
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดลพบุรี 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยี 

และอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดลพบุรี  ครั้งที่ 2  ประจ าปีการศึกษา 2558 
.............................................. 

 
             ด้วยส านักงานคณะกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดลพบุรี จัดการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ กลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดลพบุรีครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเสริมสร้างความ
สามัคคี การแสดงออกด้านความรู้ ความสามารถ ของนักศึกษาตามศักยภาพ เตรียมความพร้อมด้านก าลังคนก้าว             
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อย่างมั่นคงปี พ.ศ.2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ วันที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 
08.00-16.00 น. เพ่ือให้การแข่งขันทักษะวิชาชีพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า เสนอแนะ อนุญาตและสนับสนุนในการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ พิจารณาแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
1.1  ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดลพบุรี 
1.2  นายวรวิทย์   วงษ์สุวรรณ ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 
1.3  นายสมศักดิ์   สุนาถวนิชย์กุล ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว ้
1.4  ดร. ศรุตยา   ป้อมดงบัง รองประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว ้
1.5  นายสุชาติ         เครือแก้ว รองประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว ้
1.6  นายยงยุทธ ศิริเพ็ง  รองประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว ้
1.7  นายศิริชัย   สุนาถวนิชย์กุล ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว ้

 
2. คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้าที่ ควบคุมดูแลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มวิทยาลัย เทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๒ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาอุปสรรคอันจะ
เกิดข้ึน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
2.1  นายกิจจา    จงประเสริฐ   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ประธานกรรมการ 
2.2  นางพรทิพย์  โพธิ์บัว   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว ้  รองประธานกรรมการ 
2.3  นางอุบล      เขียนบรรจง  ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี        รองประธานกรรมการ 
2.4  นายจิตรเสน  จุติมา   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี       รองประธานกรรมการ 
2.5  นายอัครเดช  จ าเดิม   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี  รองประธานกรรมการ 
2.6  นางรัชนี   มนูพิพัฒน์พงศ์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล          รองประธานกรรมการ 
2.7  นายธเนศ      สิงห์สูง   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง รองประธานกรรมการ 
2.8  นายอ าพล     บุญนิยม       กรรมการ 
2.9  นางสุทิศา      ค าน้อย       กรรมการ 
2.10 นายณรงค์    ศรีตองอ่อน      กรรมการ 
2.11 นางสุวัฒนา  คนโฑเงิน       กรรมการ 
2.12 นางมัตติกา  ทั่งทอง       กรรมการ 
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2.13 นางสาวกุลภัสสร์สรณ์  แย้มครวญ         กรรมการ 
2.14 นายจักรกริช จุมพลพงษ์     กรรมการ 
2.15 นายวโิรจน์    ส่งศรี      กรรมการ 
2.16 นายมนัส      รอดกงสิน     กรรมการ 
2.17 นางสาวนพรัตน์  สุวรรณพิมพ์     กรรมการ 
2.18 นายศิวัช      กาญจนชมุ     กรรมการและเลขานุการ 

 2.19 นายบัญชา   พุ่มพฤกษ์                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.20 นางนุชรี      ชิตสุข      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.21 นางเสาวพรรณ  ยอดแก้ว     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

   
3. คณะกรรมการด้านการต้อนรับ มีหน้าที่ ให้การต้อนรับและดูแลเรื่องอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่างแก่คณะครู 

และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแก้ปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้น 
ประกอบด้วย 

      3.1  นางสุทิศา      ค านอ้ย      ประธานกรรมการ 
      3.2  นางพรทิพา    ทองขาว      กรรมการ 
               3.3  นางสนธิมาศ    มินวงษ์      กรรมการ 
               3.4  นางพรทิพย์     สิงห์พวงษ ์     กรรมการ 
               3.6  นางสาวเจนจิรา  บุญเกิด      กรรมการ 
               3.7  นางกาญจนา    เกษไชยศรี     กรรมการ 
               3.8  นางสาวธรกิานต์  ลิ้มนุสนธ์     กรรมการ 
               3.9  คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ทุกท่าน      กรรมการ 
               3.10 นางนภัสกร      สารเหล็ก     กรรมการและเลขานุการ 
               3.11 นางสาวอัญชนา  บุญเหลือ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

4. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน มีหน้าที่ ประสานงานระหว่างการแข่งขัน ควบคุมการแข่งขันแต่ละประเภท
วิชา เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านต่างๆ แก่คณะกรรมการการแข่งขันและผู้เข้าแข่งขันทุกประเภท ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งแก้ปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นประกอบด้วย 

 
ประเภทวิชาบัญชี สาขาวิชาการบัญชี 
1)  นางสุวัฒนา      คนโฑเงนิ  (ว.เทคโนโลยีละโว้)  ประธานกรรมการ 
2)  นางสาวลดาพิชา  จันสอน    (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ 
3)  นางภัชราภรณ์   บุญลือ     (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ 
4)  นายสมบัติ        ลีส้กุล  (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ 

          5)  นางประภาภรณ์  พรหมพุกต์ (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ 
              6)  นางกุญช์สิริ       เฮงสุโข  (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ 
              7)  นางดวงตา        เจิมถาวร  (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ 
              8)  นางสะสุทร       สังข์สุวรรณ ์  (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ 
              9)  นายสมบูรณ์      ตันศราวุธ  (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ  
              10) นางมาริษา   บริบูรณ์ทรัพย์          (ว.เทคโนโลยีฯหนองม่วง)  กรรมการ 

   11) นางสาวพรพิมล  รอดพ้ี                (ว.เทคโนโลยีฯหนองม่วง)  กรรมการ 
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   12) นางอรทาภิญชย์  นพคุณ             (ว.โนโลยีพณิชยการลพบุรี) กรรมการ 
   13) นางดวงตา    เกรียงไกรเพ็ชร์ (ว.โนโลยีพณิชยการลพบุรี) กรรมการ 
    14) นางราตรี       ศรีจันทร์  (ว.เทคโนโลยีลพบุรี)  กรรมการ 
    15) นายสมถวิล    เอี่ยมอ่วม  (ว.เทคโนโลยีลพบุรี)  กรรมการ 
    16) นางพรรณิภา  เสือก้อน  (ว.เทคโนโลยีเอเชียลพบุรี)  กรรมการ 
    17) นางสุวรรณ    มณเฑียรรัตน์ (ว.เทคโนโลยีชัยบาดาล)   กรรมการ 
    18) นางสุภักร์     พระวงษ ์  (ว.เทคโนโลยีชัยบาดาล)  กรรมการ 
    19) นางสาวกาญจนา  เกษม  (ว.เทคโนโลยีชัยบาดาล)  กรรมการ 

 
 

ประเภทวิชาการขาย-การตลาด  
1) นางมัตติกา     ทั่งทอง  (ว.เทคโนโลยีละโว้)  ประธานกรรมการ 
 
สาขาวิชาการแข่งขันออกแบบเลเอาท์ 
2) นางสาวอุทัยวรรณ  ธีระเวชชวงศ์ (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ 
3) นางสาวน้องนุช    ธรรมจนัทร์  (ว.ชัยบาดาล)   กรรมการ 
4)นางสาวณัฐฐินันท์  เก้าสกุล  (ว.เทคโนโลยีฯหนองม่วง)  กรรมการ 

 

วิชาเทคนิคการเสนอขายและบริการ 
5) นางสาวสุปราณี    คัมภีร์    (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ 
6) นางสาวกานติมา  หอมสุวรรณ (ว.เทคโนโลยีชัยบาดาล)  กรรมการ 
7)นางสาวณัฐฐินันท์  เก้าสกุล  (ว.เทคโนโลยีฯหนองม่วง)  กรรมการ 
 
