๔. นางชมพู
ชัยวร
๕. นายวีระ
ไกยราช

ครู วษท.เชียงใหม
ประธานอนุกรรมการ
ครู วษท.พะเยา
รองประธานอนุกรรมการ
ครู วษท.ตาก
อนุกรรมการ
ครู วษท.นครสวรรค
อนุกรรมการและเลขานุการ
ครู วษท.พิจิตร
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ครู วษท.กําแพงเพชร ประธานอนุกรรมการ
ครู วษท.เพชรบูรณ
รองประธานอนุกรรมการ
ครู วษท.ลําพูน
อนุกรรมการ
ครู วษท.แพร
อนุกรรมการและเลขานุการ
ครู วษท.พิจิตร
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ครู วษท.ลําพูน
ประธานอนุกรรมการ
ครู วษท.สุโขทัย
รองประธานอนุกรรมการ
ครู วษท.นครสวรรค
อนุกรรมการ
ครู วษท.กําแพงเพชร อนุกรรมการและเลขานุการ
ครู วษท.พิจิตร อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ครู วษท.เชียงราย
ประธานอนุกรรมการ
ครู วษท.แพร
รองประธานอนุกรรมการ
ครู วษท.พะเยา
อนุกรรมการ
ครู วษท.ตาก
อนุกรรมการและเลขานุการ
ครู วษท.พิจิตร อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

๒. ทักษะวิชาชีพ สาขาสัตวศาสตร
๒.๑ คณะอนุกรรมการฝายจัดการแขงขัน
๒.๑.๑ นายประดิษฐ ยอดสุรินทร รอง ผอ.วษท.เพชรบูรณ ประธานอนุกรรมการ
๒.๑.๒ นายเดชา
คําสมุทร
รอง ผอ.วษท.พะเยา รองประธานอนุกรรมการ
๒.๑.๓ นายเทียน
รั้งกลาง
รอง ผอ.วษท.แพร
อนุกรรมการ
๒.๑.๔ นายองอาจ
อ่ําพุธ
รอง ผอ.วษท.ตาก
อนุกรรมการและเลขานุการ
๒.๑.๕ นางวัลยา
จูมี
ครู วษท. พิจิตร
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่
๑. ประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝายจัดเตรียมสถานที่วสั ดุอุปกรณแขงขัน
๒. ประสานงานและอํานวยการความสะดวกใหกบั คณะกรรมการตัดสินทักษะวิชาชีพ
/๒.๒ คณะอนุกรรมการ...

-๓๒.๒ คณะอนุกรรมการฝายตัดสินการแขงขันทักษะและประสานงานจัดเตรียมวัสดุ
๒.๒.๑ ทักษะสุกร
๑. นายมงคล
ชินกุล
ครู วษท.เชียงราย
ประธานอนุกรรมการ
๒. นายรณพีร
สงขัย
ครู วษท.กําแพงเพชร รองประธานอนุกรรมการ
๓. นายพรภิรมย
ปองลองคํา
ครู วษท.ลําพูน
อนุกรรมการ
๔. นายพรปวีณ
ชินะกุล
ครู วษท.พะเยา
อนุกรรมการและเลขานุการ
๕. นายคณิณ
ศิลปวรณวิวัฒน ครู วษท.พิจิตร
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
๒.๒.๒ ทักษะโคเนื้อ
๑. นายบุญเลิศ
วิเศษ
ครู วษท.เชียงใหม
ประธานอนุกรรมการ
๒. นายมงคล
แกวเจริญ
ครู วษท.นครสวรรค
รองประธานอนุกรรมการ
๓. นายพรชัย
กิตติยะ
ครู วษท.พะเยา
อนุกรรมการ
๔. นายไพบูรณ
วิเศษอุด
ครู วษท.แพร
อนุกรรมการและเลขานุการ
๕. นายประสูติ
มีพยุง
ครู วษท. พิจิตร อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
๒.๒.๓ ทักษะโคนม
๑. นายโชคชัย
แสนขันแกว ครู วษท.เชียงราย
ประธานอนุกรรมการ
๒. นายประมวล
เดชคง
ครู วษท.ลําพูน
รองประธานอนุกรรมการ
๓. นายนพดล
ตาแกว
ครู วษท.เชียงใหม
อนุกรรมการ
๔. นายอุทัย
ปองแกว
ครู วษท.พะเยา
อนุกรรมการและเลขานุการ
๕. นายนันทวัติ
พรมจวง
ครู วษท.พิจิตร
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
๒.๒.๔ ทักษะการผสมเทียมโค
๑. นายณรงค
นันตะจันทร ครู วษท.ตาก
ประธานอนุกรรมการ
๒. นายพิทยา
แยมดี
ครู วษท.กําแพงเพชร รองประธานอนุกรรมการ
๓. นายสืบสกุล
นามวงศพรหม ครู วษท.ลําพูน
อนุกรรมการ
๔. นางสุริยา
จันทรแกว
ครู วษท.แพร
อนุกรรมการและเลขานุการ
๕. นายสมหมาย
จันทรฟุง
ครู วษท.พิจิตร
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
๒.๒.๕ ทักษะไกไข
๑. นายโชติ
นุชมวง
ครู วษท.เชียงใหม
ประธานอนุกรรมการ
๒. นายศุภชัย
สุขภิศัย
ครู วษท.สุโขทัย
รองประธานอนุกรรมการ
๓. นางวิไลวัลย
วิชัยโน
ครู วษท.พะเยา
อนุกรรมการ
๔. นายนพวงค
เพชรสุวรรณ ครู วษท.นครสวรรค
อนุกรรมการและเลขานุการ
๕. นายสมบูรณ
กาละพงศ
ครู วษท.พิจิตร
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
๓. ทักษะวิชาชีพ สาขาชางกลเกษตร
๓.๑ คณะอนุกรรมการฝายจัดการแขงขัน
๓.๑.๑ นายบุญปลูก บุญอาจ
๓.๑.๒ นายสมเกียรติ สถิตย
๓.๑.๓ นายสมชาติ
วิงวรรณ

ผอ.วษท.นครสวรรค
รอง ผอ. วษท.แพร
ครู วษท.เชียงราย

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
/๓.๑.๔ นายโชติกร...

