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ค าส่ังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 

ท่ี ๑๘๕  / ๒๕61 
เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหน่วยตาก ครั้งท่ี 40 

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 
----------------------------------------- 

 

 ตามท่ีองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  มีมติให้จัดงานการประชุมวิชาการระดับหน่วย  ขึ้นระหว่างวันท่ี  30 – 31  สิงหาคม 
2561  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก  อ าเภอวังเจ้า  จังหวัดตาก  เพื่อให้การเตรียมการจัดงานในทุกๆ 
ด้าน  เกิดความพร้อมและเสร็จส้ินสมบูรณ์ก่อนการจัดงานและให้การจัดงานด าเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๓, ๔๒ และข้อ ๔๘  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดงานการประชุมวิชาการระดับ
หน่วย  องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑.๑  นายวันชัย   โตมี         ประธานกรรมการ 
 ๑.๒  นายชูชาติ   สุนทรอินทร์  รองประธานกรรรมการ 
 ๑.๓  นายณรงค์   นันต๊ะจันทร ์  กรรมการ 

1.4  นางสาวอรทัย ลังกากาศ  กรรมการและเลขานุการ 
๑.๕  นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑.๖  นางละมุล รื่นรวย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่   
ก าหนดขอบเขต สนับสนุน ให้ค าปรึกษา แนะน า และอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน  

แก่คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่างๆ ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้กิจกรรมส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 
๒. คณะกรรมการด าเนินงานและประสานงาน 
 ๒.๑ นายชูชาติ   สุนทรอินทร์  ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นางสาวผ่องพรรณ  ธุวังควัฒน ์  กรรมการ 

๒.๓ นายโชติกร   ทาหะพรหม  กรรมการ 
 ๒.4 นายสุรสิทธิ์   แจ่มใส   กรรมการ 
 ๒.5 นางนงลักษณ์  ทาสี   กรรมการ 
 ๒.6 นายมนตรี   รื่นรวย   กรรมการ 

 



๒ 

๒.7 ว่าท่ี ร.ต.หญิงกัญญา  แสงสุขศรี  กรรมการ  
๒.8 นางสาวจันทกานต์  เอี่ยมส าอางค์  กรรมการ 
2.9 นายชยันต์   วราโภค   กรรมการ 
2.10 นางสุปัญญา  ทาหะพรหม  กรรมการ 
2.11 นางละมุล   รื่นรวย   กรรมการและเลขานุการ 
2.12 นางสาวศรีสมร  ทวีโชคชาญชัย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.13 นางสาวอรทัย  ลังกากาศ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  
๑. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  ประสานงานกับคณะกรรมการอ านวยการ  อกท.ระดับหน่วย  

เตรียมการจัดการประชุมวิชาการ อกท.หน่วย 
๒. ประสานงานกับคณะกรรมการทุกฝ่ายในการด าเนินงานต่างๆ  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

บรรลุวัตถุประสงค์ 
๓. ก าหนดผังการจัดงาน และองค์ประกอบต่างๆ  ในการจัดการประชุมวิชาการ 
๔. ดูแลแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว่างการจัดงาน 
๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ  ตามท่ีคณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 

 

๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประดับตกแต่ง  
 ๓.๑ นายณรงค์  นันต๊ะจันทร ์  ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย  กรรมการ 
 ๓.๓ นายโชติกร  ทาหะพรหม  กรรมการ 
 ๓.๔ นายสุรสิทธิ์  แจ่มใส   กรรมการ 
 3.5 นายเอกชัย  กองทอง   กรรมการ 
 ๓.6 นายจรูญ  เครือเถ่ือน  กรรมการ 
 3.7 นางมัณฑน ี  โตมี   กรรมการ 
 3.8 นางนิ่มนวล  จันทะวงศ์  กรรมการ 
 3.9 นางสาววาสนา อ่อนลา   กรรมการ 
 3.10 นางสาวนิศาชล ตาลิน   กรรมการ 
 ๓.11 นายสมพงษ์ ศิวิใจ   กรรมการ 
 ๓.12 นายสีนวน  สรรพค้า   กรรมการ 
 ๓.13 นางกชพร  พลูทอง   กรรมการ 
 ๓.14 นางสมปอง เครือปู่   กรรมการ 
 3.15 นางสาวศิรินภา ศิวิใจ   กรรมการ 
 ๓.๑6 นายมนตรี  รื่นรวย   กรรมการเลขานุการ 
 ๓.๑7 นายศักดิ์สิทธิ์ สัตโส   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ 
๑.  วางแผนการจัดสถานท่ีภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ได้แก่ บริเวณเวทีกลาง 

