
   
 

 

 
 

 

 
 

 
 

ค ำสั่งอำชีวศึกษำจังหวัดนครปฐม 
ที่ 025/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ทักษะพื้นฐำน                                          
          และประชุมทำงวิชำกำรองค์กำรวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย  

ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดนครปฐม  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 

    

  ตามที่ อาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ได้ก าหนดการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน 
และประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม  ประจ าปี
การศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน  2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม  ได้แสดงความสามารถด้านวิชาการ 
นอกเหนือจากความสามารถที่ได้รับจากการเรียน  โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ 
ความสามารถและความเชี่ยวชาญ มีความพร้อมในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
ระดับภาคและระดับชาติต่อไป 

   ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
ของอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม จึงแต่งตั้งบุคลากรของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม เป็น
คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม 
ประจ าปีการศึกษา 2562  ดังต่อไปนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   ประกอบด้วย 

1.1  นายณรงค ์ ไทยทอง      ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม                 
ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคนครปฐม  

ประธานกรรมการ 

1.2  นายวุฒชิัย รักชาติ ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม กรรมการ 
1.3  นายสมพงษ ์ พนมชัย ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม กรรมการ 
1.4  นายพินิจ บุญโสภา        ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล กรรมการ 
1.5  นายวีระ   ทองประสิทธิ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) กรรมการ 
1.6  นางราณ ี หนูนัน  ผู้อ านวยการโรงเรียนช่างส ารวจนครปฐมและเทคโนโลยี        กรรมการ 
1.7  นางนวรัตน์        สิริล้อสกุลเพชร    ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม กรรมการ 
1.8  นางมนสัว ี เกิดสิน           ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม          กรรมการ 
1.9  นางสาวพรทิภา     อุ่นจตัตุรพร      ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ               กรรมการ 
1.10 นางสาวเครือวัลย์  เผ่าผึง้           ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยนีาคประสิทธิบ์ริหารธุรกิจ       กรรมการ 
1.11 นายสนธยา จันทร์สมบูรณ์   ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม          กรรมการและเลขานุการ 

              มีหน้ำที ่ ก าหนดนโยบายแนวทางในการด าเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดแก่คณะกรรมการ ตลอดจนจัดสรรอ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา และแก้ปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ ชี้แนะ ก ากับติดตามตลอดการด าเนินงาน  
  

/2. คณะกรรมการ… 
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2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพและทักษะพื้นฐำน 
2.1  นายสนธยา          จันทร์สมบูรณ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ประธานกรรมการ 
2.2  นางราณ ี หนูนัน     ผู้อ านวยการโรงเรียนช่างส ารวจนครปฐมและเทคโนโลยี    รองประธานกรรมการ  
2.3  นางสาวอิสริยา  น้อมน าทรัพย์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม             กรรมการ 
2.4  นางสาวพัชรา   เอกสินิทธิ์กุล รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม               กรรมการ 
2.5  นายเทอดศักดิ์   แก้วคงคา รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม กรรมการ 
2.6  นายกรวิทย ์ สระประไพ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม กรรมการ 
2.7  นายพลภัทร เลาหสูต     รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)    กรรมการ 
2.8  นางสาวศิริวรรณ   จันทร์เจริญ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)     กรรมการ 
2.9  นายชาตรี สุวรรณนที รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม               กรรมการ 
2.10 นายคมสัน  รักกุศล  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล             กรรมการ 
2.11 นางจุไรรัตน ์ ช านาญ  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม                กรรมการ 
2.12 นางสาวดาวพระศุกร์   ทองสุข  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม        กรรมการ 
2.13 นางสาวอนุตตร ี ดีใจ                รองผู้อ านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม        กรรมการ 
2.14 นายสยุมพร      เหลือวัฒนาสกูล รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ      กรรมการ 
2.15 นางสาวสุกฤตา  พลอยงาม รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ     กรรมการ 
2.16 นางจิตรา  โพธิ์แดง      รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ          กรรมการ 
2.17 นายชัยยศ ยุรศักดิ์พงศ์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ         กรรมการ 
2.18 นางสาวนิศากร   เจริญด ี      รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม               กรรมการและเลขานุการ 
2.19 นายนิรวัจ  นิลเนตร      รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      มีหน้ำที่  ด าเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม 

ประจ าปีการศึกษา 2562 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ดูแล อ านวยความสะดวกตลอดจนประสานงาน
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้สามารถด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์   

3. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันและตัดสินผลทักษะวิชำชีพ  
    มีหน้ำที ่ ด าเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยตัดสิน
และพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ กติกา การแข่งขันอย่างถูกต้องและยุติธรรม รวมถึงรับลงทะเบียนผู้เข้า
แข่งขัน รายงานผลการแข่งขันให้คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขัน ทราบต่อไป 
ประกอบด้วย  
  3.1 ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม สำขำวิชำช่ำงยนต์/สำขำวิชำช่ำงเทคนิคเครื่องกล 
          3.1.1 ทักษะงำนรถจักรยำนยนต์ (ระดับ ปวช.) จัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ในวันที่ 
12 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประกอบด้วย   