-๔๓.๑.๔ นายโชติกร
ทาหะพรหม ครู วษท.ตาก
อนุกรรมการ
๓.๑.๕ นายชาญชัย
ศรีเจริญ
ครู ทําหนาที่ รอง ผอ.วษท.นครสวรรค อนุกรรมการ
๓.๑.๖ นายนิมิตรชัย ศรีพรหมมา ครู วษท.เชียงใหม
อนุกรรมการและเลขานุการ
๓.๑.๗ นายประวัติ
ปานทองทา ครู วษท.พิจิตร
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่
๑. ประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝายจัดเตรียมสถานที่วสั ดุอุปกรณแขงขัน
๒. ประสานงานและอํานวยความสะดวกใหกับคณะกรรมการตัดสินทักษะวิชาชีพ
๓.๒ คณะอนุกรรมการฝายตัดสินการแขงขันทักษะและประสานงานจัดเตรียมวัสดุ
๓.๒.๑ ทักษะชางเชื่อม
๑. นายประทีป
ทองคํา
ครู วษท.เชียงใหม
ประธานอนุกรรมการ
๒. นายมิตร
พุดซอน
ครู วษท.สุโขทัย
รองประธานอนุกรรมการ
๓. นางสาวสิตานัน
แสนสัก
ครู วษท.ลําพูน
อนุกรรมการ
๔. นายวุฒินันท
จันทรแกว
ครู วษท.แพร
อนุกรรมการและเลขานุการ
๕. นายประสงค
จิตรารัชต
ครู วษท.พิจิตร
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
๓.๒.๒ ทักษะชางยนต
๑. นายประเสริฐ
ทับอุน
ครู วษท.สุโขทัย
ประธานอนุกรรมการ
๒. นายวงศกร
คํามา
ครู วษท.พะเยา
รองประธานอนุกรรมการ
๓. นายสมสิทธิ์
สมบัติใหม
ครู วษท.แพร
อนุกรรมการ
๔. นายปกรณ
อินทรไชย
ครู วษท.เชียงใหม
อนุกรรมการและเลขานุการ
๕. นายวินัย
พยัคศรี
ครู วษท.พิจิตร
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
๓.๒.๓ ทักษะชางไฟฟา
๑. นายอํานาจ
รัตนดอนดี
ครู วษท.นครสวรรค
ประธานอนุกรรมการ
๒. นายพีระ
เขียวสอาด
ครู วษท.เพชรบูรณ
รองประธานอนุกรรมการ
๓. นายจตุรงค
คํากันทา
ครู วษท.เชียงใหม
อนุกรรมการ
๔. วาที่ ร.ต.ธเนตร
แตงงาม
ครู วษท.กําแพงเพชร อนุกรรมการและเลขานุการ
๕. นายประวัติ
ปานทองทา ครู วษท.พิจิตร
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
๓.๒.๔ ทักษะการใชแทรกเตอรลอยาง
๑. นายจิตศิลป
ณ สงขลา
ครู วษท.เชียงใหม
ประธานอนุกรรมการ
๒. เจาหนาทีบ่ ริษัทสยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด
รองประธานอนุกรรมการ
๓. นางสาวศรีสมร
ทวีโชคชาญชัย ครู วษท.ตาก
อนุกรรมการ
๔. นายดิถี
วงศสวาสดิ์
ครู วษท.สุโขทัย
อนุกรรมการและเลขานุการ
๕. นายประวัติ
ปานทองทา ครู วษท.พิจิตร
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
๓.๒.๕ ทักษะชางสํารวจ
๑. นายบัญชา
ขันธชัย
ครู วษท.พะเยา
ประธานอนุกรรมการ
๒. นายอัชวัติ
เชาววาทิน
ครู วษท.เชียงราย
รองประธานอนุกรรมการ
๓. นายโสภณ
กิติ
ครู วษท.แพร
อนุกรรมการ
/๔. นายวรพงศ...

-๕๔. นายวรพงศ
๕. นายธนากร
๓.๒.๖ ทักษะชางกอสราง
๑. นายปรัชญา
๒. นายเอกชัย
๓. นายอธิปตย
๔. นายจะเล
๕. นายนิมิต

รอบรู
แสนอุน

ครู วษท.เพชรบูรณ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ครู วษท.พิจิตร
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

หลาเชียงของ
กองทอง
จันทรเกษ
สินหมี่
เพ็ชรรอด

ครู วษท.เชียงราย
ประธานอนุกรรมการ
ครู วษท.ตาก
รองประธานอนุกรรมการ
ครู วษท.เพชรบูรณ
อนุกรรมการ
ครู วษท.นครสวรรค
อนุกรรมการและเลขานุการ
ครู วษท.พิจิตร อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

๔. ทักษะวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
๔.๑ คณะอนุกรรมการฝายจัดการแขงขัน
๔.๑.๑ นางขนิษฐา
โสภานนท ผอ.วษท ลําพูน
ประธานอนุกรรมการ
๔.๑.๒ นางสาวเยาวลักษณ รอดเกลี้ยง รอง ผอ. วษท.ลําพูน รองประธานอนุกรรมการ
๔.๑.๓ นางสาวจันทกานต เอี่ยมสําอางค ครู วษท.ตาก
อนุกรรมการ
๔.๑.๔ นางสาวปราณีต สาลีเกิด
ครู วษท.เพชรบูรณ
อนุกรรมการ
๔.๑.๕ นางเพ็ญศรี
ไชยวรรณ ครู วษท.เชียงใหม
อนุกรรมการและเลขานุการ
๔.๑.๖ นางเมตตา
กาละพงศ ครู วษท.พิจิตร
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่
๑. ประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝายจัดเตรียมสถานที่วสั ดุอุปกรณแขงขัน
๒. ประสานงานและอํานวยการความสะดวกใหกบั คณะกรรมการตัดสินทักษะวิชาชีพ
๔.๒ คณะอนุกรรมการฝายตัดสินการแขงขันทักษะและประสานงานจัดเตรียมวัสดุ
๔.๒.๑ ทักษะการผลิตน้ําผัก ผลไม
๑. นางศิวพร
บุญคลาย
ครู วษท.แพร
ประธานอนุกรรมการ
๒. นางสาวปยฉัตร
ศรีสัตบุตร
ครู วษท.เชียงใหม
รองประธานอนุกรรมการ
๓. นางสาวสุขสิริ
อินจันทร
ครู วษท.กําแพงเพชร อนุกรรมการ
๔. ผูทรงคุณวุฒจิ ากภายนอก
อนุกรรมการ
๕. นายอัครเดช
ใหมนา
ครู วษท.พะเยา
อนุกรรมการและเลขานุการ
๖. นางเมตตา
กาละพงศ
ครู วษท.พิจิตร
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
๔.๒.๒ ทักษะการผลิตไสกรอกจากเนื้อสัตว (เนื้อไก)
๑. นางวิภาดา
แมนวงศ
ครู วษท.เชียงราย
ประธานอนุกรรมการ
๒. นางกรวิกา
ตุนโนจา
ครู วษท.เชียงใหม
รองประธานอนุกรรมการ
๓. นางสาวณัฐพร
ศรีมาศ
ครู วษท. สุโขทัย
อนุกรรมการ
๔. ผูทรงคุณวุฒจิ ากภายนอก
อนุกรรมการ
๕. นางสาววันทนีย
สีทา
ครู วษท.กําแพงเพชร อนุกรรมการและเลขานุการ
๖. นางเมตตา
กาละพงศ
ครู วษท.พิจิตร
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
/๔.๒.๓ ทักษะ...

