๑

คาสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
ที่ ๑๗๖ / ๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหน่วยตาก ครั้งที่ ๓๘
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
----------------------------------------ตามที่องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุม ารี มี มติให้จัดงานการประชุมวิชาการระดับหน่วย ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม
๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก อาเภอวังเจ้า จังหวัดตาก เพื่อให้การเตรียมการจัดงานในทุกๆ
ด้าน เกิ ดความพร้อมและเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก่อนการจัดงานและให้การจัดงานดาเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์
ฉะนั้น อาศั ย อ านาจตามคาสั่ ง ส านัก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึก ษา ว่า ด้ วยการบริห าร
สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๓, ๔๒ และข้อ ๔๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานการประชุมวิชาการระดับ
หน่วย องค์ก ารเกษตรกรในอนาคตแห่ง ประเทศไทย ในพระราชูป ถัม ภ์ สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
๑.๑ นายนิมิตร
อาศัย
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายองอาจ
อ่าพุธ
รองประธานกรรรมการ
๑.๓ นางสุวิมล
ปันนาง
กรรมการ
๑.๔ นายณรงค์
นันต๊ะจันทร์
กรรมการ
๑.๕ นายชูชาติ
สุนทรอินทร์
กรรมการและเลขานุการ
๑.๖ นางสาวศรีสมร
ทวีโชคชาญชัย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ กาหนดขอบเขต สนับสนุน ให้คาปรึกษา แนะนา และอานวยความสะดวกในการดาเนินงานแก่
คณะกรรมการดาเนินงานฝ่ายต่างๆ ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้กิจกรรมสาเร็จตามวัตถุประสงค์
๒. คณะกรรมการดาเนินงานและประสานงาน
๒.๑ นายชูชาติ
สุนทรอินทร์
๒.๒ นางสาวผ่องพรรณ
ธุวังควัฒน์
๒.๓ นางละมุล
รื่นรวย
๒.๔ นายโชติกร
ทาหะพรหม
๒.๕ นายสุรสิทธิ์
แจ่มใส
๒.๖ นางนงลักษณ์
ทาสี
๒.๗ นายมนตรี
รื่นรวย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒

๒.๘ นายอดิธร
๒.๙ นางสาวศรีสมร

สังฆจันทร์
ทวีโชคชาญชัย

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
๑. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน ประสานงานกับคณะกรรมการอานวยการ อกท.ระดับหน่วย
เตรียมการจัดการประชุมวิชาการ อกท.หน่วย
๒. ประสานงานกับคณะกรรมการทุกฝ่ายในการดาเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บรรลุวัตถุประสงค์
๓. กาหนดผังการจัดงาน และองค์ประกอบต่างๆ ในการจัดการประชุมวิชาการ
๔. ดูแลแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการจัดงาน
๕. ปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอานวยการมอบหมาย
๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประดับตกแต่ง
๓.๑ นายองอาจ
อ่าพุธ
ประธานกรรมการ
๓.๒ นายมนตรี
รื่นรวย
กรรมการ
๓.๓ นายดวงคา
ชัยวร
กรรมการ
๓.๔ นายชยันต์
วราโภค
กรรมการ
๓.๕ นายสีนวน
สรรพค้า
กรรมการ
๓.๖ นายสมพงษ์
ศิวิใจ
กรรมการ
๓.๗ นางสมปอง
เครือปู่
กรรมการ
๓.๘ นายเงิน
บัวเขียว
กรรมการ
๓.๙ นายจรูญ
เครือเถื่อน
กรรมการ
๓.๑๐ นายศักดิ์สิทธิ์
สัตโส
กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๑ นายอดิธร
สังฆจันทร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๑๒ นายเอกชัย
กองทอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
๑.วางแผนการจัดสถานที่ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ได้แก่ บริเวณเวทีกลาง
หอประชุม อาคารเรียน สถานทีป่ ระกวด แสดงและการแข่งขันทุกกิจกรรม
๒.ดาเนินการจัดหาโต๊ะ เก้าอี้ วัสดุอปุ กรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ภายในบริเวณเวทีกลาง หอประชุม อาคาร
เรียน สถานทีป่ ระกวด แสดงและแข่งขันทุกกิจกรรม รวมทั้งบริเวณจัดกิจกรรมอื่นๆ ให้แล้วเสร็จก่ อนวันจัด
กิจกรรม
๓.ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายอื่นๆ เพื่อจัดและติดตั้งองค์ประกอบต่างๆ เช่น ป้ายคติพจน์
อกท. ป้ายการจัดงาน ป้ายต้อนรับ ป้ายและบริเวณเต้นท์การแข่งขัน ป้ายและบริเวณแสดงผลการแข่งขัน
ป้ายและบริเวณกองอานวยการ ป้ายและบริเวณสถานที่ประกวดต่างๆ ห้องน้าห้องสุขา และบริเวณจัดงาน
อื่นๆ
๔.ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
๕.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอานวยการมอบหมาย

๓

๔. คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ
๔.๑ นายองอาจ
อ่าพุธ
ประธานกรรมการ
๔.๒ นายทวิชา
เฉียดแหลม
กรรมการ
๔.๓ นายธนภัทร
พูลศิริ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
๑. วางแผนการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ที่จะใช้ในการจัดงานประชุมวิชาการ
อกท. ระดับหน่วย
๒. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง วัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอ
ต่อความต้องการในการดาเนินงานจัดงาน
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอานวยการมอบหมาย
๕. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการพยาบาล
๔.๑ นางสุวิมล
ปันนาง
ประธานกรรมการ
๔.๒ นางกชพร
พลูทอง
กรรมการ
๔.๓ นางสาววาสนา
อ่อนลา
กรรมการ
๔.๔ นายสุรสิทธิ์
แจ่มใส
กรรมการและเลขานุการ
๔.๕ นางสาวอรทัย
ลังกากาศ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
๑. วางแผนการ กาหนดจุดปฐมพยาบาล ประสานรถและจัดเจ้าหน้าที่ประจาห้องพยาบาล เพื่อ
บริการแก่สมาชิกผูเ้ ข้าร่วมงาน
๒. ประสานงานกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน ใน
ระหว่างงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับหน่วย
๓. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆทีเ่ กี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอานวยการมอบหมาย
๖. คณะกรรมการฝ่ายสื่อ โสต อุปกรณ์ แสง เสียง ไฟฟ้าและบันทึกภาพ
๖.๑ นายสุรสิทธิ์
แจ่มใส
ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวอมรรักษ์
ติง
กรรมการ
๖.๓ นายชยันต์
วราโภค
กรรมการ
๖.๔ นางสาวอรทัย
ลังกากาศ
กรรมการและเลขานุการ
๖.๕ นายประมวล
รอดคุ้ม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
๑. วางแผนร่วมกับฝ่ายอาคารสถานที่ในการจัดระบบไฟฟ้า แสง เสียง สื่อ โสตและบันทึกภาพ
ในงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วย
๒. จัดระบบไฟฟ้า แสง เสียง ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
๓. บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวทัง้ ก่อน ระหว่างและหลังการจัดการประชุมวิชาการ
๔. จัดทาและตัดต่อภาพประกอบการสรุปการจัดการประชุมวิชาการ อกท. ระดับหน่วย
๕. ดูแลและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า แสง เสียงที่อาจจะเกิดการขัดข้องขึ้น
๖. ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔

๗. ปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอานวยการมอบหมาย
๗. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานอาหารและเครื่องดื่ม
๗.๑ นางสุวิมล
ปันนาง
ประธานกรรมการ
๗.๒ นางจรรยา
นันต๊ะจันทร์
กรรมการ
๗.๓ นางประนอม
สรรพค้า
กรรมการ
๗.๔ นางลัดดา
แห้วเพ็ชร
กรรมการ
๗.๕ นางนิ่มนวล
จันทะวงค์
กรรมการ
๗.๖ นางสารภี
บัวเขียว
กรรมการ
๗.๗ นางสาวผ่องพรรณ
ธุวังควัฒน์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
๑. วางแผนการและจัดเตรียมอาหารเครื่องดืม่ เพื่อบริการแก่แขกผู้มาร่วมงาน
๒. จัดบริการอาหารและน้าดื่มแก่คณะกรรมการจัดงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวด
การแสดงและการแข่งขันภายในงานประชุมวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอานวยการมอบหมาย
๘. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
๘.๑ นายธนภัทร
พูลศิริ
ประธานกรรมการ
๘.๒ นายโชติกร
ทาหะพรหม
กรรมการ
๘.๓ นายวิเชียร
เทือกต๊ะ
กรรมการ
๘.๔ นายพนม
ราศรีนิล
กรรมการ
๘.๕ นายณรงค์
กลิ้งสาด
กรรมการ
๘.๖ นายเอกชัย
กองทอง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
๑. จัดเตรียมยานพาหนะ เพื่อใช้ในการบริการภายในงานประชุมวิชาการ
๒. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓. ปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอานวยการมอบหมาย
๙. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย
๙.๑ นายชูชาติ
สุนทรอินทร์
๙.๒ นายณรงค์
นันต๊ะจันทร์
๙.๓ นางชมพู่
ชัยวร
๙.๔ นางสาวศรีสมร
ทวีโชคชาญชัย
๙.๕ นางสุณี
แจ่มใส
๙.๖ นายดวงคา
ชัยวร
๙.๗ นางสุดารัตน์
วัฒนธัญญกรรม
มีหน้าที่
๑. วางแผนการรักษาความปลอดภัยตลอดงาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๕