วิชาการเขียนแผนธุรกิจ 
8) นางสาววันวิสา    โยมา    (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ 
9) นางนิตยา          ขันตี   (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ 
10) นายรชต          พันธ์พูล  (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ. 
11) นางปรัสนารินท์  พวงภู่  (ว.เทคโนโลยีเอเชียลพบุรี)  กรรมการ 
12) นางสาวมนปพร  ปานเพ็ชร  (ว.เทคโนโลยีเอเชียลพบุรี)  กรรมการ 
 
ประเภทวิชาพิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์/พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 
13) นางสาวสุพรรษา ผ่องแผ้ว    (ว.เทคโนโลยีละโว้)           ประธานกรรมการ 
14) นางสมทรง       จรรยา   (ว.เทคโนโลยีลพบุรี)  กรรมการ 
15) นางพัชรี          แสงจันทร์  (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ 
16) นางภิรมยา       ศรีหริ่ง   (ว.เทคโนโลยีเอเชียลพบุรี)  กรรมการ 
17) นางสาวศิราตรี  ลาค า  (ว.เทคโนโลยีชัยบาดาล)  กรรมการ 
18) นางสาวศศิธร   ทองน้ าวน  (ว.เทคโนโลยีชัยบาดาล)  กรรมการ 

 19) นางสาวภริสา   มหาวัง   (ว.เทคโนโลยีฯหนองม่วง)  กรรมการ  
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ประเภทวิชาคอมพิวเตอร์ 
1) นางสาวกุลภัสสร์สรณ์  แยม้ครวญ   (ว.เทคโนโลยีละโว้)  ประธานกรรมการ 
 

สาขาวิชาการใช้โปรแกรม Adobe Flash CS5 
2) นางสาวใกล้รุ่ง     พันธุ์นุช  (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ 
3) นายนิธินันท์        ป้องโลห่์  (ว.เทคโนโลยีเอเชียลพบุรี)  กรรมการ 
4) นางสาวธัญญรัตน์  บุปผา   (ว.เทคโนโลยีชัยบาดาล)  กรรมการ 
5) นางสาวกรกนก     สวัสดี   (ว.เทคโนโลยีฯหนองม่วง)  กรรมการ 

 

สาขาวิชาการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปสร้างเว็บเพจ(Web Page) 
6) นางสาวนันท์นภัส  อุสาหะ   (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ 
7) นางสาวจีระนันท์   ค าระภี  (ว.เทคโนโลยีเอเชียลพบุรี)  กรรมการ 
8) นางสาวอัญชลี      พาอ่อน  (ว.เทคโนโลยีฯหนองม่วง)  กรรมการ 
9) นางสาวกรกนก     สวัสดี   (ว.เทคโนโลยีฯหนองม่วง)  กรรมการ 
 

สาขาวิชาการใช้โปรแกรม (Adobe Illustrator CS5) 
10) นางสาวใกล้รุ่ง     พันธุ์นุช  (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ 
11) นายนิธินันท์        ป้องโล่ห์  (ว.เทคโนโลยีเอเชียลพบุรี)  กรรมการ 
12) นางสาวอ าพวรรณ กับบุญ  (ว.เทคโนโลยีฯหนองม่วง)  กรรมการ 

 

สาขาวิชาการใช้โปรแกรม (Adobe Photoshop CS5) 
13) นายเทิดศักดิ์        เนียมโสต  (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ 
14) นายณฐกร           อ่อนตา  (ว.เทคโนโลยีลพบุรี)  กรรมการ 
15) นายนิธินันท์         ป้องโล่ห์  (ว.เทคโนโลยีเอเชียลพบุรี)  กรรมการ 
16) นางสาวมัลลิกา      ฉิมบุรี  (ว.เทคโนโลยีชัยบาดาล)  กรรมการ 
17) นางสาวธัญรดี       ปัตตังเว  (ว.เทคโนโลยีชัยบาดาล)  กรรมการ 
18) นางสาวอ าพวรรณ  กับบุญ  (ว.เทคโนโลยีฯหนองม่วง)  กรรมการ 
 