-๖๔.๒.๓ ทักษะการผลิตลูกชิ้นจากเนื้อสัตว (เนื้อไก)
๑. นางรสสุคนธ
แยมดี
ครู วษท.กําแพงเพชร ประธานอนุกรรมการ
๒. นายวสันต
จตุรทิศ
ครู วษท.นครสวรรค
รองประธานอนุกรรมการ
๓. นางสาวณัฐพัทธ
คําภิคํา
ครู วษท.เชียงใหม
อนุกรรมการ
๔. ผูทรงคุณวุฒจิ ากภายนอก
อนุกรรมการ
๕. นางพรพิมล
กณะบุตร
ครู วษท.เชียงราย
อนุกรรมการและเลขานุการ
๖. นางเมตตา
กาละพงศ
ครู วษท.พิจิตร
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
๔.๒.๔ ทักษะการผลิตน้ํานมจากพืช
๑. นางปริยา
หญิงประยูร ครู วษท.เชียงราย
ประธานอนุกรรมการ
๒. นางสาวผองพรรณ ธุวังควัฒน
ครู วษท.ตาก
รองประธานอนุกรรมการ
๓. นางสาวพรทิพย
ทะสวัสดิ์
ครู วษท.เพชรบูรณ
อนุกรรมการ
๔. ผูทรงคุณวุฒจิ ากภายนอก
อนุกรรมการ
๕. นางสาวอาฤญช
เพ็ญศรี
ครู วษท.ลําพูน
อนุกรรมการและเลขานุการ
๖. นางเมตตา
กาละพงศ
ครู วษท.พิจิตร
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
๕. ทักษะวิชาชีพ สาขาประมง
๕.๑ คณะอนุกรรมการฝายจัดการแขงขัน
๕.๑.๑ นายวรวุธ
สมฤทธิ์
ครู วษท.พะเยา
ประธานอนุกรรมการ
๕.๑.๒ นางโสภิกลุ
มัทวานุกุล
ครู วษท.เพชรบูรณ
รองประธานอนุกรรมการ
๕.๑.3 นายนิธิวัฒน
รัตนาธรรม
ครู วษท.เชียงราย
อนุกรรมการ
๕.๑.4 นางจิรประภา เจริญศิลป
ครู วษท.กําแพงเพชร อนุกรรมการและเลขานุการ
๕.๑.5 นายจิรายุ
รัตนเถลิงศักดิ์ ครู วษท.พิจิตร
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่
๑. ประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝายจัดเตรียมสถานที่วสั ดุอุปกรณแขงขัน
๒. ประสานงานและอํานวยการความสะดวกใหกบั คณะกรรมการตัดสินทักษะวิชาชีพ
๕.๒ คณะอนุกรรมการฝายตัดสินการแขงขันทักษะและประสานงานจัดเตรียมวัสดุ
๕.๒.๑ ทักษะการวิเคราะหคุณภาพน้ํา
๑. นายนิธิวัฒน
รัตนาธรรม
ครู วษท.เชียงราย
ประธานอนุกรรมการ
๒. นายนัฐพงษ
คําภีระ
ครู วษท.ลําพูน
รองประธานอนุกรรมการ
๓. นางสาวสังวาลย
ภูแขงหมอก ครู วษท.สุโขทัย
อนุกรรมการ
๔. นายยงยุทธ
ดีอุต
ครู วษท.แพร
อนุกรรมการและเลขานุการ
๕. เจาหนาทีก่ รมประมง จังหวัดพิจิตร
กรรมการฝายเทคนิค
๖. นางจรรยาลักษณ ศรีชะฎา
ครู วษท.พิจิตร อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
๕.๒.๒ ทักษะการเพาะและขยายพันธุปลา
๑. นายนริศ
ปาณพิมลวัฒน ครู วษท.ตาก
ประธานอนุกรรมการ
๒. นายจตุภูมิ
เคลือบคณโท ครู วษท.เพชรบูรณ
รองประธานอนุกรรมการ
/๓. นายนําทีม...

-๗๓. นายนําทีม
นําโชคนําชัย
๔. นางอาริยา
รัตนเถลิงศักดิ์
๕.๒.๓ ทักษะพื้นฐานทางการประมง
๑. นายอนุกุล
ชังชั่ว
๒. นางโสภิกุล
มัทวานุกุล
๓. นายวรวุธ
สมฤทธิ์
๔. นางสาวสิรริ ัตน
ชาญศรี
๕. นางอาริยา
รัตนเถลิงศักดิ์

ครู วษท.พะเยา
ครู วษท.พิจิตร

อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

ครู วษท.นครสวรรค
ประธานอนุกรรมการ
ครู วษท.เพชรบูรณ
รองประธานอนุกรรมการ
ครู วษท.พะเยา
อนุกรรมการ
ครู วษท.เชียงใหม
อนุกรรมการและเลขานุการ
ครู วษท.พิจิตร
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

๖. ทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปะเกษตร
๖.๑ คณะอนุกรรมการฝายจัดการแขงขัน
๖.๑.๑ นายจรัสพงษ วรรณสอน
ผอ.วษท.พะเยา
ประธานอนุกรรมการ
๖.๑.๒ นายเนาว
สอนไว
รอง ผอ. วษท.นครสวรรค รองประธานอนุกรรมการ
๖.๑.๓ นางศรีนรินทร ริยาพันธ
ครู วษท.ลําพูน
อนุกรรมการ
๖.๑.๔ นางสุพัตร
มูลเมือง
ครู วษท.เชียงใหม
อนุกรรมการและเลขานุการ
๖.๑.๕ นายจิรวัฒน
ภูบัวเผื่อน
ครู วษท.พิจิตร
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่
๑. ประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝายจัดเตรียมสถานที่วสั ดุอุปกรณแขงขัน
๒. ประสานงานและอํานวยการความสะดวกใหกบั คณะกรรมการตัดสินทักษะวิชาชีพ
๖.๒ คณะอนุกรรมการฝายตัดสินการแขงขันทักษะและประสานงานจัดเตรียมวัสดุ
๖.๒.๑ ทักษะการจัดสวนหยอม
๑. นายสวาง
ธนะขวาง
ครู วษท.เชียงใหม
ประธานอนุกรรมการ
๒. นายศุภชัย
คําวัน
ครู วษท.เชียงราย
รองประธานอนุกรรมการ
๓. วาที่ ร.ต.เสนห
ตาสาย
ครู วษท.แพร
อนุกรรมการ
๔. นางศรีนรินทร
ริยาพันธ
ครู วษท.ลําพูน
อนุกรรมการและเลขานุการ
๕. นายจิรวัฒน
ภูบัวเผื่อน
ครู วษท.พิจิตร อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
๖.๒.๒ ทักษะการจัดตูปลา
๑. นายพิบูลย
ยะโสธร
ครู วษท.สุโขทัย
ประธานอนุกรรมการ
๒. นายนพดล
แวงอุบล
ครู วษท.ลําพูน
รองประธานอนุกรรมการ
๓. นายพิสิฐษ
วิทยา
ครู วษท.นครสวรรค
อนุกรรมการ
๔. นางสาวดอกไม
ชุมสุข
ครู วษท.เพชรบูรณ
อนุกรรมการและเลขานุการ
๕. นายจิรวัฒน
ภูบัวเผื่อน
ครู วษท.พิจิตร อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
๖.๒.๓ ทักษะการจัดสวนถาด
๑. นายวิชัย
เกตุถาวร
ครู วษท.นครสวรรค
ประธานอนุกรรมการ
๒. นายปราสาท
จุลพวก
ครู วษท.สุโขทัย
รองประธานอนุกรรมการ
๓. นางธิภารัตน
สําลีเติมสิริ
ครู วษท.กําแพงเพชร อนุกรรมการ
/๔. นางสาวกมลรัตน...