๒.
๓.
๔.
๕.

ประสานงานกับส่วนราชการ เอกชน ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรักษาความปลอดภัย
จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัย
ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอานวยการมอบหมาย

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ
๑๐.๑ นายองอาจ
อ่าพุธ
ประธานกรรมการ
๑๐.๒ นางสาวจันทกานต์
เอี่ยมสาอางค์
กรรมการ
๑๐.๓ นางจรรยา
นันต๊ะจันทร์
กรรมการ
๑๐.๔ นางสาวอรทัย
ลังกากาศ
กรรมการ
๑๐.๕ นางละมุล
รื่นรวย
กรรมการและเลขานุการ
๑๐.๖ นายชยันต์
วราโภค
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
๑. วางแผนการประชาสัมพันธ์และระบบสารสนเทศในการจัดงานประชุมวิชาการ
๒. ประสานงานกับส่วนราชการ เอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์การจัดงาน
๓. จัดทาโปสเตอร์ หรือแผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดงาน
๔. ปรับปรุงระบบประชาสัมพันธ์และสารสนเทศให้ครอบคลุมในงาน
๕. จัดเตรียมผูป้ ระกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ภายในงาน
๖. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
๗. ปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอานวยการมอบหมาย
๑๑.คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนข้อมูลการประชุมวิชาการ
๑๑.๑ นายชูชาติ
สุนทรอินทร์
ประธานกรรมการ
๑๑.๒ นางสุดารัตน์
วัฒนธัญญกรรม
กรรมการ
๑๑.๓ นางสาวพาฝัน
อ่อนเฉวียง
กรรมการ
๑๑.๔ นางพชร
สังฆจันทร์
กรรมการ
๑๑.๕ นางนงลักษณ์
ทาสี
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
๑. จัดทาแบบฟอร์มรับลงทะเบียน แบบฟอร์มลงเวลาการปฏิบตั ิงานประจาวัน รวมทัง้ รับลง
ทะเบียน และตั้งจุดรับลงเวลาปฏิบัติงานประจาวันของคณะกรรมการผูร้ ่วมงาน
๒. จัดทาเกียรติบัตรหรือหนังสือสาคัญแก่ผเู้ ข้าร่วมงานและผู้ชนะการแข่งขัน
๓. ปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอานวยการมอบหมาย
๑๒.คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
๑๒.๑ นายองอาจ
๑๒.๒ นายสุรสิทธิ์
๑๒.๓ นางสาวจันทกานต์
๑๒.๔ นายโชติกร

อ่าพุธ
แจ่มใส
เอี่ยมสาอางค์
ทาหะพรหม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๖