หอประชุม อาคารเรียน สถานท่ีประกวด แสดงและการแข่งขันทุกกิจกรรม 



๓ 

๒.  ด าเนินการจัดหาโต๊ะ เก้าอี้ วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ภายในบริเวณเวทีกลาง หอประชุม อาคาร
เรียน สถานท่ีประกวด แสดงและแข่งขันทุกกิจกรรม รวมท้ังบริเวณจัดกิจกรรมอื่นๆ ให้แล้วเสร็จก่อนวันจัด
กิจกรรม 

๓.  ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายอื่นๆ เพื่อจัดและติดต้ังองค์ประกอบต่างๆ เช่น ป้ายคติพจน์ 
อกท. ป้ายการจัดงาน ป้ายต้อนรับ ป้ายและบริเวณเต้นท์การแข่งขัน ป้ายและบริเวณแสดงผลการแข่งขัน ป้าย
และบริเวณกองอ านวยการ ป้ายและบริเวณสถานท่ีประกวดต่างๆ  ห้องน้ าห้องสุขา และบริเวณจัดงานอื่นๆ 

๔.  ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
๕.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 
 

๔. คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ 
 ๔.๑ นายณรงค์   นันต๊ะจันทร ์  ประธานกรรมการ 
 ๔.๒ นางสาวจิตนภา  ศิริบุญทวี  กรรมการ 
 4.3 นางสาววาสนา  อ่อนลา   กรรมการ 

4.4  นายทวิชา   เฉียดแหลม  กรรมการ 
4.5 นางสาวนิศาชล  ตาลิน   กรรมการ 

 ๔.6 นางสาวสุริย์ริสสา  สีดากุลฤทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ 
๑. วางแผนการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ท่ีจะใช้ในการจัดงานประชุมวิชาการ 

อกท. ระดับหน่วย 
 ๒. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อ
ความต้องการในการด าเนินงานจัดงาน 
 ๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 
 

๕.  คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการพยาบาล 
 ๔.๑  นายชูชาติ   สุนทรอินทร์  ประธานกรรมการ 
 ๔.๒  นางสาวศศิกานต์  แซ่กือ   กรรมการ 
 ๔.๓  นางสาวจิตนภา  ศิริบุญทวี  กรรมการ 
 4.4  นางมัณฑนี   โตมี   กรรมการ 
 ๔.5  นางสาววาสนา  อ่อนลา   กรรมการ 

4.6  นางสาวศิรินภา  ศิวิใจ   กรรมการ 
4.7  นางชมพู่   ชัยวร   กรรมการและเลขานุการ 
๔.8  นางกชพร   พลูทอง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่   
๑. วางแผนการ ก าหนดจุดปฐมพยาบาล ประสานรถและจัดเจ้าหน้าท่ีประจ าห้องพยาบาล เพื่อ

บริการแก่สมาชิกผู้เข้าร่วมงาน 
๒.  ประสานงานกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน ใน

ระหว่างงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับหน่วย 
๓. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 



๔ 

๖.  คณะกรรมการฝ่ายสื่อ โสต อุปกรณ์ แสง เสียง ไฟฟ้าและบันทึกภาพ 
 ๖.๑ นายสุรสิทธิ์   แจ่มใส   ประธานกรรมการ 
 ๖.๒ นางสาวอรทัย  ลังกากาศ  กรรมการ 
 ๖.3 นายชยันต์   วราโภค   กรรมการและเลขานุการ  
 ๖.4นายประมวล   รอดคุ้ม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 

มีหน้าที่   
๑. วางแผนร่วมกับฝ่ายอาคารสถานท่ีในการจัดระบบไฟฟ้า แสง เสียง ส่ือ โสตและบันทึกภาพ 

ในงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วย 
๒. จัดระบบไฟฟ้า แสง เสียง ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 
๓. บันทึกภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวท้ังก่อน ระหว่างและหลังการจัดการประชุมวิชาการ 
๔. จัดท าและตัดต่อภาพประกอบการสรุปการจัดการประชุมวิชาการ อกท. ระดับหน่วย 
๕. ดูแลและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า แสง เสียงท่ีอาจจะเกิดการขัดข้องขึ้น 
๖. ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
๗. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 

 

๗.  คณะกรรมการฝ่ายประสานงานอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 ๗.๑ นางสาวผ่องพรรณ  ธุวังควัฒน ์  ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นางจรรยา   นันต๊ะจันทร ์  กรรมการ 
 7.3 นางมัณฑน ี   โตมี   กรรมการ 
 ๗.4 นางนิ่มนวล   จันทะวงค์  กรรมการ 
 ๗.5 นางสารภี   บัวเขียว   กรรมการ 
 7.6 นางสาวนิศาชล  ตาลิน   กรรมการ 
 ๗.7 นางประนอม  สรรพค้า   กรรมการ 
 ๗.8 นางลัดดา   แห้วเพ็ชร  กรรมการ 
 7.9 นางกชพร   พลูทอง   กรรมการ 
 7.10 นางพชร   สังฆจันทร์  กรรมการ 
 7.11 นางสาวศิรินภา  ศิวิใจ   กรรมการ 
 ๗.12 นางสาวจารุวรรณ  อุปการะ   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  
๑. วางแผนการและจัดเตรียมอาหารเครื่องด่ืม เพื่อบริการแก่แขกผู้มาร่วมงาน 
๒. จัดบริการอาหารและน้ าด่ืมแก่คณะกรรมการจัดงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวด  

การแสดงและการแข่งขันภายในงานประชุมวิชาการตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๓. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 
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๘.  คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ 
 ๘.๑ นางสาวศรีสมร  ทวีโชคชาญชัย  ประธานกรรมการ 
 ๘.๒ นายเอกชัย   กองทอง   กรรมการ 

๘.๓ นายพนม   ราศรีนิล   กรรมการ 
 ๘.๔ นายณรงค์   กล้ิงสาด   กรรมการ 
 ๘.๕ นายวิเชียร   เทือกต๊ะ   กรรมการ 
 ๘.๖ นายโชติกร   ทาหะพรหม  กรรมการและเลขานุการ  
 8.7 นางสาวสุริย์ริสสา  สีดากุลฤทธิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้าที่  

๑. จัดเตรียมยานพาหนะ เพื่อใช้ในการบริการภายในงานประชุมวิชาการ 
๒. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 

 
๙. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย 
 ๙.๑  นายชูชาติ   สุนทรอินทร์  ประธานกรรมการ 
 ๙.๒  นายณรงค์   นันต๊ะจันทร ์  กรรมการ 
 ๙.๓  นางชมพู่   ชัยวร   กรรมการ 
 ๙.๔  นางสาวศรีสมร  ทวีโชคชาญชัย  กรรมการ 
 ๙.๕  นางสุณี   แจ่มใส   กรรมการ 
 ๙.๖  นางสาวอรทัย  ลังกากาศ  กรรมการ 
 9.7  นายโชติกร   ทาหะพรหม  กรรมการ 
 9.8  นักศึกษาวิชาทหารทุกช้ันปี    กรรมการ 

9.9  นายนริศ   ปาณพิมลวัฒน์  กรรมการและเลขานุการ 
 ๙.๗  นางสุดารัตน์  วัฒนธญัญกรรม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่     
๑. วางแผนการรักษาความปลอดภัยตลอดงาน 
๒. ประสานงานกับส่วนราชการ เอกชน ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการรักษาความปลอดภัย 
๓. จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการรักษาความปลอดภัย 
๔. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 

 
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ 
 ๑๐.๑  นายณรงค์  นันต๊ะจันทร ์  ประธานกรรมการ 
 ๑๐.๒  นายชยันต์  วราโภค   กรรมการ 
 ๑๐.๓  นางจรรยา  นันต๊ะจันทร ์  กรรมการ 
 ๑๐.๔  นางสาวอรทัย  ลังกากาศ  กรรมการ 
 ๑๐.๕  นางละมุล   รื่นรวย   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐.๖  นางสาวจันทกานต์  เอี่ยมส าอางค์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 