-๘๔. นางสาวกมลรัตน ดีชุมแสง
ครู วษท.แพร
อนุกรรมการและเลขานุการ
๕. นายวีระ
ไกยราช
ครู วษท.พิจิตร อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
๖.๒.๔ ทักษะการจัดสวนในภาชนะแกวใส
๑. นายประเสริฐ
ตออภิชาตตระกูล ครู วษท.เชียงใหม
ประธานอนุกรรมการ
๒. นายบวร
ชัยถาวร
ครู วษท.เชียงราย
รองประธานอนุกรรมการ
๓. นายสมเดช
วงษประยูร
ครู วษท.ลําพูน
อนุกรรมการ
๔. นางจงกล
เชื้อบุญมี
ครู วษท.สุโขทัย
อนุกรรมการและเลขานุการ
๕. นายสมหมาย
จันทรฟุง
ครู วษท.พิจิตร อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
๖.๒.๕ ทักษะการจัดสวนตูกระจก
๑. นายบัณฑูรย
สมจิตต
ครู วษท.แพร
ประธานอนุกรรมการ
๒. นายอดิศักดิ์
อินทนุ
ครู วษท.เชียงใหม
รองประธานอนุกรรมการ
๓. นายกสิติ
แกวพาคํา
ครู วษท.พะเยา
อนุกรรมการ
๔. นายมนตรี
รื่นรวย
ครู วษท.ตาก
อนุกรรมการและเลขานุการ
๕. นายจิรวัฒน
ภูบัวเผื่อน
ครู วษท.พิจิตร อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
๖.๒.๖ ทักษะการจัดดอกไม
๑. นางเฉลี่ย
เจริญคง
ครู วษท.นครสวรรค
ประธานอนุกรรมการ
๒. นางสาวเสาวคนธ กุดนานอย
ครู วษท.แพร
รองประธานอนุกรรมการ
๓. นางสุพัตร
มูลเมือง
ครู วษท.เชียงใหม
อนุกรรมการ
๔. นายสราวุธ
เอี่ยมกาย
ครู วษท.สุโขทัย
อนุกรรมการและเลขานุการ
๕. นางวัลยา
จูมี
ครู วษท.พิจิตร อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
๖.๒.๗ ทักษะศิลปะประดิษฐ
๑. นางสุภาณี
บัวลา
ครู วษท.เชียงราย
ประธานอนุกรรมการ
๒. นายดิษฐ
ชั่งหิน
ครู วษท.แพร
รองประธานอนุกรรมการ
๓. นางปฐมาวีย
ขันธชัย
ครู วษท.พะเยา
อนุกรรมการ
๔. นางสาวพนมรุง
พูนใจสม
ครู วษท.กําแพงเพชร อนุกรรมการและเลขานุการ
๕. นางจันทนา
ภูบัวเผื่อน
ครู วษท.พิจิตร
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
๗. ทักษะวิชาชีพ สาขาบริหารธุรกิจ
๗.๑ คณะอนุกรรมการฝายจัดการแขงขัน
๗.๑.๑ นายเทพชัย
รมโพธิ์
ผอ.วษท.เชียงราย
ประธานอนุกรรมการ
๗.๑.๒ นางอวยพร
บุญยืน
ครู วษท.เชียงราย
รองประธานอนุกรรมการ
๗.๑.๓ นางทัศนีย
สยนานนท
ครู วษท.นครสวรรค
อนุกรรมการ
๗.๑.๔ นางจงประนอม ศรีพรหมมา ครู วษท.เชียงใหม
อนุกรรมการและเลขานุการ
๗.๑.๕ นางกาญจนา จันทรฟุง
ครู วษท.พิจิตร
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่
๑. ประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝายจัดเตรียมสถานที่วสั ดุอุปกรณแขงขัน
๒. ประสานงานและอํานวยการความสะดวกใหกบั คณะกรรมการตัดสินทักษะวิชาชีพ
/๗.๒ คณะอนุกรรมการ...

-๙๗.๒ คณะอนุกรรมการฝายตัดสินการแขงขันทักษะและประสานงานจัดเตรียมวัสดุ
๗.๒.๑ ทักษะการสรางและนําเสนอผลงาน
๑. นางนิศานาถ
ยอดยัง
ครู วษท.ลําพูน
ประธานอนุกรรมการ
๒. นางสาวนิภาพรรณ ตอสติ
ครู วษท.นครสวรรค
รองประธานอนุกรรมการ
๓. นายศุภดิฐ
มณีรัตน
ครู วษท.กําแพงเพชร อนุกรรมการ
๔. นางสาวเขมจิรา
ทองประไพ
ครู วษท.แพร
อนุกรรมการ
5. นางสาวปณฑิกา ศิริอํามาต
ครู วษท.พะเยา
อนุกรรมการและเลขานุการ
6. นายบุญหลง
ขําบางโพธิ์
ครู วษท.พิจิตร
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
๗.๒.๒ ทักษะการสรางสื่อสิ่งพิมพ
๑. นางสาวอรพิน
จอมแปง
ครู วษท.เชียงใหม
ประธานอนุกรรมการ
๒. นายสรณัฐ
พรมมา
ครู วษท.เพชรบูรณ
รองประธานอนุกรรมการ
๓. นางสาววราภรณ จดจํา
ครู วษท.นครสวรรค
อนุกรรมการ
๔. นางคันธนันท
ดีอุต
ครู วษท.แพร
อนุกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวนิยากร
ไกยราช
ครู วษท.พิจิตร
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
๗.๒.๓ ทักษะการเขียนและนําเสนอแผนธุรกิจเกษตร
๑. นางละมุล
รื่นรวย
ครู วษท.ตาก
ประธานอนุกรรมการ
๒. นางชวนพิศ
ชวนประสงค ครู วษท.นครสวรรค
รองประธานอนุกรรมการ
๓. นางโชติมา
ปฐมกุลวงศ
ครู วษท.สุโขทัย
อนุกรรมการ
๔. นางธวัลรัตน
วงคประเสริฐ ครู วษท.เชียงใหม
อนุกรรมการและเลขานุการ
๕. นางอังศนา
บรรจงจัด
ครู วษท.พิจิตร
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
๗.๒.๔ ทักษะตารางคํานวณ
๑. นางสุณี
แจมใส
ครู วษท.ตาก
ประธานอนุกรรมการ
๒. นายอาวุธ
จุมปา
ครู วษท.พะเยา
รองประธานอนุกรรมการ
๓. นางสาวนิจวรรณ พรมลําพัด
ครู วษท.สุโขทัย
อนุกรรมการ
๔. นายวุฒินันท
แสงอาย
ครู วษท.เชียงใหม
อนุกรรมการและเลขานุการ
๕. นางสาวจารุณี
จุลบุตร
ครู วษท.พิจิตร
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
๗.๒.๕ ทักษะบัญชีฟารมโปรแกรมสําเร็จรูป
๑. นางสุนันทา
ชางเพ็ง
ครู วษท.เพชรบูรณ
ประธานอนุกรรมการ
๒. นางนงลักษณ
สวางใจธรรม ครู วษท.พะเยา
รองประธานอนุกรรมการ
๓. นางจินตนา
คําทอง
ครู วษท.ลําพูน
อนุกรรมการ
๔. นายเกียรติพงษ
เพิ่มพัฒนากุล ครู วษท.กําแพงเพชร อนุกรรมการและเลขานุการ
๕. นางกาญจนา
จันทรฟุง
ครู วษท.พิจิตร
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
๗.๒.๖ ทักษะพิมพดีดดวยคอมพิวเตอร
๑. นางกนิษฐา
ยาวิราช
ครู วษท.เชียงใหม
ประธานอนุกรรมการ
๒. นางสาวธัญญาณัฐ สระแกว
ครู วษท.เชียงราย
รองประธานอนุกรรมการ
๓. นายธวัชชัย
คชาธาร
ครู วษท.กําแพงเพชร อนุกรรมการ
๔. นางฐานภักดิ์
คําฮอม
ครู วษท.พะเยา
อนุกรรมการและเลขานุการ
๕. นางกาญจนา
จันทรฟุง
ครู วษท.พิจิตร
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
/๗.๓ คณะอนุกรรมการ...