สาขาวิชาการใช้โปรแกรมส านักงาน (Ms-Office 2010)   
19) นางอุรัสยากร        วงศ์พันธ์ (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ 
20) นางสาวอภิญญา     หินทอง  (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ 
21) นางสาวทิฆัมพร      ทองค าปั้น  (ว.เทคโนโลยีเอเชียลพบุรี)  กรรมการ   
22) นางสาวสุภาวิณี      ศรีนวล  (ว.เทคโนโลยีลพบุรี)  กรรมการ 
23) นางอรพรรณ         เพ่ิมวงศ์  (ว.เทคโนโลยีชัยบาดาล)  กรรมการ 
24) นางสาวพรทิพย์      เพ็ชรณรงค์ (ว.เทคโนโลยีชัยบาดาล)  กรรมการ 
25) นางสาวปัทมา        ทองสี  (ว.เทคโนโลยีฯหนองม่วง)  กรรมการ  

     

 
 
 



 
5 

 
สาขาวิชาการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป(Microsoft Access2010) 
26) นางสาวนิลินธร       ปิ่นทองค า  (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ 
27) นางสาวสุพิศพันธ์     บุบพันธุ์  (ว.เทคโนโลยีชัยบาดาล)  กรรมการ 
28) นายพรเทพ            ศรีสม  (ว.เทคโนโลยีฯหนองม่วง)  กรรมการ 
สาขาวิชาการติดตั้งโปรแกรมระบบควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
29) นายวรวงศ์             ศรีเฉลิม (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ 
30) นายวิโรจน์             อาจช า  (ว.เทคโนโลยีชัยบาดาล)  กรรมการ 
31) นายสมหวัง            กับบุญ  (ว.เทคโนโลยีฯหนองม่วง)  กรรมการ 

 
สาขาวิชาการใช้โปรแกรมสื่อประสมมัลติมิเดีย (ประเภททีม) 
32) นายพรเทพ             เฮงสุวรรณ  (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ 
33) นางสาวจีระนันท์      ค าระภี  (ว.เทคโนโลยีเอเชียลพบุรี)  กรรมการ 
34) นางสาวธัญรดี          ปตัตังเว  (ว.เทคโนโลยีชัยบาดาล)  กรรมการ 
35) นายทศพล              ศิลลา  (ว.เทคโนโลยีฯหนองม่วง)  กรรมการ 
 
สาขาวิชาการเขียนโปรแกรมส าเร็จรูป (Microsoft Visual Basic 6.0) 
36) นางสาวดวงรัตน์       มาสถิต    (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ 
37) นางสาวอรนุช          ชะโลมทิพย์ (ว.เทคโนโลยีฯหนองม่วง)  กรรมการ 
 
สาขาวิชาการเขียนโปรแกรมส าเร็จรูป (Microsoft Visual Basic 2010) 
38) นางสาวอุรารัตน์      เดชวงษา  (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ 
39) นางสาวอรนุช         ชะโลมทิพย์  (ว.เทคโนโลยีฯหนองม่วง)  กรรมการ 
 
สาขาวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี 
40) นางสาวชญานิศ      แหวนอร่าม (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ 
41) นายทศพล            ศิลลา  (ว.เทคโนโลยีฯหนองม่วง)  กรรมการ 
 
สาขาวิชาการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
42) นายณัฐธพงษ์         ทองรอด  (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ 
43) นายชลทิศ             ลานทอง  (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ 
44) นายพรเทพ            ศรีสม  (ว.เทคโนโลยีฯหนองม่วง)  กรรมการ 

 
ประเภทวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
1) นายจักรกริช            จุมพลพงษ ์ (ว.เทคโนโลยีละโว้)  ประธานกรรมการ 
 