1) นายเทอดศักดิ์ แก้วคงคา     รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ประธานกรรมการ 
2) นายสุธา กรอบพุดซา ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
3) นายปกรณ์ คงเป็นสุข ครูวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม กรรมการ 
4) นายมงคลชัย จิตรสมัย ครูวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล กรรมการ 
5) นายพงษ์ศักดิ์ พบสุภาพ ครูวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้าฯ กรรมการ 
6) ว่าที่ ร.ต.ณณัชชนม์  จาคาภิรมย์    ครูวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม                      กรรมการและเลขานุการ 

 
 

      /3.1.2 ทักษะงาน... 
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/1) นางสาวนิศากร… 

       3.1.2 ทักษะงำนเครื่องยนต์เล็กดีเซล (ระดับปวช.) จัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ใน
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประกอบด้วย         

1) นายเทอดศักดิ์ แก้วคงคา     รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ประธานกรรมการ 
2) พ.อ.อ.นพดล ปิ่นมั่น ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
3) นายอ านาจ กิมฮง ครูวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม กรรมการ 
4) นายนพดล หิมะรัตน์ ครูวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้าฯ กรรมการ 
5) นายสมนึก บุญประคอง ครูวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม กรรมการและเลขานุการ 

   3.1.3 ทักษะงำนเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน (ระดับ ปวช.) จัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 
ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประกอบด้วย   

1) นายเทอดศักดิ์ แก้วคงคา     รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ประธานกรรมการ 
2) นายวรวิทย์ พลอยแดง ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
3) นายอ านาจ กิมฮง ครูวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม กรรมการ 
4) นายมงคลชัย จิตรสมัย ครูวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล กรรมการ 
5) นายสมชาย คารมย ์ ครูวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้าฯ กรรมการ 
6) นายส ารวย วรพิน ครูวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม กรรมการและเลขานุการ 

  3.1.4 ทักษะงำนเครื่องยนต์แก๊สโซลีน (ระดับ ปวส.) จัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ในวันที่ 
12 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประกอบด้วย   

1) นายเทอดศักดิ์ แก้วคงคา     รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ประธานกรรมการ 
2) นายหอมจันทร์ แก้วกาสี ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
3) นายสุชาติ สุวรรณน้อย ครูวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม กรรมการ 
4) นายณัฐ เกิดสุขผล ครูวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม กรรมการและเลขานุการ 

  3.1.5 ทักษะงำนเครื่องยนต์ดีเซล (ระดับ ปวส.) จัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ในวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประกอบด้วย   

1) นายเทอดศักดิ์ แก้วคงคา     รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ประธานกรรมการ 
2) นายศักดา การะเวก ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
3) นายสุชาติ สุวรรณน้อย ครูวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม กรรมการ 
4) นายสมศักดิ์       สกุลรัตนกุลชัย ครูวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล กรรมการ 
5) นายสุพจน์ เฉลิ่มกลิ่น ครูวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้าฯ กรรมการ 
6) นายขจรศักดิ์ ธัญเมธารัตน์ ครูวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม กรรมการและเลขานุการ 

  3.1.6 ทักษะงำนปรับอำกำศยำนยนต์ (ระดับ ปวส.) จัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 
ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประกอบด้วย   

1) นางสาวนิศากร เจริญดี     รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม        ประธานกรรมการ 
2) นายบัณฑิต         มงคลสิริรัตนา ครูวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล กรรมการ 
3) นายจักรกริช อินแขก ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการและเลขานุการ 

  3.2 ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน/สำขำวิชำช่ำงซ่อมบ ำรุง/สำขำวิชำเขียนแบบ
เครื่องกล/สำขำวิชำเทคนิคกำรผลิต/สำขำวิชำเทคนิคอุตสำหกรรม และสำขำวิชำเขียนแบบเครื่องกล   
          3.2.1 ทักษะงำนกลึงชิ้นงำน (ระดับปวช.) จัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ในวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประกอบด้วย   

1) นางสาวนิศากร เจริญดี     รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม          ประธานกรรมการ 
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/3.5.2 ทักษะการ… 

2) นายสุภเดช เหรียญประชา   ครูวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม กรรมการ 
3) นายสิริพรชัย ศักดาประดิษฐ ์  ครูวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล กรรมการ 
4) นายทศพร เซ่ียงจ๊ง ครูวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้าฯ กรรมการ 
5) นายปรีชาชัด เมฆาวรรณ ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการและเลขานุการ 

   3.2.2 ทักษะกำรวัดละเอียด (ระดับปวช.) จัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ในวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประกอบด้วย   