๖ 

มีหน้าที่ 
๑. วางแผนการประชาสัมพันธ์และระบบสารสนเทศในการจัดงานประชุมวิชาการ 
๒. ประสานงานกับส่วนราชการ เอกชน ท่ีเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์การจัดงาน 
๓. จัดท าโปสเตอร์ หรือแผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดงาน 
๔. ปรับปรุงระบบประชาสัมพันธ์และสารสนเทศให้ครอบคลุมในงาน 
๕. จัดเตรียมผู้ประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ภายในงาน 
๖. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
๗. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 

๑๑. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนข้อมูลการประชุมวิชาการ 
 ๑๑.๑  นายชูชาติ    สุนทรอินทร์  ประธานกรรมการ 
 ๑๑.๒  นางสุดารัตน์  วัฒนธญัญกรรม  กรรมการ 
 ๑๑.๓  นางสาวหฤทัย  ศิระวงษ ์  กรรมการ 

11.4  นางสาวพาฝัน  อ่อนเฉวียง  กรรมการ 
๑๑.5  นางพชร   สังฆจันทร์  กรรมการ 

 ๑๑.6  นางนงลักษณ์  ทาสี   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ 
๑. จัดท าแบบฟอร์มรับลงทะเบียน แบบฟอร์มลงเวลาการปฏิบัติงานประจ าวัน รวมท้ังรับลง 

ทะเบียน และต้ังจุดรับลงเวลาปฏิบัติงานประจ าวันของคณะกรรมการผู้ร่วมงาน 
๒. จัดท าเกียรติบัตรหรือหนังสือส าคัญแก่ผู้เข้าร่วมงานและผู้ชนะการแข่งขัน 
๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 

 
๑๒. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 ๑๒.๑ นายณรงค์   นันต๊ะจันทร ์  ประธานกรรมการ 
 ๑๒.๒ นายโชติกร  ทาหะพรหม  กรรมการ 
 ๑๒.๓ นางสุปัญญา  ทาหะพรหม  กรรมการ 
 ๑๒.๔ นางสาวศรีสมร  ทวีโชคชาญชัย  กรรมการ 
 ๑๒.๕ นางสาวสุริย์ริสสา  สีดากุลฤทธิ์  กรรมการ 
 ๑๒.๖ นางสาวจิตนภา  ศิริบุญทวี  กรรมการ 

๑๒.๗ นางสาวจันทกานต์  เอี่ยมส าอางค์  กรรมการ 
12.8 นางสาวนิศาชล  ตาลิน   กรรมการ 
๑๒.9 นางสาวจันทร์จิรา  แซ่ย่าง   กรรมการ 
12.10 นางสาวศิรินภา  ศิวิใจ   กรรมการ 
12.11 นางละมุล  รื่นรวย   กรรมการและเลขานุการ 
12.12 นางสาววาสนา  อ่อนลา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ 
๑. วางแผนการและจัดท าหนังสือเชิญบุคคล หน่วยงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 
๒. จัดบุคคลเพื่อต้อนรับแขก บุคคล  หน่วยงานท่ีเข้าร่วมงานในพธิีการเปิด ปิด และพิธีการ 

ต่างๆ ในงานประชุมวิชาการ 



๗ 

๓. ด าเนินการต้อนรับแขก บุคคล หน่วยงานท่ีมาเป็นหมู่คณะ และจัดเจ้าหน้าท่ีน าแขกผู้ร่วมงานและ
อ านวยความสะดวกแก่แขกผู้เข้าร่วมในงานประชุมวิชาการ 

๔. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 

 
๑๓.  คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการพิมพ์ 
 ๑๓.๑  นายณรงค์  นันต๊ะจันทร ์  ประธานกรรมการ 
 ๑๓.๒  นางสารภี   บัวเขียว   กรรมการ 
 ๑๓.๓  นางจรรยา  นันต๊ะจันทร ์  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

๑. วางแผน ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการท าเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ  
๒. จัดหาเจ้าหน้าท่ี และวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ในการจัดพิมพ์เอกสารให้เพียงพอ 
๓. จัดท าเอกสาร เย็บเล่ม ตามท่ีได้รับการประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
๔. ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 

 

