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ค าส่ังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 

ท่ี  159   / 2565 
เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการฝึกทักษะและเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษา  เพื่อเข้าร่วมแข่งขัน 

           งานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ 
         รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค  ภาคเหนือ ครั้งท่ี 43  ประจ าปีการศึกษา 2565 

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 
----------------------------------------- 

 

 ตามท่ีองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ได้รับอนุมัติให้จัดงานการประชุมวิชาการ  องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค  ภาคเหนือ ครั้งท่ี 43  
ระหว่างวันท่ี  28 พฤศจิกายน 2565 – วันท่ี  2  ธันวาคม  2565 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย  
แล้วนั้น  เพื่อให้การเตรียมการฝึกทักษะแก่สมาชิกในทุกๆ  ด้านเกิดความพร้อมและเสร็จส้ินสมบูรณ์ก่อน
การจัดงานและให้การจัดงานด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 23, 42 และข้อ 48  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการฝึกทักษะและเตรียมความพร้อม
ของนักเรียนนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระดับภาค  ภาคเหนือ ครั้ง ท่ี 42   
ประจ าปีการศึกษา 2565  ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
 1.1  นายวันชัย   โตมี        ประธานกรรมการ 
 1.2  นายอดิธร   สังฆจันทร์  รองประธานกรรรมการ 

1.3 นางสาวชลธิชา  วณิชศิริ   กรรมการ 
 1.4  นางละมุล   รื่นรวย   กรรมการและเลขานุการ 

1.5  นายวุฒินันท์  แสงอ้าย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  ก าหนดขอบเขต สนับสนุน ให้ค าปรึกษา แนะน า และอ านวยความสะดวกในการฝึกทักษะและ
เตรียมความพร้อมแก่คณะกรรมการฝึกทักษะให้กับฝ่ายต่างๆ  ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรค  ให้กิจกรรม
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 

2. คณะกรรมการด าเนินงานและประสานงาน 
 2.1  นายอดิธร   สังฆจันทร์  ประธานกรรมการ 
 2.2  นายนริศ   ปาณพิมลวัฒน์  กรรมการ 
 2.3  นางสาวศรีสมร  ทวีโชคชาญชัย  กรรมการ 

2.4  ว่าท่ี ร.ต.หญิงกัญญา    แสงสุขศรี  กรรมการ  
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2.5  นางสาวจันทกานต์  เอี่ยมส าอางค์  กรรมการ 
2.6 นางสาวหฤทัย  ศิระวงษ ์  กรรมการ 
2.7  นายชยันต์   วราโภค   กรรมการ 
2.8  นางสาวอมรรักษ์  ติง   กรรมการ 
2.9  นางสาวพาฝัน  อ่อนเฉวียง  กรรมการ 
2.10  ว่าท่ี ร.ต.ฐิติวัสส์   ตาเอื้อย   กรรมการ 
2.11  นางละมุล   รื่นรวย   กรรมการและเลขานุการ 
2.12  นายวุฒินันท์  แสงอ้าย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  ประสานงานกับคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและฝึก
ทักษะแก่สมาชิก อกท. 

  2. ประสานงานกับคณะกรรมการทุกฝ่ายในการด าเนินงานต่างๆ  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
บรรลุวัตถุประสงค์ 

  3. แจ้งก าหนดการจัดงานและกติกาในการแข่งขันงานประชุมวิชาการ  อกท. ระดับภาค  
ภาคเหนือ 
  4. ดูแลแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ในระหว่างการฝึกทักษะ 
  5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ  ตามท่ีคณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 

 

3. คณะกรรมการฝึกทักษะ สัมมนา วิจัย และนทิรรศการ 
 นายอดิธร  สังฆจันทร์  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ นักศึกษา ประธานกรรมการ 
  3.1 คณะกรรมการฝึกทักษะวิชาชีพ   สาขาพืชศาสตร์  
  ทักษะพืชผัก 
   นางนาตยา  ปาณพิมลวัฒน์ 
  ทักษะพืชไร่ 
   นางสาวอมรักษ์  ติง 
  ทักษะไม้ผล 
   นางสาวศศิกานต์   แซ่กือ 
  ทักษะการเพาะเห็ด 
   นายไพสาร  พิมพ์ชาติ 

ทักษะไม้ดอกไม้ประดับ 
   นางสาวอมรักษ์  ติง 
 

3.2 คณะกรรมการฝึกทักษะวิชาชีพ   สาขาสัตวศาสตร์  
  ทักษะไก่ไข่ 
   นางสาวมัลลิกา  ภู่ทอง 
  ทักษะโคเนื้อ 
  ทักษะโคนม 
  ทักษะการผสมเทียมโค 

นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์ 
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3.3 คณะกรรมการฝึกทักษะวิชาชีพ   สาขาช่างกลเกษตร  
  ทักษะช่างยนต์ 
  ทักษะช่างเชื่อม 
  ทักษะแทรกเตอร์ล้อยาง 
  ทักษะช่างก่อสร้าง 
  ทักษะช่างไฟฟ้า 
  ทักษะช่างส ารวจ 