1) นางสาวนิศากร เจริญดี     รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม          ประธานกรรมการ 
2) นายปัญโญ สุขแก้วฟ้า         ครูวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม กรรมการ 
3) นายมนตรี รักถึง ครูวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล กรรมการ 
4) นายทศพร เซ่ียงจ๊ง ครูวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้าฯ กรรมการ 
5) นางสาวสิรนาถ อินโอภาส ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการและเลขานุการ 

   3.2.3 ทักษะเขียนแบบเครื่องกลคอมพิวเตอร์ (ระดับปวช.) จัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ใน
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประกอบด้วย   

1) นายเทอดศักดิ์ แก้วคงคา     รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม           ประธานกรรมการ 
2) นายมนตรี รักถึง ครูวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล กรรมการ 
3) นายเบญจา สุนทรเสถียร ครูวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม กรรมการและเลขานุการ 

 3.3 ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม สำขำวิชำช่ำงเชื่อมโลหะและสำขำวิชำเทคนิคโลหะ  
          3.3.1 ทักษะกำรเชื่อม GTAW & SMAW (ระดับ ปวช.) จัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ใน
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประกอบด้วย   

1) นางสาวนิศากร เจริญดี     รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม          ประธานกรรมการ 
2) นายปราโมทย์ พันธ์สว่าง ครูวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม กรรมการ 
3) นายไชยยา สุริยะจันทร์ ครูวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้าฯ กรรมการ 
4) นายพงษ์ศักดิ์ พลายศร ี ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการและเลขานุการ 

   3.4 ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลังและสำขำวิชำไฟฟ้ำ  
          3.4.1 ทักษะกำรติดตั้งไฟฟ้ำและควบคุมไฟฟ้ำ (ระดับ ปวช.) จัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัยการอาชีพบาง
แก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประกอบด้วย   

1) นายพลภัทร เลาหสูต     รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้าฯ      ประธานกรรมการ 
2) นายมหิดล สุริยพรรณ ครูวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม กรรมการ 
3) นายจรัญ วรรณประเสริฐ    ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
4) นายสาธิต อ้าวเจริญ ครูวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้าฯ       กรรมการและเลขานุการ 

   3.5 ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์/สำขำวิชำโทรคมนำคม และสำขำวิชำ
เทคโนโลยีคมนำคม            
     3.5.1 ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (Mobile Amplifier) (ระดับ ปวช.)   จัดการ
แข่งขัน ณ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประกอบด้วย   

1) นางสาวนิศากร เจริญดี     รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม          ประธานกรรมการ 
2) นายวิโรจน์        ศิริประเสริฐสุข ครูวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม กรรมการ 
3) นายจาตุรงค์ บุตรลพ ครูวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม กรรมการ 
4) นายประทีป สุวรรณโชติ ครูวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล  กรรมการ 
5) นายศุภชัย จันทรอัมพร ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการและเลขานุการ 
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  3.5.2 ทักษะการแข่งขันการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (ระดับ ปวส.)  จัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัยการ
อาชีพนครปฐม ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประกอบด้วย   

1) นางสาวนิศากร เจริญดี     รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม          ประธานกรรมการ 
2) นายสิทธิชัย แก้วแววน้อย ครูวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม กรรมการ 
3) นายธนากร แก้วยง ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการและเลขานุการ 

  3.6 ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม สำขำวิชำสถำปัตยกรรมและสำขำวิชำเทคนิคสถำปัตยกรรม 
          3.6.1 ทักษะการเขียนแบบก่อสร้าง (ระดับ ปวช.)  จัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ในวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประกอบด้วย   

1) นายเทอดศักดิ์ แก้วคงคา     รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ประธานกรรมการ 
2) นางบุญศิริ จิตมั่น ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม กรรมการ 
3) นางสาวปนัดดา รุจิรธนนิธิ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม กรรมการ 
4) นางสาวฐิติชล เถาว์ศิร ิ ครูวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม  กรรมการและเลขานุการ 

  3.7 ประเภทวิชำเทคนิคพื้นฐำน   
          3.7.1 ทักษะกำรฝึกฝีมือ (ระดับ ปวช.) จัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ในวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประกอบด้วย   

1) นางสาวนิศากร เจริญดี     รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม         ประธานกรรมการ 
2) นายธันยธรณ์ อุ่นศิริ ครูวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม กรรมการ 
3) นายปกรณ์ คงเป็นสุข ครูวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม กรรมการ 
4) นายค านูณ บูรณะ ครูวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล      กรรมการ 
5) นางสาวจินตนา นามคง ครูวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้าฯ      กรรมการ 
6) นายนิรันดร์ ภูฆัง ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการและเลขานุการ 

   3.8 ประเภทวิชำพำณิชยกรรม/ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ  สำขำวิชำกำรบัญชี/สำขำวิชำกำรตลำด/
สำขำวิชำธุรกิจค้ำปลีก และสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
          3.8.1 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ในงำนบัญชี (ระดับ ปวช.) จัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 
ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประกอบด้วย   