- ๑๐ ๗.๓ คณะอนุกรรมการฝายเทคนิค
๑. นายดนัย
๒. นายอรรถกร
๓. นายบุญหลง

เกี๋ยงแกว
จับใจนาย
ขําบางโพธิ์

ครู วษท.เชียงราย
ครู วษท.พะเยา
ครู วษท.พิจิตร

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

๘. ทักษะวิชาชีพ สาขาพื้นฐาน
๘.๑ คณะอนุกรรมการฝายจัดการแขงขัน
๘.๑.๑ วาที่ ร.ต.อดิศักดิ์ แขดอน
รอง ผอ.วษท.นครสวรรค ประธานอนุกรรมการ
๘.๑.๒ นางสุดคนึง
สังขนอย
ครู วษท.กําแพงเพชร รองประธานอนุกรรมการ
๘.๑.๓ นางเสาวดี
ทองคํา
ครู วษท.เพชรบูรณ
อนุกรรมการ
๘.๑.๔ นางนงลักษณ ทาสี
ครู วษท.ตาก
อนุกรรมการ
๘.๑.๕ นางสาวศรีเพ็ญ มะโน
ครู วษท.พะเยา
อนุกรรมการและเลขานุการ
๘.๑.๖ นายณัฐพงษ
ศรีโพธิ์
ครู วษท.พิจิตร
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่
๑. ประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝายจัดเตรียมสถานที่วสั ดุอุปกรณแขงขัน
๒. ประสานงานและอํานวยการความสะดวกใหกบั คณะกรรมการตัดสินทักษะวิชาชีพ
๘.๒ คณะอนุกรรมการฝายตัดสินการแขงขันทักษะและประสานงานจัดเตรียมวัสดุ
๘.๒.๑ ทักษะการพูดในที่ชุมชน
๑. นายธนภัทร
พูลศิริ
ครู วษท.ตาก
ประธานอนุกรรมการ
๒. นางสาวศรีเพ็ญ
มะโน
ครู วษท.พะเยา
รองประธานอนุกรรมการ
๓. นางกณัฐฐา
ภัคโชตานนท ครู วษท.ลําพูน
อนุกรรมการ
๔. นางสาวนิภาพร
แสงจันทร
ครู วษท.เชียงใหม
อนุกรรมการและเลขานุการ
๕. นายณัฐพงษ
ศรีโพธิ์
ครู วษท.พิจิตร
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
๘.๒.๒ ทักษะการสาธิตทางวิชาชีพ
๑. นางนุชนาถ
ยอดสุรินทร ครู วษท.เพชรบูรณ
ประธานอนุกรรมการ
๒. นางสาวทิชากร
ปญญาวงค
ครู วษท.พะเยา
รองประธานอนุกรรมการ
๓. นางสาวรัตติกา
เลื่อนชิด
ครู วษท.สุโขทัย
อนุกรรมการ
๔. นายสุปรัชญา
ประดา
ครู วษท.นครสวรรค
อนุกรรมการและเลขานุการ
๕. นายณัฐพงษ
ศรีโพธิ์
ครู วษท.พิจิตร
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
๘.๒.๓ ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในโอกาสตาง ๆ
๑. นางขวัญใจ
ภัทรกายะ
ครู วษท.เชียงราย
ประธานอนุกรรมการ
๒. นางสุดคนึง
สังขนอย
ครู วษท.กําแพงเพชร รองประธานอนุกรรมการ
๓. นางสาวนฤมล
มูลสุข
ครู วษท.เชียงใหม
อนุกรรมการ
๔. นางแสงเดือน
มีครู
ครู วษท.พะเยา
อนุกรรมการและเลขานุการ
๕. นางวรรณา
สิงหลอ
ครู วษท.พิจิตร
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
/๙. สัมมนา...

- ๑๑ ๙. สัมมนาผลงานวิชาการของสมาชิก อกท.
๙.๑ คณะอนุกรรมการฝายจัดการแขงขัน
๙.๑.๑ นายนิมิตร
อาศัย
ผอ.วษท.ตาก
ประธานอนุกรรมการ
๙.๑.๒ นายวรพงษ
วิมลพันธุ
ครู วษท.เชียงราย
รองประธานอนุกรรมการ
๙.๑.๓ นางสาวกรรณิการ ชุมภูแกว
ครู วษท.ลําพูน
อนุกรรมการ
๙.๑.๔ นายสราวุฒิ
คําประสาร
ครู วษท.เพชรบูรณ
อนุกรรมการ
๙.๑.๕ วาที่ ร.ต.หญิงกัญญา แสงสุขศรี ครู วษท.ตาก
อนุกรรมการ
๙.๑.๖ นายธงชัย
ไชยวงศกาญจน ครู วษท.แพร
อนุกรรมการ
๙.๑.๗ นายอนุชิต
เอกลัคนารัตน ครู วษท.นครสวรรค
อนุกรรมการ
๙.๑.๘ นางภัทราภรณ ทัพบํารุง
ครู วษท.สุโขทัย
อนุกรรมการ
๙.๑.๙ นายสมบุญ
กาละพงศ
ครู วษท.พิจิตร
อนุกรรมการ
๙.๑.๑๐ นายบรรชร กลาหาญ
ครู วษท.เชียงใหม
อนุกรรมการ
๙.๑.๑๑ นางสาวสุชนีย ทรัพยสมบูรณ ครู วษท.กําแพงเพชร อนุกรรมการ
๙.๑.๑๒ นางสาวศุภนารี ณ มา
ครู วษท.พะเยา
อนุกรรมการและเลขานุการ
๙.๑.๑3 นางอุษา
บุญยะกาพิมพ ครู วษท.พิจิตร
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่
๑. จัดประกวด แสดงผลงานสัมมนา ผลงานทางวิชาการ และกิจกรรมการนําเสนอรวมทั้งภาค
บรรยายและโปสเตอร
๒. จัดทําเอกสารขอมูลทางวิชาการแจกจาย
๓. สรุปผลการดําเนินงาน
๙.๒ คณะอนุกรรมการฝายตัดสินแขงขัน สัมมนาผลงานทางวิชาการประเภททดลองวิจัย
๙.๒.๑ ผลงานวิจัย สาขาพืชศาสตร
๑. นางสาวกฤษณา
บุญศิริ
ครู วษท.นครสวรรค
ประธานอนุกรรมการ
๒. วาที่รอยตรีหญิงกัญญา แสงสุขศรี
ครู วษท.ตาก
รองประธานอนุกรรมการ
๓. นางสาวนิพภาพร ปวนกาศ
ครู วษท.กําแพงเพชร อนุกรรมการ
๔. นางพิมประไพ
สุขใส
ครู วษท.เชียงใหม
อนุกรรมการ
๕. นางสาวศุภนารี
ณ มา
ครู วษท.พะเยา
อนุกรรมการและเลขานุการ
๙.๒.๒ ผลงานวิจัย สาขาสัตวศาสตรและประมง
๑. นายเสถียร
ยิ่งดํานุน
ครู วษท.นครสวรรค
ประธานอนุกรรมการ
๒. นางศยามล
นิติพงศสุวรรณ ครู วษท. สุโขทัย
รองประธานอนุกรรมการ
๓. นายจิรกฤตย
จิรวัฒนภาคย ครู วษท.แพร
อนุกรรมการ
๔. นางปริศนา
อัครพงษสวัสดิ์ ครู วษท.เชียงใหม
อนุกรรมการ
๕. นางรัชนีย
เดชพงศ
ครู วษท.ลําพูน
อนุกรรมการและเลขานุการ
๙.๒.๓ ผลงานวิจัย สาขาทั่วไป
๑. นายพรโรจน
เจษฎาบัณฑิต ครู วษท.นครสวรรค
ประธานอนุกรรมการ
๒. นางฐิติมน
ทองพิมพ
ครู วษท.เชียงใหม
รองประธานอนุกรรมการ
/๓. นางสาวหฤทัย...