๑๒.๕ นางสุปัญญา
๑๒.๖ นางละมุล
๑๒.๗ นางสาววาสนา
๑๒.๘ นางสาวศรีสมร

ทาหะพรหม
รื่นรวย
อ่อนลา
ทวีโชคชาญชัย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
๑. วางแผนการและจัดทาหนังสือเชิญบุคคล หน่วยงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
๒. จัดบุคคลเพื่อต้อนรับแขก บุคคล หน่วยงานที่เข้าร่วมงานในพิธีการเปิด ปิด และพิธีการ
ต่างๆ ในงานประชุมวิชาการ
๓. ดาเนินการต้อนรับแขก บุคคล หน่วยงานที่มาเป็นหมู่คณะ และจัดเจ้าหน้าที่นาแขก
ผู้ร่วมงานและอานวยความสะดวกแก่แขกผูเ้ ข้าร่วมในงานประชุมวิชาการ
๔. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕. ปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอานวยการมอบหมาย
๑๓. คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการพิมพ์
๑๓.๑ นายองอาจ
อ่าพุธ
ประธานกรรมการ
๑๓.๒ นางสารภี
บัวเขียว
กรรมการ
๑๓.๓ นางจรรยา
นันต๊ะจันทร์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
๑. วางแผน ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการทาเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ
๒. จัดหาเจ้าหน้าที่ และวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ในการจัดพิมพ์เอกสารให้เพียงพอ
๓. จัดทาเอกสาร เย็บเล่ม ตามที่ได้รบั การประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
๔. ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕. ปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอานวยการมอบหมาย
๑๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
๑๔.๑ สาขาพืชศาสตร์
๑๔.๑.๑ นายมนตรี
รื่นรวย
๑๔.๑.๒ นางสุมิตรา วาดวิจิตร
๑๔.๑.๓ นางชมพู่
ชัยวร
๑๔.๑.๔ นายดวงคา ชัยวร
๑๔.๑.๕ นายอดิธร
สังฆจันทร์
๑๔.๑.๖ นางสาวอมรรักษ์ ติง
๑๔.๑.๗ ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญญา แสงสุขศรี
๑๔.๑.๘ นางนาตยา ปาณพิลวัฒน์
๑๔.๒ สาขาสัตวศาสตร์และประมง
๑๔.๒.๑ นายสุรสิทธิ์
แจ่มใส
๑๔.๒.๒ นายนริศ
ปาณพิมลวัฒน์
๑๔.๒. นายณรงค์
นันต๊ะจันทร์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๗

๑๔.๓ สาขาช่างกลเกษตร
๑๔.๓.๑ นายโชติกร
ทาหะพรหม
๑๔.๓.๒ นายเอกชัย
กองทอง
๑๔.๓.๓ นางสาวศรีสมร
ทวีโชคชาญชัย
๑๔.๔ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
๑๔.๔.๑ นางสาวผ่องพรรณ
ธุวังควัฒน์
๑๔.๔.๒ นางนิ่มนวล
จันทวงค์
๑๔.๔.๓ นางสาวจันทกานต์
เอี่ยมสาอางค์
๑๔.๕ สาขาสามัญสัมพันธ์
๑๔.๕.๑ นางสุดารัตน์
วัฒนธัญญกรรม
๑๔.๕.๒ นายธนภัทร
พูลศิริ
๑๔.๕.๓ นางสาวหฤทัย
ศิระวงษ์
๑๔.๕.๔ นางสาวอรทัย
ลังกากาศ
๑๔.๕.๕ นางสาวพาฝัน
อ่อนเฉวียง
๑๔.๕.๗ นางนงลักษ์
ทาสี
๑๔.๖ สาขาธุรกิจเกษตร
๑๔.๖.๑ นางละมุล
รื่นรวย
๑๔.๖.๒ นางสุปญ
ั ญา
ทาหะพรหม
๑๔.๖.๓ นายชยันต์
วราโภค
๑๔.๖.๔ นางสาวจันทร์จริ า
แซ่ย่าง
๑๔.๖.๕ นางสุณี
แจ่มใส
๑๔.๗ สาขาศิลปะเกษตร
๑๔.๗.๑ นายมนตรี
รื่นรวย
๑๔.๗.๒ นายอดิธร
สังฆจันทร์
๑๔.๗.๓ นายดวงคา
ชัยวร
๑๔.๘ กรรมการตัดสินการประกวดโคบาลและขวัญใจโคบาล
๑๔.๘.๑ นางสุวิมล
ปันนาง
๑๔.๘.๒ นายนริศ
ปาณพิมลวัฒน์
๑๔.๘.๓ นายณรงค์
นันต๊ะจันทร์
๑๔.๘.๔ นายสุรสิทธิ์
แจ่มใส
๑๔.๘.๕ นางสาวพาฝัน
อ่อนเฉวียง
๑๔.๙ กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงชาย-หญิง
๑๔.๙.๑ นางนงลักษ์
ทาสี
๑๔.๙.๒ นางสาวจันทกานต์
เอี่ยมสาอางค์
๑๔.๙.๓ นายนริศ
ปาณพิมลวัฒน์
๑๔.๙.๔ นางสุณี
แจ่มใส
๑๔.๙.๕ นางสาวพาฝัน
อ่อนเฉวียง
๑๔.๑๐ กรรมการตัดสินนิทรรศการทางการเกษตร
๑๔.๑๐.๑ นายชูชาติ
สุนทรอินทร์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ

๘

๑๔.๑๐.๒ นายดวงคา
๑๔.๑๐.๓ นายสุรสิทธิ์
๑๔.๑๐.๔ นายมนตรี
๑๔.๑๐.๕ นายณรงค์
๑๔.๑๐.๖นางสาวผ่องพรรณ
๑๔.๑๐.๗ นางละมุล
๑๔.๑๐.๘ นายเอกชัย
๑๔.๑๑ กรรมการตัดสินทักษะนานาชาติ
๑๔.๑๑.๑ นางสุวิมล
๑๔.๑๑.๒ นางสุดารัตน์
๑๔.๑๑.๓ นางสาวพาฝัน

ชัยวร
แจ่มใส
รื่นรวย
นันต๊ะจันทร์
ธุวังควัฒน์
รื่นรวย
กองทอง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ปันนาง
วัฒนธัญญกรรม
อ่อนเฉวียง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
๑. ประชุม วางแผนการดาเนินงาน
๒. ประสานกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันของ อกท. ระดับหน่วย ในการดาเนินงานต่างๆ ดังนี้
๒.๑ การจัดทากาหนดการแข่งขัน
๒.๒ วางผังและการจัดเตรียมสถานทีส่ าหรับการจัดการแข่งขันในสาขา
๒.๓ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน
๒.๔ การจัดทาเอกสาร แบบฟอร์มเอกสารต่างๆที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน
๒.๕ ประสานงานเกี่ยวกับกาหนดการ วัน เวลา ในการประกวดและแข่งขัน
๒.๖ ดูแล ประสานงาน และอานวยความสะดวกแก่กรรมการตัดสินระหว่างการจัดการ
ประชุมวิชาการ อกท. ระดับหน่วย
๒.๗ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอานวยการมอบหมาย
๑๕. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
๑๕.๑ นางสุวิมล
ปันนาง
ประธานกรรมการ
๑๕.๒ นางสุดารัตน์
วัฒนธัญญกรรม
กรรมการ
๑๕.๓ นางนงลักษณ์
ทาสี
กรรมการ
๑๕.๔ นางสาวจันทกานต์
เอี่ยมสาอางค์
กรรมการ
๑๕.๕ นางสาวศรีสมร
ทวีโชคชาญชัย
กรรมการและเลขานุการ
๑๕.๕ นางละมุล
รื่นรวย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
๑. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อจัดทากาหนดการพิธีการต่างๆ ในงาน คากล่าวรายงาน คา
กล่าวเปิดงานและคากล่าวปิดงาน การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และกาหนดสถานทีท่ ี่เกี่ยวข้องกับฝ่ายพิธีการ
๒. ปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอานวยการมอบหมาย
๑๖. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
๑๖.๑ นายณรงค์
นันต๊ะจันทร์
ประธานกรรมการ
๑๖.๒ นางสาวหฤทัย
ศิระวงษ์
กรรมการ
๑๖.๔ ว่าที่ร.ต.หญิงกัญญา
แสงสุขศรี
กรรมการเลขานุการ

๙

มีหน้าที่
๑. ประชุมวางแผน ประสานงานจัดทาแบบฟอร์มการประเมินผลการจัดงานประชุมวิชาการ
๒. ดาเนินการประเมินผลการจัดงานประชุมวิชาการ
๓. จัดทาเอกสารสรุปการประเมินผลการจัดงานประชุมวิชาการ เสนอต่อประธานกรรมการ
อานวยการ อกท. ระดับหน่วย และส่งเผยแพร่ไปยัง ทุกหน่วย ภายหลังการจัดงานเสร็จสิ้น
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการอานวยการมอบหมาย
ให้คณะกรรมการที่ได้รบั การแต่งตั้ง ปฏิบัตหิ น้าที่ที่ได้รบั มอบหมายด้วยความวิริยะ อุตสาหะ
เสียสละ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานราชการต่อไป
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายนิมิตร อาศัย)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