1) นางสาวนิศากร เจริญดี     รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม         ประธานกรรมการ 
2) นายพสิษฐ์      ฟ้าเฟื่องวิทยากุล ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม กรรมการ 
3) นางพณาวรรณ พวงระย้า ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธ์ิบริหารธุรกิจ                  กรรมการ 
4) นายปริญญา แสนสวะ ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธ์ิบริหารธุรกิจ                  กรรมการ 
5) นางสาวสุกัญญา   รักษาพล  ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการและเลขานุการ 

          3.8.2 ทักษะโปรแกรมส ำเร็จรูปเพื่องำนบัญชี (ระดับ ปวส.) จัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 
ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประกอบด้วย   

1) นางสาวนิศากร เจริญดี     รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม         ประธานกรรมการ 
2) นางมะลิวรรณ พฤกษชัยกุล ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม กรรมการ 
3) นางสาวอังศุมา แฝดสูงเนิน ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม กรรมการ 
4) นายรังสรรค์ อรุณสิทธิ์ ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ                   กรรมการ 
5) นางทิพวรรณ เหราบัตย์ ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการและเลขานุการ 

   
 

/3.8.3 ทักษะการน าเสนอ... 
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/3.9.2 ทักษะการออกแบบ… 

  3.8.3 ทักษะกำรน ำเสนอขำยสินค้ำ “The Marketing Challenge” (ระดับ ปวช.) จัดการแข่งขัน ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประกอบด้วย   

1) นางจิตรา โพธิ์แดง     รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์ฯ   ประธานกรรมการ 
2) นางจิดาภา แก้วเจริญ ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
3) นางวีรวรรณ ฤกษ์ประวัติ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม                   กรรมการ 
4) นางวรินทร      ธ ารงสิริประเสริฐ ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์ฯ    กรรมการและเลขานุการ 

   3.8.4 ทักษะกลยุทธ์กำรตลำดเชิงสร้ำงสรรค์ “Creative Marketing Plan” (ระดับ ปวส.) จัดการ
แข่งขัน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประกอบด้วย   

1) นางจิตรา โพธิ์แดง     รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์ฯ   ประธานกรรมการ 
2) นางสาวศรีไพล อ่ิมส าราญ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม กรรมการ 
3) นางสาวพัชรี สุวรรณโค ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
4) นางสาวสุพรรษา  โพธิ์ทอง ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์ฯ    กรรมการและเลขานุการ 

   3.8.5 ทักษะกำรเขียนแผนธุรกิจ (ระดับ ปวส.) จัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อ
เปิ่นอุปถัมภ์)บริหารธุรกิจ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประกอบด้วย   

1) นายพลภัทร เลาหสูต รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแกว้ฟ้าฯ      ประธานกรรมการ 
2) นางสาวศรีไพล อ่ิมส าราญ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม กรรมการ 
3) นางวรายุภัสร์      วิวัฒน์ชานนท์ ครูวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม กรรมการ 
4) นางสาวพัชรี สุวรรณโค ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
5) นางสาวกุสุมา จันทร์ตร ี ครูวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้าฯ       กรรมการและเลขานุการ 

   3.8.6 ทักษะกำรจัดแสดงสินค้ำและบริกำรลูกค้ำ (ระดับ ปวช.หรือปวส.) จัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษานครปฐม  ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประกอบด้วย   

1) นางสาวอิสริยา น้อมน าทรัพย์     รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศกึษานครปฐม        ประธานกรรมการ 
2) นางสาวสุนันทา ฤทธิจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม                   กรรมการ 
3) นายชาญวิทย์ เพ็งเจริญ บริษัท แบล็คแคนย่อน (ประเทศไทย) จ ากัด กรรมการ 
4) นายปฏิญญา ไวยเดชา บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด  กรรมการและเลขานุการ 

   3.8.7 ทักษะพัฒนำระบบพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) (ระดับ ปวช.หรือปวส.) จัดการ
แข่งขัน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม  ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประกอบด้วย   

1) นายชาตรี สุวรรณนที รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม        ประธานกรรมการ 
2) นายทวีพร เอกมณีโรจน์ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม กรรมการ 
3) นายกฤษฎา รุ่งคูหา ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
4) นางลัดดา กุลชร ครูวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม กรรมการ 
5) นายพิพัฒน์      ศรีประกายแก้ว ครูวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้าฯ       กรรมการ 
6) นางวาสนา อมรฤทธิ์ ครูวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม          กรรมการและเลขานุการ 

   3.9 ประเภทวิชำคหกรรม สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร  
          3.9.1 ทักษะกำรประกอบอำหำรไทยเชิงธุรกิจ (ระดับ ปวช.) จัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีนาค
ประสิทธิ์บริหารธุรกิจ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประกอบด้วย   