นางสาวศรีสมร  ทวีโชคชาญชัย 
 

3.4 คณะกรรมการฝึกทักษะวิชาชีพ   สาขาประมง  
  ทักษะเพาะและขยายพนัธุ์ปลา 
   นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์ 
  ทักษะพื้นฐานทางการประมง 
   นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์ 
  ทักษะวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
   นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์ 
   นางสาวหฤทัย  ศิระวงษ ์ 
 

3.5 คณะกรรมการฝึกทักษะวิชาชีพ   สาขาอุตสาหกรรมเกษตร  
ทักษะการผลิตลูกชิ้นจากเนื้อสัตว์  

   นางสาวจันทกานต์ เอี่ยมส าอางค์ 
   นางสาวจารุวรรณ อุปการะ 
   นางสาวรัตติกาล  สุวรรณปัญญา 

ทักษะการผลิตไส้กรอกจากเนื้อสัตว์  
   นางสาวจันทกานต์ เอี่ยมส าอางค์ 
   นางสาวจารุวรรณ อุปการะ 
   นางสาวรัตติกาล  สุวรรณปัญญา 
  ทักษะการผลิตน้ าผักผลไม้ 
   นางสาวรัตติกาล  สุวรรณปัญญา  
   นางสาวจันทกานต์ เอี่ยมส าอางค์ 
   นางสาวจารุวรรณ อุปการะ 
  ทักษะการผลิตน้ านมจากพืช 
   นางสาวรัตติกาล  สุวรรณปัญญา  
   นางสาวจันทกานต์ เอี่ยมส าอางค์ 
   นางสาวจารุวรรณ อุปการะ 
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3.6 คณะกรรมการฝึกทักษะวิชาชีพ   สาขาบริหารธุรกิจเกษตร 
  ทักษะการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ 
   นายชยันต์  วราโภค 
  ทักษะตารางค านวณ 
   นายวุฒินนัท์  แสงอ้าย 
  ทักษะการสร้างและเสนอผลงาน 
   นายชยันต์  วราโภค 
  ทักษะการเขียนและน าเสนอแผนธุรกิจ 
   นางละมุล  รื่นรวย 

 
3.7 คณะกรรมการฝึกทักษะสาขาศิลปเกษตร 

  ทักษะการจัดสวนย่อม 
  ทักษะการจัดสวนถาด 
  ทักษะการจัดสวนในภาชนะแก้วใส 
  ทักษะการจัดสวนตู้กระจก 
  ทักษะการจัดสวนตู้ปลา 
   นายมนตรี  รื่นรวย 
  ทักษะการจัดดอกไม้ 
   นายวุฒินนัท์  แสงอ้าย 

3.8 คณะกรรมการฝึกทักษะสาขาพื้นฐาน 
  ทักษะการพูดในที่ชุมชน 
   นางสาววราสรณ์   คณิสราพรพงศ์  
    นางสาวสุภาพร  ถวิลไพร 
  ทักษะการสาธิตทางวิชาชีพ 
   นางสาวสุภาพร  ถวิลไพร 
  ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ 
   นางสาวพาฝัน  อ่อนเฉวียง 

3.9 คณะกรรมการฝึกทักษะสัมมนาทางวิชาการ  
  1. กลุ่มวิชาชีพเกษตรกรรมและที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้โครงการ 
                       เป็นฐาน (Project Based Learning : PBL) 
  สาขาพืชศาสตร์ 
   ว่าท่ี ร.ต.หญิงกัญญา แสงสุขศรี 
  สาขาสัตวศาสตร์ 
   นางสาวหฤทัย  ศิระวงษ ์ 

นางสาวมัลลิกา  ภู่ทอง 
  สาขาประมง 
   นางสาวหฤทัย  ศิระวงษ ์ 

นางสาวมัลลิกา  ภู่ทอง 
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สาขาบริหารธุรกิจ 
   นางละมุล  รื่นรวย 
   นายวุฒินนัท์  แสงอ้าย 
  สาขาอื่นๆ   
   นางสาวจารุวรรณ อุปการะ 

นางสาวจันทกานต์ เอี่ยมส าอางค์ 
   นางสาวรัตติกาล   สุวรรณปัญญา 

 
2. สัมมนาผลงานทางวิชาการประเภททดลองวิจัย 

  สาขาพืชศาสตร์ 
   ว่าท่ี ร.ต.หญิงกัญญา แสงสุขศรี 
  สาขาสัตวศาสตร์ 
   นางสาวหฤทัย  ศิระวงษ ์ 