      สาขาวิชาการใช้โปรแกรมและการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า PLC 
      2) นายจักรกริช             จุมพลพงษ์  (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ 
      3) นายบัญชา                ศรีสุธรรม (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ 
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        สาขาวิชาการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร 
      4) นายสุชาติ             เป้าบ้านเซ่า (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ 
      5) นายฤทธิเดช            ดีเปี่ยม (ว.เทคโนโลยีพณิชการ)  กรรมการ  
      6) นางสงคราม          เอ่ียมดารา  (ว.เทคโนโลยีลพบุรี)  กรรมการ 

      7) นายสุธน              ธญัญะเจริญ  (ว.เทคโนโลยีฯหนองม่วง)  กรรมการ 
 

     สาขาวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
         8) นายภัคคินัย           พันธุรัตน์ (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ 
      9) นายรุ่งโรจน์            สัชนา  (ว.เทคโนโลยีชัยบาดาล)  กรรมการ 

 
               สาขาวิชาเครื่องท าความเย็น 

         10) นายสุรพล            นาดี   (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ 
         11) นายสุชาติ            ขาวสม  (ว.เทคโนโลยีเอเชีย)  กรรมการ 

 
        สาขาวิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
        12) นายวุฒิพงษ์           หน่ายมี   (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ 
        13) นายบัญชา             บุญคุ้มครอง (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ 

 
       สาขาวิชาหุ่นยนต์ 
       14) นางสาวธิติยา            สงวนวงษ์   (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ 
       15) นายสุวัจชัย               ข าอ่อน (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ 
 
       สาขาวิชาดิจิตอล 
       16) นายกิตติภูมิ             เพ่ิมศักดิ์   (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ 
       17) นางสาวดาวเรือง       รักษาคด ี (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ 
 
    ประเภทวิชาช่างยนต์ 
       1) นายวิโรจน์                 ส่งศร ี (ว.เทคโนโลยีละโว้)  ประธานกรรมการ 
 
      สาขาวิชางานเครื่องยนต์เล็ก 

             2) นายธงชัย                   สงวนวงษ ์ (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ 
             3) นายวัฒนวิทย์              เสือก้อน  (ว.เทคโนโลยีเอเชียลพบุรี)  กรรมการ 
             4) นายนพรัตน์                แก้วตา (ว.เทคโนโลยีลพบุรี)  กรรมการ 
             5) นายสมพงษ์                พุ่มพวง  (ว.เทคโนโลยีชัยบาดาล)  กรรมการ 
 
            สาขาวิชางานจักรยานยนต์ 
            6) นายศิริชัย                    ระวีวงษ ์ (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ 
            7) นายทัยวัต                    ประณีต  (ว.เทคโนโลยีเอเชียลพบุรี)  กรรมการ 
            8) นายจ ารอง                    เมืองศรี (ว.เทคโนโลยีลพบุรี)  กรรมการ 
            9) นายชานนท์                   คงสีแย้ม  (ว.เทคโนโลยีฯหนองม่วง)  กรรมการ  
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  สาขาวิชางานปรับอากาศยานยนต์   
  10) นายประวุฒิ          วงศ์อรุณประภา (ว.เทคโนโลยีละโว้)    กรรมการ 
  11) นายศรัญญู                  จันทร์สุข  (ว.เทคโนโลยีฯหนองม่วง)  กรรมการ  

 
  ประเภทวิชาช่างกลโรงงาน 
     1) นายมนัส                     รอดสงสิน (ว.เทคโนโลยีละโว้)  ประธานกรรมการ 
 

  สาขาวิชางานช่างปรับ 
   2) นายอ านาจ              มนิวงษ์ (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ 

     3) นายวรพล                มีศิลป์   (ว.เทคโนโลยีฯหนองม่วง)  กรรมการ 
            4) นายบัญชา               ปรีชาไว  (ว.เทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี) กรรมการ 

    5) นายนิพพิชฌน์           นพวัฒน์  (ว.เทคโนโลยีชัยบาดาล)  กรรมการ 
 

 สาขาวิชาเขียนแบบเบื้องต้น 
  6) นายวัชรา                  บุญเล็ก (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ 
     7) นางสาววันเพ็ญ   บางจั่น  (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ 
     8) นายพงษ์ศักดิ์  งามพุ่ม   (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ 

 
     ประเภทการประกวด 
   1) นางสาวนพรัตน์  สุวรรณพิมพ์          (ว.เทคโนโลยีละโว้)  ประธานกรรมการ   
 

            การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย/การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 
      2) นางสุทิศา          ค าน้อย             (ว.เทคโนโลยีละโว้)  ประธานกรรมการ 
   3) นางจารุณี          มงคลไชยสิทธิ์        (ว.เทคโนโลยีลพบุรี)  กรรมการ 
   4) นางพรทิพย์        จันทมาระ             (ว.เทคโนโลยลีพบุรี)  กรรมการ 
   5) นางพรรณิภา      เสือก้อน               (ว.เทคโนโลยีเอเชียลพบุรี) กรรมการ 
   6) นางเจียระไน      บุญอุดหนุน           (ว.เทคโนโลยีชยับาดาล)  กรรมการ 
   7) นางสาวสุกันยา   ละมนตรี               (ว.เทคโนโลยีชัยบาดาล)  กรรมการ 
   8) นางเทียนทิวา  วิวัฒน์ปญัญาวงศ์       (ว.เทคโนโลยีชัยบาดาล)  กรรมการ  

 
  การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม 
     9) นางก่ิงกาญจน์      สุวรรณฤทธิ์          (ว.เทคโนโลยีละโว้)  ประธานกรรมการ 
  10) นางพัทธวรรณ    ญาณโอสถ           (ว.เทคโนโลยีเอเชียลพบุรี)  กรรมการ 
  11) นางละมูล          สืบแก้วอุทัย          (ว.เทคโนโลยลีพบุรี)  กรรมการ 

                 12) นางสาวเพียงใจ   สนธิบ่าย            (ว.เทคโนโลยีพณิชยฯลพบุรี)   กรรมการ 
           13) นางพรรณี          ดอกสน               (ว.เทคโนโลยีชัยบาดาล)  กรรมการ 
           14) นางปาณิสรา       วีระวาภภาทิน       (ว.เทคโนโลยีฯหนองม่วง)  กรรมการ  
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            การประกวดวงดนตรีสตริง/การประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง 
            15) นายธ ารงค์          สวุรรณฤทธิ์         (ว.เทคโนโลยีละโว้)  ประธานกรรมการ 
            17) นางสาวสุดาพร    เครือสุค า            (ว.เทคโนโลยีเอเชียลพบุรี) กรรมการ 
            18) นายณรงค์ศักดิ์     วงษ์สุโท             (ว.เทคโนโลยีลพบุรี)  กรรมการ 
            19) นางไพจิตรา         สวุรรณน้อย        (ว.เทคโนโลยีชัยบาดาล)  กรรมการ 
            20) นายวิเชียร           โมมขุนทด          (ว.เทคโนโลยีฯหนองม่วง) กรรมการ  
 การประกวด Crossword/การประกวด Sudoku/การประกวด A-Mat 
           21) นางสาวนพรัตน์       สุวรรณพิมพ์  (ว.เทคโนโลยีละโว้)  ประธานกรรมการ 
   22) นางรภัสสรณ์          ช่วยบุญ (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ 
           24) นางสาววิมล            ชื่นแช่มช้อย  (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ 
           26) นายศักดิ์ศิลป์          กลิ่นเกสร  (ว.เทคโนโลยีละโว้)  กรรมการ 
           27) นางสาวศิริพร          ประภัสสร  (ว.เทคโนโลยีชัยบาดาล)  กรรมการ 
           28) ว่าที่ ร.ต.ธนโรจน์      สนธิพงษ์    (ว.เทคโนโลยีชัยบาดาล)  กรรมการ 
           29) นางสาวสาวิตร ี        ช้างเพ็ง  (ว.เทคโนโลยีชัยบาดาล)  กรรมการ 

 30) นางสาวทรรศนีย์       ลว้นงาม  (ว.เทคโนโลยีฯหนองม่วง)  กรรมการ 
 
5.  คณะกรรมการด้านบันทึกภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว มีหน้าที่ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บันทึกภาพ  
     กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ตามจุดต่างๆ โดยล าดับเหตุการณ์ที่ส าคัญ ประกอบด้วย 

5.1 นายไพโรจน์       สุขประสิทธิ์     ประธานกรรมการ 
5.2 นายพรเทพ        เฮงสุวรรณ     กรรมการ 
5.3  นายชลทิศ         ลานทอง     กรรมการและเลขานุการ 

 
6. คณะกรรมการด้านอาคารสถานที่ มีหน้าที่ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมสถานที่  

 ป้ายประชาสัมพันธ์ เตรียมระบบเครื่องเสียงและระบบไฟ อุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือใช้ในการแข่งขันทักษะ 
6.1 นายอ าพล          บุญนิยม     ประธานกรรมการ 
6.2 นายธ ารง           อินทร์ธูป     กรรมการ 
6.3 นายจักรกริช       จุมพลพงษ์     กรรมการ 
6.4 นายนฤพน          ใบบาง     กรรมการและเลขานุการ 
 

7. คณะกรรมการด้านดูแลความเรียบร้อย และสถานที่จอดรถ มีหน้าที่ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ดูแลความเรียบร้อยการแข่งขันทักษะ และสถานที่จอดรถต้อนรับ   
7.1 นายณรงค์           ศรีตองอ่อน     ประธานกรรมการ 
7.2 นางพงษ์ลัดดา      สังข์แก้ว     กรรมการ 
7.3 นางกอบเกื้อ        ขจรภัย     กรรมการ 
7.4 นางประภาภรณ์    พรหมพุกต์     กรรมการและเลขานุการ 
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8.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแข่งขัน

ทักษะ ประกอบด้วย   
 8.1 นายพีรนนท์         ทิพย์อักษร      ประธานกรรมการ 
 8.2 นายพัชรี             ขาวสะอาด     กรรมการ 

      8.3 นางสาวสุรัตน์       ศรีม่วง     กรรมการเลขานุการ 
  9.  คณะกรรมการรับลงเทียนรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับราย 

                 รายงานตัวผู้เขา้แข่งขันทักษะ ประกอบด้วย 
 9.1 นางสาวนิรมล      เพ็งสุวรรณ์     ประธานกรรมการ 
 9.2 นางสาวอุทัยวรรณ  สอนธรรม     กรรมการ 
 9.3 นางศิริรัตน์         ฉ่ าน้อย     กรรมการ 
 9.4 นางสาวปฏิมา     เนตรวไิล     กรรมการ 
 9.5 นางสาวจิราพร    สว่างใจ     กรรมการ 
 9.6 นางฉวีวรรณ       อารีย์      กรรมการ 
 9.7 นางสุปราณี       พุ่มพฤกษ์     กรรมการและเลขานุการ 
 

 10.  คณะกรรมการด้านประเมินผลและสรุปงานการด าเนินงาน มีหน้าที่ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
       จัดท าแบบประเมินผล และสรุปงาน ปัญหาแลอุปสรรค เสนอผู้บริหาร ประกอบด้วย 

 10.1 นางสาวเสาวลักษณ์  สังข์ธูป     ประธานกรรมการ 
 10.2 นางสาวเอมอร   กลัดเชื้อ     กรรมการ 
 10.3 นางจันทิมา       ศรีดิลก     กรรมการ 
 10.4 นางเสาวพรรณ   ยอดแก้ว     กรรมการและเลขานุการ 

 
             ทัง้นี้  ตั้งแต่วันที่  21  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป 
 

                         สั่ง ณ วันที่  21 กรกฎาคม  พ.ศ. 2558   
 

                                                                   
       (นายยืนยง  จิรัฏฐิติกาล) 

          ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดลพบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