1) นางจิตรา โพธิ์แดง     รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์ฯ   ประธานกรรมการ 
2) นายมารุต  ฮวบจันทร์ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม กรรมการ 
3) นางสุริศา           ฉลาดแพทย์ ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
5) นางสาวชมพูนุช   สุนทรพรนาวิน ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์ฯ    กรรมการและเลขานุการ 
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/4.2 การประกวดร้องเพลง… 

   3.9.2 ทักษะกำรออกแบบและประกอบอำหำรไทยสู่มำตรฐำนสำกล (ระดับ ปวส.) จัดการแข่งขัน ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประกอบด้วย   

1) นางจิตรา โพธิ์แดง     รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์ฯ   ประธานกรรมการ 
2) นายมารุต ฮวบจันทร์ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม กรรมการ 
3) นางสุริศา           ฉลาดแพทย์ ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
4) นายอดิเทพ เรืองสม ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์ฯ    กรรมการและเลขานุการ 

  3.10 ประเภทวิชำศิลปกรรม สำขำวิชำคอมพิวเตอร์กรำฟิก/สำขำวิชำเทคโนโลยีศิลปกรรม  
          3.10.1 ทักษะกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ (ระดับ ปวช.) จัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ใน
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประกอบด้วย   

1) นางสาวพัชรา เอกสินิทธ์กุล     รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม        ประธานกรรมการ 
2) นายเฉลิม นิตินันท์ ครูวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล กรรมการ 
3) นายธรรมนูญ    เศวตสุทธิสิรกุล ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม กรรมการและเลขานุการ 

  3.11 ประเภทวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว สำขำวิชำกำรโรงแรม  
          3.11.1 ทักษะกำรผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender (ระดับ ปวช.หรือปวส.) จัดการแข่งขัน ณ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประกอบด้วย   

1) นางสาวอิสริยา น้อมน าทรัพย์     รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม        ประธานกรรมการ 
2) นางถนอมจิต เอกรักษา ครูวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้าฯ กรรมการ 
3) นางสาววิภารัตน์   ศรีด า ครูวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล กรรมการ 
4) นางสาววัฒนาภรณ์  โยธาจักร ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม         กรรมการและเลขานุการ 

  3.12 ประเภทวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
          3.12.1 เทคโนโลยีเครือข่ำย (ระดับ ปวส.) จัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ในวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประกอบด้วย   

1) นางสาวอิสริยา น้อมน าทรัพย์     รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม        ประธานกรรมการ 
2) นางนุจสรา โพธิ์เงิน ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม กรรมการ 
3) นายเกรียงสิทธิ์     ดลประสิทธิ์ ครูวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล กรรมการ 
4) นายทวีพร เอกมณีโรจน์ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม         กรรมการและเลขานุการ 

4. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันและตัดสินผลทักษะพื้นฐำน 
    มีหน้ำที่  ด าเนินการจัดการแข่งขันทักษะพื้นฐานต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยตัดสินและพิจารณาให้
คะแนนตามเกณฑ์ กติกา การแข่งขันอย่างถูกต้องและยุติธรรม รวมถึงรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน รายงานผลการ
แข่งขันให้คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขัน ทราบต่อไป ประกอบด้วย  
  4.1 กำรประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชำย  (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)  จัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัยการอาชีพบาง
แก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประกอบด้วย                    

1) นางสาวศิริวรรณ  จันทร์เจริญ    รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้าฯ    ประธานกรรมการ 
2) นางชนิตา ศรีทองค า ครูวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม กรรมการ 
3) นายพนม เทียมค า ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม กรรมการ 
4) นายธีระวัฒน์ ศรีภักดิ์ ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
5) นายไชยา ยืนยง ครูวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม กรรมการ 
6) นางเอ้ืออรุณ บุญส่ง ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม                    กรรมการ 
7) นางสาวประดับพร  ดาวเรือง ครูวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้าฯ กรรมการและเลขานุการ 
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/11) นายปวรนนัท์… 

    4.2 กำรประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง  (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)  จัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัยการอาชีพบาง
แก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประกอบด้วย   

1) นางสาวศิริวรรณ  จันทร์เจริญ    รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้าฯ    ประธานกรรมการ 
2) นางชนิตา ศรีทองค า ครูวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม กรรมการ 
3) นายพนม เทียมค า ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม กรรมการ 
4) นายธีระวัฒน์ ศรีภักดิ์ ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
5) นายรัชพล พุมแพง ครูวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล กรรมการ 
6) นางเอ้ืออรุณ บุญส่ง ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม                    กรรมการ 
7) นางพรรณภา อนันตะคู ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนาบริหารธุรกิจ                           กรรมการ 
8) นางสาวประดับพร  ดาวเรือง ครูวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้าฯ กรรมการและเลขานุการ 