- ๑๒ ๓. นางสาวหฤทัย
ศิระวงษ
ครู วษท.ตาก
อนุกรรมการ
๔. นางสาวจิตรลดา ไชยเลิศ
ครู วษท.เชียงราย
อนุกรรมการ
๕. นางสาวทานตะวัน ธนันชัย
ครู วษท. ลําพูน
อนุกรรมการและเลขานุการ
๙.๓ คณะอนุกรรมการตัดสินประกวดผลงานกลุม วิชาชีพเกษตรกรรมและที่เกี่ยวของในการพัฒนาผูเรียน
โดยใชโครงการเปนฐาน (Project Based Learning : PBL)
สาขาพืชศาสตร
๑. นายมานิตย
กลาวปยะภมรกุล ครู วษท.สุโขทัย
ประธานอนุกรรมการ
๒. นายดํารงศักดิ์
พิมพศุต
ครู วษท.แพร
รองประธานอนุกรรมการ
๓. นางสุพัตรา
แกวเจริญ
ครู วษท.นครสวรรค
อนุกรรมการ
๔. นายชูชาติ
สุนทรอินทร ครู วษท.ตาก
อนุกรรมการ
๕. นางสาวศุภวรรณ ฟกเขียว
ครู วษท.พะเยา
อนุกรรมการและเลขานุการ
สาขาสัตวศาสตร
๑. นายสําราญ
รื่นรวย
ครู วษท.เชียงราย
ประธานอนุกรรมการ
๒. นายภาดา
ศรีแพนบาล ครู วษท.เชียงใหม
รองประธานอนุกรรมการ
๓. วาที่ ร.ต.หญิงอุไรวรรณ วิสุทธิมรรค ครู วษท.ลําพูน
อนุกรรมการ
๔. นายศมรัตน
บุญยศ
ครู วษท.นครสวรรค
อนุกรรมการ
๕. นายณปภัช
พวงลําใย
ครู วษท.พะเยา
อนุกรรมการและเลขานุการ
สาขาประมง
๑. นายอุด
รักตลาด
ครู วษท.เพชรบูรณ
ประธานอนุกรรมการ
๒. นายพนมกร
แมนวงศ
ครู วษท.เชียงราย
รองประธานอนุกรรมการ
๓. นางสาวพิชญสินี เชียงแรง
ครู วษท.พะเยา
อนุกรรมการ
๔. นายบรรชร
กลาหาญ
ครู วษท.เชียงใหม
อนุกรรมการ
๕. นางนววรรณ
พวงลําใย
ครู วษท.ลําพูน
อนุกรรมการและเลขานุการ
สาขาบริหารธุรกิจ
๑. นายไพรฑูรย
จันทรนิมิตร ครู. วษท.แพร
ประธานอนุกรรมการ
๒. นางทองใบ
ศรีวิภาต
ครู วษท.พะเยา
รองประธานอนุกรรมการ
๓. นางมณีกาญจน
ภักดีสรเดช
ครู วษท.เพชรบูรณ
อนุกรรมการ
๔. นายนฤพนธ
ปลั่งดี
ครู วษท.กําแพงเพชร อนุกรรมการ
๕. นายรุด
จันทรพิมพ
ครู วษท.ลําพูน
อนุกรรมการและเลขานุการ
สาขาอื่น
๑. นายพนมพร
บุญมามณี
ครู วษท.เชียงใหม
ประธานอนุกรรมการ
๒. นางกนกวรรณ
หาญกําธร
ครู วษท.ตาก
รองประธานอนุกรรมการ
๓. นายศุภโชค
สําลีนลิ
ครู วษท.แพร
อนุกรรมการ
๔. นางสาววราสรณ คณิสราพรพงศ ครู วษท.พะเยา
อนุกรรมการ
๕. นางสาวบัวคํา
คงสะโต
ครู วษท.นครสวรรค
อนุกรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่
๑. พิจารณาวางแผน ดําเนินการคัดเลือกตัวแทนสมาชิก อกท. ระดับภาค ภาคเหนือ เขารวมการ
ประกวดผลงาน สมาชิก อกท. ระดับชาติ
/๒. ใหคําปรึกษา...

- ๑๓ ๒. ใหคําปรึกษาแนะนําการนําเสนอผลงานของสมาชิกที่ไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนของภาคเหนือ
เพื่อเขารวมประกวดในการประชุมวิชาการระดับชาติองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ตอไป
๑๐. การแสดงนันทนาการ การประกวดโคบาล/ขวัญใจโคบาล โฟลคซอง และรองเพลงลูกทุง
๑๐.๑ คณะอนุกรรมการฝายจัดและประสานการตัดสิน
๑๐.๑.๑ นางขนิษฐา
โสภานนท
ผอ.วษท.ลําพูน
ประธานอนุกรรมการ
๑๐.๑.๒ นางแสงเทียน
เปรมประชา ครู วษท.เชียงใหม
รองประธานอนุกรรมการ
๑๐.๑.๓ นายราชิน
ธารวาวแวว
ครู วษท.แพร
อนุกรรมการ
๑๐.๑.๔ นางสาวเบญจวรรณ
หลากาวี
ครู วษท.ลําพูน
อนุกรรมการ
๑๐.๑.๕ นางสาวอรทัย
ลังกากาศ
ครู วษท.ตาก
อนุกรรมการ
๑๐.๑.๖ นางสาวภัทรสิริย
สามารถ
ครู วษท.เพชรบูรณ
อนุกรรมการ
๑๐.๑.๗ นางสาวจิตลดา
ไชยเลิศ
ครู วษท.เชียงราย
อนุกรรมการ
๑๐.๑.๘ นางสาวบุญญาพร
กําแพงโสภา ครู วษท.กําแพงเพชร อนุกรรมการ
๑๐.๑.๙ นายเอกรัฐ
ปนกําจร
ครู วษท.นครสวรรค
อนุกรรมการ
๑๐.๑.๑๐ นางสาวเกสร
คนตรง
ครู วษท.สุโขทัย
อนุกรรมการ
๑๐.๑.๑๑ นางสาวมาริสา
แสงใส
ครู วษท.พะเยา
อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๐.๑.๑๒ นายภัคคินยั
วิชนี
ครู วษท.พิจิตร
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่
๑. วางแผนและดําเนินการจัดการประกวด การแสดงนันทนาการ การประกวดโคบาล/ขวัญใจโคบาล
และรองเพลงลูกทุง
๒. จัดหาดนตรีจาก อกท. หนวย หรือหนวยงานอื่นทีส่ ามารถชวยเหลือในการแสดงสลับกิจกรรม
3. กําหนดตารางการแสดงนันทนาการใหเหมาะสมในแตละคืนสลับกับดนตรี
4. จัดและประสานกับพิธีการ เพื่อควบคุมเวลาโดยการซักซอมกับพิธีกรและควบคุมการแสดงของ
หนวยตางๆ เพื่อไมใหเกิดความคลาดเคลือ่ นเรื่องเวลา
5. ประชุมวางกรอบภาระงาน กําหนดเวลาในการแสดง ๑ ชุด ไมเกินเวลา ๒๐ นาที
6. ติดตอประสานงานกับฝายสถานที่ เพื่อจัดเตรียมเวทีการแสดง
7. จัดแบบฟอรมการใหคะแนนตัดสิน การมอบรางวัลใหแกผูแสดง
8. ดําเนินการตัดสินนันทนาการ
9. สรุปผลการดําเนินงาน
๑๑. คณะอนุกรรมการฝายจัดและตัดสินการเสนอผลงานวิชาการของครูและสถานศึกษาการนําเสนอผลงาน
การบูรณาการกิจกรรม อกท. กับการเรียนการสอนของครู
๑๑.๑ นายสุภาพ
มณีรัตน
ผอ.วษท.กําแพงเพชร ประธานอนุกรรมการ
๑๑.๒ นายโอภาส
เกตุเดชา
รอง ผอ. วษท.นครสวรรค รองประธานอนุกรรมการ
๑๑.๓ นายไชยา
ประพันธศิริ รอง ผอ. วษท.สุโขทัย อนุกรรมการ
๑๑.๔ นายเจริญชัย
สมใจ
ครู วษท.เชียงราย
อนุกรรมการ
/๑๑.๕ นางนิภาพร...