๑๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน 
 ๑๔.๑  สาขาพืชศาสตร์ 
  ๑๔.๑.๑  ว่าท่ี ร.ต.หญิงกัญญา   แสงสุขศรี  ประธานกรรมการ 
  ๑๔.๑.๒  นายชูชาติ  สุนทรอินทร์  กรรมการ 
  ๑๔.๑.๓  นายมนตรี  รื่นรวย   กรรมการ 
  ๑๔.๑.๔  นางสาวศศิกานต์   แซ่กือ   กรรมการ 
  ๑๔.๑.5  นางชมพู่  ชัยวร   กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๔.๑.6  นางนาตยา  ปาณพิลวัฒน์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๔.๒ สาขาสัตวศาสตร์และประมง 
  ๑๔.๒.๑  นายสุรสิทธิ์  แจ่มใส   ประธานกรรมการ 
  ๑๔.๒.๒  นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์  กรรมการ 

๑๔.๒.3  นายณรงค์  นันต๊ะจันทร ์  กรรมการและเลขานุการ 
๑๔.๓  สาขาช่างกลเกษตร 

  ๑๔.๓.๑  นายโชติกร  ทาหะพรหม  ประธานกรรมการ 
  ๑๔.๓.๒  นายเอกชัย  กองทอง   กรรมการ 
  ๑๔.๓.๓  นางสาวศรีสมร  ทวีโชคชาญชัย  กรรมการและเลขานุการ 

๑๔.๔ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 
  ๑๔.๔.๑  นางสาวผ่องพรรณ     ธุวังควัฒน ์  ประธานกรรมการ 
  ๑๔.๔.๒  นางสาวจารุวรรณ อุปการะ   กรรมการ 

14.4.3  นางนิ่มนวล        จันทะวงค์   กรรมการ 
  ๑๔.๔.4  นางสาวจันทกานต์    เอี่ยมส าอางค์  กรรมการและเลขานุการ 
 
 

 



๘ 

๑๔.๕  สาขาสามัญสัมพันธ์  
  ๑๔.๕.๑  นางนงลักษณ์  ทาสี   ประธานกรรมการ 
  ๑๔.๕.2  นางสาวหฤทัย  ศิระวงษ ์  กรรมการ 
  ๑๔.๕.3  นางสาวอรทัย  ลังกากาศ  กรรมการ 
  ๑๔.๕.4  นางสาวพาฝัน  อ่อนเฉวียง  กรรมการ 
  ๑๔.๕.๕  MISS  Mya Yun Hlwar    กรรมการ 
  ๑๔.๕.๖  นางสุดารัตน์        วัฒนธญัญกรรม  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๔.๖ สาขาธุรกิจเกษตร 
  ๑๔.๖.๑  นางสุปัญญา    ทาหะพรหม  ประธานกรรมการ 
  ๑๔.๖.๒  นางละมุล    รื่นรวย   กรรมการ 
  ๑๔.๖.๓  นายชยันต์  วราโภค   กรรมการ 
  ๑๔.๖.๔  นางสาวจันทร์จิรา แซ่ย่าง   กรรมการ 

๑๔.๖.5  นางสุณี     แจ่มใส   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๔.๗ สาขาศิลปะเกษตร 
  ๑๔.๗.๑  นายมนตรี  รื่นรวย   ประธานกรรมการ 
  ๑๔.๗.๒  นางสาวอรทัย  ลังกากาศ  กรรมการ 

๑๔.๘.๓  นางสาวศศิกานต์ แซ่กือ   กรรมการ 
  ๑๔.๗.๔  นางสาวศรีสมร  ทวีโชคชาญชัย  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๔.๘ กรรมการตัดสินการประกวดโคบาลและขวัญใจโคบาล 
  ๑๔.๘.๑  นายณรงค์    นันต๊ะจันทร ์  ประธานกรรมการ 
  ๑๔.๘.๒  นายณริศ  ปาณพิมลวัฒน์  กรรมการ 
  ๑๔.๘.๓  นายสุรสิทธิ์    แจ่มใส   กรรมการ 
  ๑๔.๘.๔  นางชมพู่  ชัยวร กรรมการ 
  ๑๔.๘.๕  นางนงลักษณ์  ทาสี   กรรมการ 