     4.3 กำรประกวดร้องเพลงไทยสำกล ชำย  (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)  จัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัยการอาชีพบาง
แก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประกอบด้วย    

1) นางสาวศิริวรรณ  จันทร์เจริญ    รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้าฯ    ประธานกรรมการ 
2) นางชนิตา ศรีทองค า ครูวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม กรรมการ 
3) นายพนม เทียมค า ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม กรรมการ 
4) นายธีระวัฒน์ ศรีภักดิ์ ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
5) นายไชยา ยืนยง ครูวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม กรรมการ 
6) นายรัชพล พุมแพง ครูวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล กรรมการ 
7) นายปวรนันท์      ค าหอม ครูโรงเรียนช่างส ารวจนครปฐมและเทคโนโลยี                 กรรมการ 
8) นางสาวประดับพร  ดาวเรือง ครูวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้าฯ กรรมการและเลขานุการ 

    4.4 กำรประกวดร้องเพลงไทยสำกล หญิง (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) จัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัยการอาชีพบาง
แก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประกอบด้วย    

1) นางสาวศิริวรรณ  จันทร์เจริญ    รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้าฯ    ประธานกรรมการ 
2) นางชนิตา ศรีทองค า ครูวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม กรรมการ 
3) นายพนม เทียมค า ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม กรรมการ 
4) นายธีระวัฒน์ ศรีภักดิ์ ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
5) นายรัชพล พุมแพง ครูวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล กรรมการ 
6) นางพรรณภา อนันตะคู ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนาบริหารธุรกิจ                           กรรมการ 
7) นางสาวประดับพร  ดาวเรือง ครูวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้าฯ กรรมการและเลขานุการ 

   4.5 กำรประกวดร้องเพลงสำกล ชำย  (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)  จัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
ฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประกอบด้วย     

1) นางสาวศิริวรรณ  จันทร์เจริญ    รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้าฯ    ประธานกรรมการ 
2) นางจิตรา     โพธิ์แดง           รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธ์ิฯ       รองประธานกรรมการ 
3) นางชนิตา ศรีทองค า ครูวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม กรรมการ 
4) นายพนม เทียมค า ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม กรรมการ 
5) นายธีระวัฒน์ ศรีภักดิ์ ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
6) นายไชยา ยืนยง ครูวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม กรรมการ 
7) นายรัชพล พุมแพง ครูวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล กรรมการ 
8) นายทวีศักดิ์ ก าทรัพย์ ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม กรรมการ 
9) นางเอ้ืออรุณ บุญส่ง ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม                    กรรมการ 
10) นางพรรณภา อนันตะคู ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนาบริหารธุรกิจ                          กรรมการ 
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/4.10 การประกวด… 

11) นายปวรนันท์      ค าหอม ครูโรงเรียนช่างส ารวจนครปฐมและเทคโนโลยี                 กรรมการ 
12) นางสาวประดับพร  ดาวเรือง ครูวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้าฯ กรรมการและเลขานุการ 

    4.6 กำรประกวดร้องเพลงสำกล หญิง  (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)  จัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
ฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประกอบด้วย                       

1) นางสาวศิริวรรณ  จันทร์เจริญ    รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้าฯ    ประธานกรรมการ 
2) นางจิตรา     โพธิ์แดง         รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธ์ิฯ        รองประธานกรรมการ 
3) นางชนิตา ศรีทองค า ครูวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม กรรมการ 
4) นายพนม เทียมค า ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม กรรมการ 
5) นายธีระวัฒน์ ศรีภักดิ์ ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
6) นายไชยา ยืนยง ครูวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม กรรมการ 
7) นายรัชพล พุมแพง ครูวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล กรรมการ 
8) นายทวีศักดิ์ ก าทรัพย์ ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม กรรมการ 
9) นางเอ้ืออรุณ บุญส่ง ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม                    กรรมการ 
10) นางพรรณภา อนันตะคู ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนาบริหารธุรกิจ                           กรรมการ 
11) นายปวรนันท์      ค าหอม ครูโรงเรียนช่างส ารวจนครปฐมและเทคโนโลยี                 กรรมการ 
12) นางสาวประดับพร  ดาวเรือง ครูวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้าฯ กรรมการและเลขานุการ 

    4.7 กำรประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R (คละได้)  (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)  จัดการแข่งขัน ณ 
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประกอบด้วย                       

1) นายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม         ประธานกรรมการ 
2) นายเฉลิม นิตินันท์ ครูวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล กรรมการ 
3) นายภคพัส      เหล่าวัฒนวรรณ ครูวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้าฯ กรรมการ 
4) นายเฉลิมพงษ์  ญาณพัฒน์วรากูล  ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์ฯ                            กรรมการ 
5) นายชยพล ศรีดีเอ่ียม ครูวิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม         กรรมการและเลขานุการ 