- ๑๔ ๑๑.๕ นางนิภาพร
นันตา
ครู วษท.ลําพูน
อนุกรรมการ
๑๑.๖ นายบรรชร
กลาหาญ
ครู วษท.เชียงใหม
อนุกรรมการ
๑๑.๗ นายเจริญ
สิงหลอ
ครู วษท.พิจิตร
อนุกรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่
๑. จัดทําแผนการทํางานและงบประมาณ
๒. พิจารณาวางแผน ดําเนินการคัดเลือก ผลงานครู ระดับภาค ภาคเหนือ เขารวมการประชุมวิชาการ
อกท.ระดับชาติ
๓. ประสานกับฝายสถานที่ในการจัดเตรียมสถานที่ การนําเสนอผลงานวิชาการของครูและสถานศึกษา
การเสนอผลงานการบูรณาการกิจกรรม อกท. กับการเรียนการสอนของครู
๔. สรุปผลการดําเนินงาน
๑๒. คณะกรรมการฝายจัดและตัดสินการแสดงผลงานกิจกรรมเดนของหนวย อกท.
๑๒.๑ นายสมศักดิ์
ไตรเกษม
รอง ผอ.วษท. พะเยา ประธานอนุกรรมการ
๑๒.๒ นายสุทธิชัย
สายทอง
รอง ผอ.วษท.เชียงราย รองประธานอนุกรรมการ
๑๒.๓ นายสายัณห
คํามงคล
ครู วษท.เชียงใหม
อนุกรรมการ
๑๒.๔ นางสาวนุช
อินทรใย
ครู วษท.กําแพงเพชร อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๒.๕ นายจิรายุ
รัตนเถลิงศักดิ์ ครู วษท.พิจิตร
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่
๑. กําหนดการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณทเี่ กี่ยวของในการประกวด
๒. อํานวยความสะดวกแก อกท.หนวยตาง ๆ ที่สงผลงานกิจกรรมเดนของหนวย อกท.เขาประกวด
๓. ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
๑๓. คณะกรรมการฝายจัดและประสานการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม
๑๓.๑ นายไชยา
ประพันธศิริ รอง ผอ. วษท.สุโขทัย ประธานอนุกรรมการ
๑๓.๒ นายอภิชาติ
ชนประชา
รอง ผอ.วษท.พะเยา รองประธานอนุกรรมการ
๑๓.๓ นายเทียน
รั้งกลาง
รอง ผอ.วษท.แพร
รองประธานอนุกรรมการ
๑๓.๔ นายเสกศึก
ธรรมพิทักษ ครู วษท.เชียงราย
อนุกรรมการ
๑๓.๕ นายปยะพงษ
อัครธรรม
ครู วษท.เชียงใหม
อนุกรรมการ
๑๓.๖ นายอนุชาติ
รังสิยานนท
ครู วษท.ลําพูน
อนุกรรมการ
๑๓.๗ นายวรพงศ
รอบรู
ครู วษท.เพชรบูรณ
อนุกรรมการ
๑๓.๘ นายวิสิษฐศักดิ์ ไกรนรา
ครู วษท.เชียงใหม
อนุกรรมการ
๑๓.๙ สิบเอกมงคล
สาหราย
ครู วษท.นครสวรรค
อนุกรรมการ
๑๓.๑๐ นายรุงอนันทร มากคํา
ครู วษท.แพร
อนุกรรมการ
๑๓.๑๑ นางสาวอรวรรณ คํางาม
ครู วษท.พะเยา
อนุกรรมการ
๑๓.๑๒ นายกิตติภณ ประไพภักดิ์ ครู วษท.กําแพงเพชร อนุกรรมการ
๑๓.๑๓ นายนภา
แสงไชยราช ครู วษท.สุโขทัย
อนุกรรมการและเลขานุการ
/มีหนาที.่ ..

- ๑๕ มีหนาที่
๑. กําหนดการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณทเี่ กี่ยวของในการประกวด
๒. อํานวยความสะดวกแก อกท.หนวยตาง ๆ ทีส่ งผลงานสิ่งประดิษฐเขาประกวด
๓. ตัดสินสิ่งประดิษฐ ใหเปนไปตามวิธีปฏิบัติเขาประกวด
๑๔. คณะกรรมการฝายจัดและประสานการตัดสินการประกวดนิทรรศการทางเกษตรของ อกท.หนวย
๑๔.๑ นายฉัตราวัฒน ยาละ
ผอ.วษท.สุโขทัย
ประธานอนุกรรมการ
๑๔.๒ นายภราดร
ศรีวิภาต
รอง ผอ.วษท.พะเยา
รองประธานอนุกรรมการ
๑๔.๓ นายจุมพล
จรรยาศิริ
รอง ผอ. วษท.เชียงใหม
อนุกรรมการ
๑๔.๔ นางสุวิมล
ปนนาง
รอง ผอ. วษท.ตาก
อนุกรรมการ
๑๔.๕ นายอํานาจ
ศรแกว
รอง ผอ. วษท.กําแพงเพชร
อนุกรรมการ
๑๔.๖ นายสมพร
สองเมืองสุข ครู วษท.แพร
อนุกรรมการ
๑๔.๗ นายอรรณพ
นันทขวาง
ครู วษท.ลําพูน
อนุกรรมการ
๑๔.๘ นายบวร
ชัยถาวร
ครู วษท.เชียงราย
อนุกรรมการ
๑๔.๙ นายสุรชัย
โควสุวรรณ
ครู วษท.นครสวรรค
อนุกรรมการ
๑๔.๑๐ นายไสว
ทองคํา
ครู วษท.เพชรบูรณ
อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๔.๑๑ นายนันทวัติ พรมจวง
ครู วษท.พิจิตร
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่
๑. วางแผนและกําหนดสถานที่ ที่ใชในการจัดนิทรรศการทางวิชาการของสมาชิกหนวยตาง ๆ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน
๒. ประสานงานเชิญหนวยตาง ๆ มาเขารวมจัดนิทรรศการในงาน
๓. ประสานงานและสิง่ อํานวยความสะดวกในการจัดนิทรรศการใหแก อกท.หนวย และหนวยงานตาง ๆ
๔. ประสานงานการตัดสินการจัดนิทรรศการใหเปนไปตามวิธีปฏิบัติของ อกท.
๕. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
๑๕.คณะกรรมการฝายการประกวดหนวย อกท.ที่มีความประพฤติและเขารวมกิจกรรมดีเดน
๑๕.๑ นายรัศมี
มณีศักดิ์
รอง ผอ.วษท.เชียงใหม ประธานอนุกรรมการ
๑๕.๒ นางกนิษฐา
ยาวิราช
ครู วษท.เชียงใหม
รองประธานอนุกรรมการ
๑๕.๓ นายธารสุวรรณ อุนเมือง
ครู วษท.เชียงราย
อนุกรรมการ
๑๕.๔ นางสาวผกามาศ จันทวงศ
ครู วษท.ลําพูน
อนุกรรมการ
๑๕.๕ นางสาวมาริสา แสงใส
ครู วษท.พะเยา
อนุกรรมการ
๑๕.๖ นางจงกล
เชื้อบุญมี
ครู วษท.สุโขทัย
อนุกรรมการ
๑๕.๗ นางสาวทิพวรรณ สีแสด
ครู วษท.นครสวรรค
อนุกรรมการ
๑๕.๘ นางเนตรชนก เคลือบคณโท ครู วษท. เพชรบูรณ
อนุกรรมการ
๑๕.๙ นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย ครู วษท.ตาก
อนุกรรมการ
๑๕.๑๐ นางสาวสาวิตรี พาดี
ครู วษท.แพร
อนุกรรมการ
๑๕.๑๑ นายทวี
ปงสุแสน
ครู วษท.กําแพงเพชร อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๕.๑๒ นายณัฐพงษ ศรีโพธิ์
ครู วษท.พิจิตร
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
/มีหนาที.่ ..