๑๔.๘.๕  นางนาตยา  ปาณพิมลวัฒน์  กรรมการ 
๑๔.๘.๖  นางสาวศศิกานต์ แซ่กือ   กรรมการ 
๑๔.๘.๗  นางสาวนิศาชล  ตาลิน   กรรมการ 
๑๔.๘.๘  MISS  Mya Yun Hlwar    กรรมการ 
14.8.๙ นางนิ่มนวล  จันทะวงค์  กรรมการ 
๑๔.๘.๑๐นางสาวพาฝัน    อ่อนเฉวียง  กรรมการและเลขานุการ 

๑๔.๙ กรรมการตัดสินการประกวดนันทนาการ และการประกวดร้องเพลงชาย-หญิง 
 ๑๔.๙.๑   นางสุดารัตน์  วัฒนธญัญกรรม  ประธานกรรมการ 

๑๔.๙.๒   นางชมพู่  ชัยวร   กรรมการ 
๑๔.๙.๓   นางละมุล  รื่นรวย   กรรมการ 

 ๑๔.๙.๔   นางสาวจันทกานต์ เอี่ยมส าอางค์  กรรมการ 
 ๑๔.๙.๕   นางนาตยา  ปาณพิมลวัฒน์  กรรมการ 
 ๑๔.๙.๖   นางสุณี  แจ่มใส   กรรมการ 
 14.9.๗   นางนงลักษณ์  ทาสี   กรรมการ 
 ๑๔.๙.๘   นางสาวหฤทัย     ศิระวงษ ์  กรรมการ 

๑๔.๙.๙   นางสาวสุริย์ริสสา สีดากุลฤทธิ์  กรรมการ 



๙ 

๑๔.๙.๑๐   นางสาววาสนา อ่อนลา   กรรมการ 
14.9.๑๑   นางสาวนิศาชล ตาลิน   กรรมการ 
14.9.๑๒  นางสาวจารุวรรณ อุปการะ   กรรมการ 
๑๔.๙.๑๓  MISS  Mya Yun Hlwar   กรรมการ 
๑๔.๙.๑๔  นางสาวพาฝัน  อ่อนเฉวียง  กรรมการและเลขานุการ 

๑๔.๑๐ กรรมการตัดสินส้มต าลีลา,  ไก่อบฟาง 
 14.10.1  นางละมุล  รื่นรวย   ประธานกรรมการ 
 14.10.2  นางสาวศศิกานต์ แซ่กือ   กรรมการ 
 14.10.3  นางสาวสุริย์ริสสา สีดากุลฤทธิ์  กรรมการ 

๑๔.๑๐.๔  MISS  Mya Yun Hlwar   กรรมการ 
 14.10.๕  นางสาวจิตนภา ศิริบุญทวี  กรรมการ 
 14.10.๖  นางสาววาสนา อ่อนลา   กรรมการ 
 14.10.๗  นางสาวจารุวรรณ อุปการะ   กรรมการ 
 14.10.๘  นางนิ่มนวล           จันทะวงค์  กรรมการ 

๑๔.๑๐.๙  นางสาวพาฝัน  อ่อนเฉวียง  กรรมการและเลขานุการ 
14.10.๑๐  นางสาวนิศาชล ตาลิน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

14.11 กรรมการตัดสินนิทรรศการทางการเกษตร 
 ๑๔.๑1.๑  นายชูชาติ  สุนทรอินทร์  ประธานกรรมการ 
 ๑๔.๑1.๒  นายณรงค์  นันต๊ะจันทร ์  กรรมการ 
 ๑๔.๑1.๓  นายสุรสิทธิ์  แจ่มใส   กรรมการ 
 ๑๔.๑1.๔  นายมนตรี  รื่นรวย   กรรมการ 

๑๔.๑๑.๕  นางสาวผ่องพรรณ ธุวังควัฒน ์  กรรมการ 
๑๔.๑๑.๖   นางชมพู่    ชัยวร   กรรมการ 

 ๑๔.๑1.๗  นางสาวศรีสมร   ทวีโชคชาญชัย  กรรมการ 
๑๔.๑1.๘  ว่าท่ี ร.ต.หญิงกัญญา แสงสุขศรี  กรรมการ   

 ๑๔.๑1.๙  นางละมุล  รื่นรวย   กรรมการ 
 ๑๔.๑1.๑  นายเอกชัย  กองทอง   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 ๑.  ประชุม วางแผนการด าเนินงาน 
 ๒.  ประสานกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันของ อกท. ระดับหน่วย ในการด าเนินงานต่างๆ ดังนี้ 
  ๒.๑  การจัดท าก าหนดการแข่งขัน 
  ๒.๒  วางผังและการจัดเตรียมสถานท่ีส าหรับการจัดการแข่งขันในสาขา 
  ๒.๓  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการแข่งขัน 
  ๒.๔  การจัดท าเอกสาร แบบฟอร์มเอกสารต่างๆท่ีใช้ในการจัดการแข่งขัน 
  ๒.๕  ประสานงานเกี่ยวกับก าหนดการ วัน เวลา ในการประกวดและแข่งขัน 

 ๒.๖  ดูแล ประสานงาน และอ านวยความสะดวกแก่กรรมการตัดสินระหว่างการจัดการ
ประชุมวิชาการ อกท. ระดับหน่วย 
  ๒.๗  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 
 
 



๑๐ 

 
๑๕. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
 ๑๕.๑ นายชูชาติ   สุนทรอินทร์   ประธานกรรมการ 

๑๕.๒  นางชมพู่   ชัยวร    กรรมการ 
๑๕.๓  นางสาวผ่องพรรณ   ธุวังควัฒน ์   กรรมการ 

 ๑๕.๔  นางนงลักษณ์  ทาสี    กรรมการ   
 ๑๕.๕  นางสุดารัตน์  วัฒนธญัญกรรม   กรรมการ 
 ๑๕.๖  นางสาวจันทกานต์  เอี่ยมส าอางค์    กรรมการ 
 ๑๕.๗  นางสาวหฤทัย    ศิระวงษ ์   กรรมการ 
 ๑๕.๘  นายชยันต์  วราโภค    กรรมการ  
 15.๙  นางสาวจิตนภา  ศิริบุญทวี   กรรมการ 
 15.๑๐ นางสาวพาฝัน  อ่อนเฉวียง   กรรมการ 
 15.๑๑นางสาววาสนา  อ่อนลา    กรรมการ 
 15.๑๒ นางสาวนิศาชล  ตาลิน    กรรมการ 
 15.๑๓ นางสาวสุริย์ริสสา  สีดากุลฤทธิ์   กรรมการ 
 15.1๔ นางสาวจันทร์จิรา แซ่ย่าง    กรรมการ 
 ๑๕.๑๕นางสาวศิรินภา    ศิวิใจ    กรรมการ 
 15.1๖ นางสาวศรีสมร  ทวีโชคชาญชัย  กรรมการและเลขานุการ   
 ๑๕.1๗ นางละมุล  รื่นรวย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๕.1๘ นางสาวอรทัย  ลังกากาศ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
มีหน้าที่ 

๑. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ  เพื่อจัดท าก าหนดการพิธีการต่างๆ ในงาน ค ากล่าวรายงาน  
ค ากล่าวเปิดงานและค ากล่าวปิดงาน การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และก าหนดสถานท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับฝ่ายพิธีการ 

๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 
 
๑๖. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 ๑๖.๑  นายณรงค์  นันต๊ะจันทร ์   ประธานกรรมการ 
 ๑๖.๒  นางสาวหฤทัย  ศิระวงษ ์   กรรมการ 
 ๑๖.๔  ว่าท่ีร.ต.หญิงกัญญา แสงสุขศรี    กรรมการเลขานุการ 
 16.5  นางนิ่มนวล  จันทวงษ์   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  
๑.  ประชุมวางแผน ประสานงานจัดท าแบบฟอร์มการประเมินผลการจัดงานประชุมวิชาการ 

 ๒.  ด าเนินการประเมินผลการจัดงานประชุมวิชาการ 
 ๓.  จัดท าเอกสารสรุปการประเมินผลการจัดงานประชุมวิชาการ เสนอต่อประธานกรรมการ
อ านวยการ อกท. ระดับหน่วย และส่งเผยแพร่ไปยัง ทุกหน่วย ภายหลังการจัดงานเสร็จส้ิน 
 ๔.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีคณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 
 



๑๑ 

 ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานราชการต่อไป 
  

  ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี  ๒๐   สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61  เป็นต้นไป 
 

ส่ัง ณ วันท่ี  ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61  
 

 
(นายวันชัย  โตมี) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 
 