  4.8 กำรประกวดวงดนตรีสำกล (คละได้) (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)  จัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 
ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประกอบด้วย                       

1) นายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม         ประธานกรรมการ 
2) นายเฉลิม นิตินันท์ ครูวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล กรรมการ 
3) นายคนิฐ กิตติไชยากุล ครูวิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม         กรรมการและเลขานุการ 

  4.9 กำรประกวดพูดในที่สำธำรณะ เป็นภำษำอังกฤษ (English Public Speaking Contest) (ระดับ ปวช. 
หรือ ปวส.)  จัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการ
ประกอบด้วย                   

1) นางสาวพัชรา   เอกสินิทธ์กุล     รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม        ประธานกรรมการ 
3) นางสาวเปมิกา กันทะวงค์ ครูวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม กรรมการ 
4) นางสาวปานวาด   พูลดี ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กรรมการ 
5) นายธีระรัฐ ทองบุญมา ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ กรรมการ 
6) นายกิตติภพ รัตนากรกุล ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ กรรมการ 
7) นางมณีวรรณ กิจบ ารุง ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์ฯ                             กรรมการ 
8) นางสาวกัณฐลดา  กลิ่นเมือง ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม กรรมการและเลขานุการ 
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/4.15 การประกวด… 

  4.10 กำรประกวดสุนทรพจน์ภำษำจีนกลำง  (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)  จัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครปฐม ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประกอบด้วย                   

1) นางสาวพัชรา   เอกสินิทธ์กุล     รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม        ประธานกรรมการ 
2) นายวิชยา กรพิพัฒน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ 
3) นางสาวณัฐกานต์  โรจนพรประสิทธิ์    ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ กรรมการ 
4) นายวิทยา        กาญจนามั่งศักดิ์      ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ กรรมการ 
5) Miss Xiao   Yunting ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์ฯ                             กรรมการ 
6) นายโอมาร์ อินทรชูเดช ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม กรรมการและเลขานุการ 

  4.11 กำรประกวดสุนทรพจน์ภำษำไทย (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)  จัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครปฐม ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประกอบด้วย                   

1) นางสาวพัชรา   เอกสินิทธ์กุล     รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม        ประธานกรรมการ 
2) นางขนิษฐา หน่อสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
3) ดร.อธิกมาส มากจุ้ย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ 
4) นางสาวนริศรา ชยธวัช ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ กรรมการและเลขานุการ 

  4.12 กำรประกวดรักกำรอ่ำนภำษำไทย (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)  จัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครปฐม ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประกอบด้วย                   

1) นางสาวพัชรา   เอกสินิทธ์กุล     รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม        ประธานกรรมการ 
2) นางขนิษฐา หน่อสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
3) ดร.อธิกมาส มากจุ้ย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ 
4) นางสาวนริศรา ชยธวัช ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ กรรมการและเลขานุการ 

  4.13 กำรประกวดกำรพูดสำธิตเป็นภำษำอังกฤษ (English Demonstration Contest) (ระดับ ปวช. หรือ 
ปวส.)  จัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประกอบด้วย      

1) นางสาวพัชรา   เอกสินิทธ์กุล     รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม        ประธานกรรมการ 
2) นางสาวปานวาด   พูลดี โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กรรมการ 
3) นายธีระรัฐ ทองบุญมา โรงเรียนราชินีบูรณะ กรรมการ 
4) นายกิตติภพ รัตนากรกุล โรงเรียนราชินีบูรณะ กรรมการ 
5) นางสาวพรรณทิพย์  พันธะมา ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์ฯ                             กรรมการ 
6) นางสาวกัณฐลดา  กลิ่นเมือง ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม กรรมการและเลขานุการ 

 4.14 กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำหน้ำที่พลเมืองและประวัติศำสตร์ชำติไทย (ระดับ ปวช.)  จัดการแข่งขัน ณ 
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลนครปฐม ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประกอบด้วย                  

1) นายคมสัน    รักกุศล รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล       ประธานกรรมการ 
2) นางสาวบงกช เอมทอง ครูวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม กรรมการ 
3) นายสมชาย ตะโกพร ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม กรรมการ 
4) นายธนวัต เข่ือนเพชร ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
5) นางสาวมาลีรัตน์  ข าเจริญ ครูวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม กรรมการ 
6) นางสุรินทร์ พรหมชนะ ครูวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้าฯ          กรรมการ 
8) นายศรุต พวงมาละ ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม                   กรรมการ 
9) นายศรุต พวงมาลา ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์ฯ                             กรรมการ 
10) นายรัชพล พุมแพง ครูวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล กรรมการและเลขานุการ 
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/มีหน้าที…่ 

  4.15 กำรประกวดมำรยำทไทย (ระดับ ปวช. หรือ ปวส)  จัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
นครปฐม ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประกอบด้วย                  