- ๑๖ มีหนาที่
๑. ประสานและตัดสินการเขารวมกิจกรรม อกท.ของสมาชิก อกท.ทุกหนวย
๒. ประสานและคัดเลือก อกท.หนวย ที่มีความพระพฤติและเขารวมกิจกรรมดีเดน ในระหวางการ
ประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ภาคเหนือ
ให คณะอนุก รรมการทุ ก ฝ ายและผู ป ระสานงานที่ ไดรั บ แตง ตั้ง ปฏิบั ติห นาที่ ตามที่ ไดรั บ มอบหมาย
ดวยความเที่ ยงตรง ยุติธรรม บรรลุ วัตถุป ระสงคที่ ตั้ง ไวและบั ง เกิ ดผลดีต อ องคก ารเกษตรกรในอนาคต
แหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

(นายธนวัฒน กณะบุตร)
ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม
ประธานกรรมการอํานวยการ องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ ฯ ภาคเหนือ ประจําปการศึกษา 2559 - ๒๕๕๙

-๑-

เรื่อง

คําสั่งคณะกรรมการอํานวยการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเหนือ
ที่ ๐11 /2559
แตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายจัดการแขงขัน อนุกรรมการตัดสินและผูประสานงานการประกวด
สมตําลีลา ไกอบฟาง และ Miss FFT Recycle ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ
ครั้งที่ 38 ปการศึกษา 2559
............................................................................................................................

ตามที่องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ภาคเหนือ ไดรับอนุมัติใหจัดการประชุมวิชาการ ระดับภาค องคการเกษตรกรในอนาคต
แหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเหนือ ครั้งที่ 38
ระหวางวันที่ 14 – 18 พฤศจิ ก ายน 2559 ณ วิท ยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยีพิ จิ ตร อํ าเภอสามง าม
จั ง หวั ด พิ จิ ตร แล ว นั้น เพื่ อ ให ก ารจั ด การประชุ ม วิช าการดั ง กล าวเป น ไปไดด ว ยความเรี ย บร อ ย บรรลุ
วัตถุประสงค ที่ตั้งไว
จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วาดวยองคการเกษตรกรในอนาคต
แหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๒๘.๒
และวิธีการปฏิบัตขิ ององคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี วาดวยการประชุมวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงแตงตัง้ คณะอนุกรรมการฝายจัดการแขงขันฯ
สมตําลีลา ไกอบฟาง และ Miss FFT Recycle ประกอบดวยบุคคลดังมีรายนามและตําแหนง ตอไปนี้
๑. คณะอนุกรรมการฝายจัดการแขงขันและตัดสินการแขงขันสมตําลีลา
1.๑ นางสาวนุช
อินทรใย
ครู วษท.กําแพงเพชร
1.๒ นางสาวผกามาศ
จันทวงศ
ครู วษท.ลําพูน
1.๓ นายธารสุวรรณ
อุนเมือง
ครู วษท.เชียงราย
1.๔ นายเอกรัฐ
ปนกําจร
ครู วษท.นครสวรรค

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

2. คณะอนุกรรมการฝายจัดการแขงขันและตัดสินการแขงขันไกอบฟาง
2.๑ นายจิรายุ
รัตนเถลิงศักดิ์ ครู วษท.พิจิตร
2.๒ นายเชาวฤทธิ์
ชุมภู
ครู วษท.กําแพงเพชร
2.๓ นางจงกล
เชื้อบุญมี
ครู วษท.สุโขทัย
2.๔ นางสาวสาวิตรี
พาดี
ครู วษท.แพร

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

3. คณะอนุกรรมการฝายจัดการแขงขันและตัดสินการประกวด Miss FFT Recycle 2016
3.๑ นายวุฒิพงษ
วงศราษฏร
ครู วษท.พะเยา
ประธานอนุกรรมการ
3.๒ นางเนตรชนก
เคลือบคณโท ครู วษท.เพชรบูรณ
อนุกรรมการ
3.๓ นางสาวเกสร
คนตรง
ครู วษท.สุโขทัย
อนุกรรมการ
3.๔ วาที่รอยตรีวัชรินทร ปนตา
ครู วษท.เชียงใหม
อนุกรรมการและเลขานุการ
/4. คณะกรรมการ...

-๒4. คณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการแขงขันและตัดสินการแขงขัน
4.๑ นายสหพัฒน
สมอหอม
หนวยพิจิตร
4.๒ นายเอกชัย
ชะนะผล
หนวยเชียงใหม
4.๓ นายกุสุมภ
แซทาว
หนวยกําแพงเพชร
4.๔ นางสาวเสาวลักษณ รอดสันเทียะ หนวยนครสวรรค
4.๕ ๕. นายวิศัลย
จันทิมี
หนวยสุโขทัย
4.๖ นางสาววสุนันท
มีฟก
หนวยพะเยา

ตําแหนง นายก
ตําแหนง รองนายก
ตําแหนง เหรัญญิก
ตําแหนง ผูส ื่อขาว
ตําแหนง ปฏิคม
ตําแหนง เลขานุการ

ใหคณะอนุกรรมการที่ไดรบั แตงตั้งปฏิบัตหิ นาที่ตามที่ไดรับมอบหมายดวยความเที่ยงตรง
ยุติธรรม บรรลุวัตถุประสงคที่ตงั้ ไวและบังเกิดผลดีตอองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕9

(นายธนวัฒน กณะบุตร)
ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม
ประธานกรรมการอํานวยการ องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ ฯ ภาคเหนือ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙

