
 
ค าสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 

ที่   ๒๑๘/๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกทักษะและเตรียมความพร้อมนักเรียนนักศึกษา เพ่ือเข้ารวมแข่งขัน 

                  งานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ 
                  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคเหนือ  ครั้งที่ ๔๑  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 

..................................................................... 

ตามที่องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
สยามบรมราชกุมารี  ระดับชาติ ได้รับอนุมัติให้จัดงานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคเหนือ  ครั้งที่ ๔๑ 
ระหว่างวันที่  ๒๕ – ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก แล้วนั้นเพ่ือให้จัด   
เตรียมการฝึกทักษะแก่สมาชิกในทุก ๆ ด้านเกิดความพร้อมและความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๓ , ๔๒ และข้อ ๔๘ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการการเตรียมความพร้อมในการฝึกทักษะ         
เพ่ือร่วมเข้างานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคเหนือ  ครั้งที่ ๔๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
๑.   คณะกรรมการอ านวยการ 

๑.๑  นายวันชัย    โตม ี    ประธานกรรมการ 
๑.๒  นายอดิธร   สังฆจันทร์   รองประธานกรรมการ 
๑.๓  นางสาวชลธิชา   วณิชศิริ    กรรมการ 
๑.๔  นางสุดารัตน ์   วัฒนธัญญกรรม   กรรมการ 
๑.๔   นางสาวศรีสมร   ทวีโชคชาญชัย   กรรมการ 
๑.๕  นางสาวจันทกานต์  เอ่ียมส าอางค์   กรรมการ 
๑.๖  นางสาวอรทัย     ลังกากาศ    กรรมการและเลขานุการ 
๑.๗  นางละมุล   รื่นรวย     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่   สนับสนุน  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  และอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน แก่ 
คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 

 



๒ 

 

๒. คณะกรรมการฝึกทักษะวิชาชีพ สาขาพืชศาสตร์ 
ทักษะพืชผัก 
 นางนาตยา ปาณพิมลวัฒน์ 
ทักษะพชืไร่ 
 นางนาตยา ปาณพิมลวัฒน์ 
ทักษะไม้ผล 
 นางสาวศศิกานต์  แซ่กือ 
ทักษะการเพาะเห็ด 
 นางสาวศศิกานต์  แซ่กือ 
ทักษะขยายพันธ์พืช 
 นางสาวศศิกานต์  แซ่กือ 
ทักษะไม้ดอกไม้ประดับ 
 นางชมพู่ ชัยวร 

๓.  คณะกรรมการฝึกทักษะวิชาชีพ  สาขาสัตวศาสตร์ 
ทักษะไก่ไข่ 
 นายสุรสิทธิ์ แจ่มใส 
ทักษะสุกร 
 นายสุรสิทธิ์ แจ่มใส 
ทักษะโคเนื้อ 
 นายสุรสิทธิ์ แจ่มใส 
ทักษะโคนม 
 นายสุรสิทธิ์ แจ่มใส 
ทักษะผสมเทียมโค 
 นายนริศ   ปาณพิมลวัฒน์ 

๔.  คณะกรรมการฝึกทักษะวิชาชีพ สาขาประมง 
ทักษะเพาะและขยายพันธ์ปลา 
 นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์ 
ทักษะพื้นฐานทางการประมง 
 นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์ 
ทักษะวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
 นางสาวหฤทัย ศิระวงษ์ 

๕. คณะกรรมการฝึกทักษะวิชาชีพ สาขาช่างกลเกษตร 
ทักษะช่างยนต์ 
 นายโชติกร  ทาหะพรหม 
 นายเอกชัย กองทอง 
 
 



๓ 

 

ทักษะช่างก่อสร้าง 
 นายโชติกร  ทาหะพรหม 
 นายเอกชัย กองทอง 
ทักษะช่างเชื่อม 
 นายโชติกร  ทาหะพรหม 
 นายเอกชัย กองทอง 
ทักษะช่างไฟฟ้า 
 นายโชติกร  ทาหะพรหม 
 นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย 
ทักษะช่างส ารวจ 
 นายโชติกร  ทาหะพรหม 
 นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย 

๖. คณะกรรมการฝึกทักษะวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 
ทักษะผลิตน้ าผักผลไม้ 
 นางสาวผ่องพรรณ ธุวังควัฒน์ 
 นางสาวจารุวรรณ อุปการะ 
ทักษะผลิตน้ านมจากพืช 
 นางสาวผ่องพรรณ ธุวังควัฒน์ 
 นางสาวจารุวรรณ อุปการะ 
ทักษะผลิตลูกชิ้นจากไก่ 
 นางสาวจันทกานต์ เอ่ียมส าอางค์ 
 นางสาวรัตติกาล  สุวรรณปัญญา 
ทักษะผลิตไส้กรอกจากไก่ 
 นางสาวจันทกานต์ เอ่ียมส าอางค์ 
 นางสาวรัตติกาล  สุวรรณปัญญา 

๗. คณะกรรมการฝึกทักษะวิชาชีพ สาขาบริหารธุรกิจเกษตร 
ทักษะการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ 
 นายชยันต์  วราโภค 
ทักษะการสร้างและน าเสนอผลงาน 
 นายชยันต์  วราโภค 
ทักษะตารางค านวณ 
 นางสุณี   แจ่มใส 
ทักษะพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ 
 นางสุณี   แจ่มใส 
 
 
 



๔ 

 

ทักษะการเขียนและน าเสนอแผนธุรกิจ 
 นางละมุล  รื่นรวย 
 นางสาวกวินนา  กวินยรรยง 
 นางสาววรรณวิศา   ทวยมาตร 

๘. คณะกรรมการฝึกทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปะเกษตร 
ทักษะการจัดสวนหย่อม 
 นายมนตรี รื่นรวย 
ทักษะการจัดสวนถาด 
 นายมนตรี รื่นรวย 
ทักษะการจัดในภาชนะแก้วใส 
 นายมนตรี รื่นรวย 
ทักษะการจัดสวนตู้ปลา 
 นายมนตรี รื่นรวย 
ทักษะการจัดดอกไม้ 
 นายมนตรี รื่นรวย 
ทักษะการจัดสวนตู้กระจก 
 นายมนตรี รื่นรวย 
ทักษะศิลปะประดิษฐ์ 
 นางสาวอรทัย ลังกากาศ 

๙. คณะกรรมการฝึกทักษะวิชาชีพ สาขาพื้นฐาน 
ทักษะพดูในที่ชุมชน 
 นางนงลักษณ์ ทาสี 
ทักษะสาธิตวิชาชีพ 
 นางนงลักษณ์ ทาสี 
ทักษะพูดภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ  
 นางสาวพาฝัน อ่อนเฉวียง 
 Miss Mya Yum Hlwar 

๑๐. คณะกรรมการฝึกทักษะสัมมนาทางวิชาการ และสัมมนา PBL 
สาขาพืชศาสตร์ 
 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญา  แสงสุขศรี 
สาขาสัตวศาสตร์ 
 นายสุรสิทธิ์ แจ่มใส 
สาขาประมง 
 นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์ 
สาขาบริหารธุรกิจ 
 นางละมุล รื่นรวย 
 



๕ 

 

สาขาอื่น ๆ ( สาขาอุตสาหกรรมเกษตร /เกษตรผสมผสาน/ช่างกลเกษตร) 
 นางสาวผ่องพรรณ ธุวังควัฒน์ 
 นายโชติกร  ทาหะพรหม 
 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญา แสงสุขศรี 

๑๑. คณะกรรมการฝึกทักษะประเภททดลองวิจัย 
สาขาพืชศาสตร์ 

   ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญา  แสงสุขศรี 
สาขาสัตวศาสตร์ 
 นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์ 

๑๒. คณะกรรมการจัดนิทรรศการ 
นางสาวชลธิชา  วณิชศิริ    
นางสาวผ่องพรรณ ธุวังค์วัฒน์ 
นายสุรสิทธิ์  แจ่มใส 
นายโชติกร  ทาหะพรหม 
ว่าที่ร้อยตรหีญิงกัญญา แสงสุขศรี 
นางละมุล  รื่นรวย 
นางนงลักษณ์  ทาสี 
นายเอกชัย  กองทอง 
นายมนตรี  รื่นรวย 
นางนิ่มนวล  จันทะวงษ์ 
นางมัณฑนี  โตม ี
นางสาวศรีสมร  ทวีโชคชาญชัย 

๑๓. คณะกรรมการฝึกทักษะสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
นางสาวศรีสมร  ทวีโชคชาญชัย 
นายเอกชัย  กองทอง 
นางสาวหฤทัย  ศิระวงษ์ 

๑๔. คณะกรรมการฝึกทักษะการแสดงผลงานกิจกรรมดีเด่นของหน่วย อกท. 
นางละมุล  รื่นรวย 
นางสาวอรทัย  ลังกากาศ 
นางสาวกวินนา  กวินยรรยง 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

๑๕. คณะกรรมการฝึกทักษะนันทนาการ  
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชาย/หญิง 
 นางสาวพาฝัน  อ่อนเฉวียง 
 Miss Mya Yum Hlwar 

นางสาวนิศาชล  ตาลิน 
นางสาววาสนา  อ่อนลา 
นางสาวศิรินภา  ศิวิใจ 
นางสาวกวินนา  กวินยรรยง 

การประกวดโคบาล / ขวัญใจโคบาล 
 นางสาวพาฝัน  อ่อนเฉวียง 
 Miss Mya Yum Hlwar 

นางสาวนิศาชล  ตาลิน 
นางสาววาสนา  อ่อนลา 
นางสาวศิรินภา  ศิวิใจ 
นางสาวกวินนา  กวินยรรยง 

การประกวดและแสดงแข่งขัน นันทนาการ 
 นางสาวพาฝัน  อ่อนเฉวียง 
 Miss Mya Yum Hlwar 

นางสาวนิศาชล  ตาลิน 
นางสาววาสนา  อ่อนลา 
นางสาวศิรินภา  ศิวิใจ 
นางสาวกวินนา  กวินยรรยง 

การประกวดและแสดงแข่งขันส้มต าลีลาและไก่อบฟาง 
 นางสาวพาฝัน  อ่อนเฉวียง 
 นางละมุล  รื่นรวย 
 นางสาวอรทัย  ลังกากาศ 
 Miss Mya Yum Hlwar 

นางสาวนิศาชล  ตาลิน 
นางสาววาสนา  อ่อนลา 
นางสาวศิรินภา  ศิวิใจ 
นางสาวกวินนา  กวินยรรยง 
นางสาววรรณวิศา ทวยมาตร 

การประกวด  Miss  FFT 
 นางสาวพาฝัน  อ่อนเฉวียง 
 Miss Mya Yum Hlwar 

นางสาวนิศาชล  ตาลิน 
นางสาววาสนา  อ่อนลา 



๗ 

 

นางสาวศิรินภา  ศิวิใจ 
นางสาวกวินนา  กวินยรรยง 

๑๖.  คณะกรรมการฝึกการเตรียมความพร้อมร่วมกิจกรรมดีเด่น 
นางละมุล  รื่นรวย 
นางสาวศรีสมร  ทวีโชคชาญชัย 
นางสาวจันทกานต์ เอ่ียมส าอางค์ 
นางสาวอรทัย  ลังกากาศ 
นายชยันต์  วราโภค 
นางสาวกวินนา  กวินยรรยง 

 
ให้คณะกรรมการการเตรียมความพร้อมในการฝึกทักษะเพ่ือร่วมเข้างานประชุมวิชาการ   

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ระดับภาค ภาคเหนือ  ครั้งที่ ๔๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  ให้ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะ  
อุตสาหะ เสียสละ เพ่ือเกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานราชการต่อไป 
 

               สั่ง  ณ  วันที่  ๙  เดือน ตุลาคม   พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

 

 

               (นายวันชัย  โตมี) 
                ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 

 
 
 