นางสาวมัลลิกา  ภู่ทอง 
  สาขาอื่นๆ   
   นางสาวหฤทัย  ศิระวงษ ์ 
 

3.10 คณะกรรมการฝึกทักษะสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
 ประเภทท่ี 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ประเภทท่ี 2  ด้านการประกอบอาชีพ 
 ประเภทท่ี 3 ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 
 ประเภทท่ี 4 ด้านการพลังงานและส่ิงแวดล้อม 
 ประเภทท่ี 7 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
 ประเภทท่ี 8 ด้านการเทคโนโลยีการเกษตร 

   นางสาวศรีสมร  ทวีโชคชาญชัย 
   นางสาวหฤทัย  ศิระวงษ ์ 
   นางสาววราสรณ์   คณิสราพรพงศ์   
   นายไพสาร  พิมพ์ชาติ 
 

3.11 คณะกรรมการฝึกทักษะการแสดงผลงานกิจกรรมดีเด่นของหน่วย อกท. 
   นางละมุล  รื่นรวย 
   นายวุฒินนัท์  แสงอ้าย 
 

3.12 คณะกรรมการคณะกรรมการจัดนิทรรศการ 
  3.12.1 ด้านเนื้อหาทางวิชาการ จัดท าสื่อ รูปเล่มเอกสาร 

  นางละมุล  รื่นรวย 
  นางสาวหฤทัย  ศิระวงค์ 
  นายชยันต์  วราโภค 
  นายวุฒินนัต์  แสงอ้าย 
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  3.12.2 ด้านการออกแบบโครงสร้างและตกแต่งร้านนิทรรศการทางการเกษตร 
   นายมนตรี  รื่นรวย 
    นายสมพงศ์  ศรีวิใจ 
   นายสมชาย  บัวเขียว 
   นายธะเนศ  ชาติวรรณ์ 
    คณะกรรมการด าเนินงาน อกท. หน่วยตาก 
 

4. คณะกรรมการฝึกซ้อมการประกวด การแสดงและแข่งขันนันทนาการ   
 นายอดิธร  สังฆจันทร์  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ประธานกรรมการ 
 4.1 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชาย / หญิง 
   นางสาวพาฝัน  อ่อนเฉวียง 
   นายฐิติวัสส์  ตาเอื้อย 
  4.2 การแสดงนันทนาการ 
   นางสาวพาฝัน  อ่อนเฉวียง 
   นางสาววาสนา  อ่อนลา 
   นางสาวนิศาชล  ตาลิน 
   นางสาวศิรินภา  ศรีวิใจ 
   นางสาวอมรรักษ ์ ติง 
   นายฐิติวัสส์  ตาเอื้อย 
 4.3 การประกวดโคบาล / ขวัญใจโคบาล 

นางสาววาสนา  อ่อนลา 
   นางสาวนิศาชล  ตาลิน 
   นางสาวศิรินภา  ศรีวิใจ  

4.4 การประกวดส้มต าลีลาและไก่อบฟาง 
   นางสาววาสนา อ่อนลา 
   นางสาวนิศาชล  ตาลิน 
   นางสาวศิรินภา  ศรีวิใจ 
 4.5 การประกวด  Miss  FFT  Recycle 
   นางสาววาสนา  อ่อน 
   นางสาวนิศาชล  ตาลิน 
   นางสาวศิรินภา  ศรีวิใจ 
 4.6 การประกวดโฟล์คซอง 
   นายฐิติวัสส์  ตาเอื้อ 
   นางสาวพาฝัน  อ่อนเฉวียง 
 4.7 คณะกรรมการฝึกการเตรียมความพร้อมร่วมกิจกรรมดีเด่น 
   นางละมุล  รื่นรวย 
   นายวุฒินนัต์  แสงอ้าย 
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มีหน้าที่   1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
  2. ด าเนินการฝึกทักษะแก่สมาชิกเพื่อเข้าร่วมการแข่งการประชุมวิชาการระดับภาค 
  3. ให้ค าปรึกษาแนะน าการเสนอผลงานของสมาชิกและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีคณะกรรมการ  
      อ านวยการมอบหมาย 
 

5. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ 
 5.1 นางสาวชลธิชา  วณิชศิริ   ประธานกรรมการ 
 5.2 นางสาวสุริย์ริสสา  สีดากุลฤทธิ์  กรรมการ 

5.3 นายพนม   ราศีนิล   กรรมการ 
5.4 นางสาวศรีสมร    ทวีโชคชาญชัย  กรรมการและเลขานุการ 
 

  

มีหน้าที่  1. ประชุมวางแผนก าหนดการใช้ยานพาหนะ 
            2. อ านวยความสะดวกในการจัดรถเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับภาค ภาคเหนือ 

  3. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ  ตามท่ีคณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 
 
 

 ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะ อุตสาหะ 
เสียสละ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานราชการต่อไป 
  

  ท้ังนี้ต้ังแต่  10 ตุลาคม พ.ศ.  2565 เป็นต้นไป 
 

ส่ัง   ณ  วันท่ี 10  ตุลาคม  2565 
 

 
 
 

(นายวันชัย    โตมี) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 