1) นายคมสัน    รักกุศล รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล       ประธานกรรมการ 
2) นางสาวสุรีพร ภมรพล ครูวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม กรรมการ 
3) นางสาวล าพูน    ศรีจันทร์อ่อน ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม กรรมการ 
4) นางสาวบุญธิดา สุขสมัย ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
5) นางสุภัตรา         ศิลปสุวรรณ ครูวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม กรรมการ 
6) นางประดับพร ดาวเรือง ครูวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้าฯ กรรมการ 
7) นางบุญศิริ จิตมั่น ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม กรรมการ 
8) นายปวรนันท์ ค าหอม ครูโรงเรียนช่างส ารวจนครปฐมและเทคโนโลยี                กรรมการ 
9) นางสมจินต์ กลิ่นถนอม ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์ฯ                             กรรมการ 
10) นางสาวเพ็ญศรี  จตุราวิยสัจ ครูวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล กรรมการและเลขานุการ 

  4.16 กำรประกวดเล่ำนิทำนพื้นบ้ำน (ระดับ ปวช. หรือ ปวส)  จัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
นครปฐม ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประกอบด้วย                  

1) นายคมสัน    รักกุศล รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล       ประธานกรรมการ 
2) นางวีระวรรณ แสงลอย ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม     กรรมการ 
3) นายส ารวย อันจันทึก ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
4) นางกัญญา วงศ์สุวรรณ ครูวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม กรรมการ 
5) นายนันท์นภัส สกุลราษฎร ครูวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้าฯ กรรมการ 
6) นางสาวดารุณี ยินดี ครูวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล กรรมการและเลขานุการ 

  4.17 กำรประกวดผลงำนสะเต็มศึกษำ (STEM Education) (ระดับ ปวช.)  จัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษานครปฐม ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประกอบด้วย                  

1) นางสาวพัชรา   เอกสินิทธ์กุล     รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม         ประธานกรรมการ 
2) นางสาวเพ็ญศรี จตุราวิยสัจ ครูวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร                   กรรมการ 
3) นางสาวเปมิกา กันทะวงค์ ครูวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม กรรมการ 
4) นายรัชพล พุ่มแพง ครูวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล กรรมการ 
5) นางสาวพรรณทิพย์  พันธะมา ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์ฯ                             กรรมการ 
6) นางสาววรรณธมล   บุตรดี ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ กรรมการและเลขานุการ 

  4.18 กำรประกวดผลงำนสะเต็มศึกษำ (STEM Education) (ระดับ ปวส.)  จัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษานครปฐม ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประกอบด้วย                  

1) นางสาวพัชรา   เอกสินิทธ์กุล     รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม         ประธานกรรมการ 
2) นางสาวเพ็ญศรี จตุราวิยสัจ ครูวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร                   กรรมการ 
3) นายรัชพล พุ่มแพง ครูวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล กรรมการ 
4) นางสาวพรรณทิพย์  พันธะมา ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์ฯ                             กรรมการ 
5) นางสาววรรณธมล   บุตรดี ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ กรรมการและเลขานุการ 

5. คณะกรรมกำรฝ่ำยประมวลผลและสรุปผลกำรแข่งขัน  ประกอบด้วย  
5.1  นางสาวนิศากร เจริญดี รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม         ประธานกรรมการ 
5.2  นางสุกัญญา     นาคจารย์              เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
5.3  นางสาววิไลลักษณ์   ยะเวียง           ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการและเลขานุการ 
5.3  นางภรภัทร มีพงษ์เภา            ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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          มีหน้ำที ่ รวบรวมและสรุปผลการแข่งขัน พร้อมทั้งส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ระดับภาคต่อไป และจัดท าสรุปรูปเล่มการด าเนินงานเพ่ือรายงานต่ออาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม 

6. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเกียรติบัตร  ประกอบด้วย  
6.1  นายวินัย คงประเสริฐ ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม                         ประธานกรรมการ 
6.2  นายจักรพงษ์     ครองยุทธ              ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
6.3  นางสาวปัทมวรรณ   แข็งขัน นักศึกษาสังเกตการสอน                   กรรมการ 
6.4  นายกฤษฎา รุ่งคูหา ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม                  กรรมการและเลขานุการ 
6.5  นางภรภัทร มีพงษ์เภา ครูวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้ำที่  จัดท าเกียรติบัตรส าหรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะ คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
ตลอดจนเกียรติบัตรนักเรียน นักศึกษา ครูผู้ควบคุมนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน และได้รับรางวัลทุก
รายการแข่งขัน   

  ทั้งนี้ให้สถานศึกษาที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐานแต่ละประเภท 
ด าเนินการแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อด าเนินงานได้ตามความเหมาะสม และรายงานผลการแข่งขันให้วิทยาลัยการ
อาชีพนครปฐม ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่  8  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  
 
 
 
 
 

                                         (นายณรงค์  ไทยทอง) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 

ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม 
 
 

 


