คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่ 427 /2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2560
ตามที่สํานั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษาได้ใ ช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ พุ ทธศักราช
2556 และสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพได้ดําเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้ครบกําหนดที่จะต้องดําเนินการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่อ ง มาตรฐานคุณ วุฒิอ าชีว ศึก ษาระดับ ประกาศนี ยบั ตรวิ ช าชีพ ได้กํ า หนดให้
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่
อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก 5 ปีนั้น
เพื่อให้การดําเนินงานการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖0 ในประเภทวิชา
อุตสาหกรรม พณิชยกรรม ศิลปกรรม คหกรรม เกษตรกรรมและประมง อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมสิ่งทอ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งสิ้น ๕7 สาขาวิชา ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย สอดคล้องเป็นไปตามแนวนโยบาย
การจัดการอาชีวศึ กษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิแ ห่งชาติ มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดั บประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ
ตลอดจนสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) และสอดคล้องกับมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานตามที่กระทรวงแรงงานกําหนด สามารถตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน
ชุมชน และท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้จะต้องดําเนินการทบทวนเนื้อหาสาระในหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
พื้นฐานในงานอาชีพ มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้สามารถทัดเทียมกับ
มาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
2560 ประกอบด้วย ผู้มีรายนามดังต่อไปนี้
คณะกรรมการทีป่ รึกษา
1. นายสุเทพ ชิตยวงษ์
2. นายวณิชย์ อ่วมศรี
3. นายประชาคม จันทรชิต
4. นายบุญส่ง จําปาโพธิ์
5. นางปัทมา วีระวานิช
6. นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้อํานวยการสํานักความร่วมมือ รักษาการในตําแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ
คณะกรรมการดําเนินงานและคณะกรรมการวิชาการ
1. นายวณิชย์ อ่วมศรี
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประธานกรรมการ
2. นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์
ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ รองประธานกรรมการ
3. นางสาววัลลภา อยู่ทอง
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
รองประธานกรรมการ
4. นายชาตรี ชนานาฎ
หน่วยศึกษานิเทศก์
กรรมการ
5. นางสาวปิยวีร จุติพงษ์รักษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
กรรมการ
/5. นางสาวโสภี...

6. นางสาวโสภี นิลรักษ์
7. นายประพนธ์ จุนทวิเทศ
8. นางวิยดา วัฒนาเมธี
9. นายวิชัย จิตมาลีรัตน์
10.นางสาวประไพพิศ เกษพานิช
11. นางศศิธร กุลสิรสิ วัสดิ์
12. นางสาวโสภิดา ลิ้มวัฒนาพันธ์
13. นางสาวขนิษฐา นามวงศ์
14. นางทิพวฺรรณ์ วงศ์วิเชียร
15. นางสาวสมปอง ตุ้มวารี
16. นางสาวจุติมา เกรียงเดชาสันติ
17. นางสาวกรรณิการ์ มันตาภรณ์
18. นางสาวฐิตาภา ราตรีวิจิตร์
19. นางสาววิภาดา ตระกูลโต
20. นางสาวชื่นจิตร์ อกตั๋น
21. นางสาวนันทา แย้มศรี
22. นายศิวาวุธ แสงสวาสดิ์
23. นายศรัทธา บุญรอด
24. นางสุภัทรา ศรีทอง
25. นางสาวสุธิดา ภักดีบุญ
26. นางรําไพ ศักดิ์สิน
27. นางภคพร เพชรรัตน์
28. นางวัลยา น้อยนาม
29. นายพิศาล บุญมาวาสนาส่ง
30. นางสาวพรรณราย ทวีวัฒน์
31. นางสาวพรรษชล ทองคุ่ย
32. นางสาวอารี โอสถจันทร์
33. นายสุธาดา อาภาประเทือง
34. นางสาววรรณธิดา พวยพุ้ง
35. นายณัฐพงศ์ แดงหล้า
36. นายภานุรังสรรค์ แป้นแก้ว
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หน่วยศึกษานิเทศก์
กรรมการ
สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
กรรมการ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
กรรมการ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
กรรมการ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
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สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
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สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
กรรมการ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
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สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
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สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
กรรมการ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
กรรมการ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
กรรมการ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
กรรมการ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการและเลขานุการ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2560
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1.1 สาขาวิชาช่างยนต์
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
1.1.1 นายวรวิทย์ ศรีตระกูล
ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑
1.1.2 นายโชค อ่อนพรม
ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
/1.1.3 นายสุคนธ์...

1.1.3 นายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์
1.1.4 นายพันธ์ศักดิ์ บุญปก
1.1.5 นายขวัญชัย จันทรโชติ
1.1.6 นายอํานวย หอมขาว
1.1.7 นายเฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล
1.1.8 นายอุเทน โปยขุนทด
1.1.9 นายประมวล รอนยุทธ์
1.1.10 นายเรืองฤทธิ์ ลํามะยศ
1.1.11 นายบรรเจิด เป่าจีน
1.1.1๒ นายประเสริฐ คงสงค์
1.1.๑๓ นายไพรัตน์ พรมมา
1.1.๑๔ นายสุรสีห์ ศรีชะตา
1.1.๑๕ นายปริญญา คําชาย
1.1.๑๖ นายเสกสรรค์ ไม่เศร้า
1.1.๑๗ นายถาวร อู่ทรัพย์
1.1.๑๘ นายบุญเอก คุ้มหอม
1.1.๑๙ นายมนัส ดิลกลาภ
1.1.๒0 นายถาวร ราชรองเมือง
1.2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นายกมล นาคะสุวรรณ
2. นายมานพ ทองแสง
3. ดร.บรรเจิด ดอนเนตรงาม
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา วัฒนาภา
5. นายเอกชัย พรรณบัตร
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
1.2.1 นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์
1.2.2 นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว
1.2.3 นายประภาษ นิ่มนุช
1.2.4 นายอรรถพล สุขีวุฒิ
1.2.5 นายปราโมทย์ อัมพร
1.2.6 นายนิวัฒน์ ศรีษะภูมิ
1.2.7 นายสมชาย สูญสิ้นภัย
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รองประธานกรรมการ
มหาสารคาม
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
กรรมการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
กรรมการ
การต่อเรือนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธ์
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากําลังคน
อาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุม่ อาชีพแม่พิมพ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านแม่พิมพ์ สถาบันไทย-เยอรมัน
นักวิชาการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชํานาญการ
สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี
ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ประธานกรรมการ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม รองประธานกรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
กรรมการ
/1.2.8 นายอภิวัฒน์...

1.2.8 นายอภิวัฒน์ วงค์แป้น
1.2.9 ดร.ศรายุทธ ทองอุทยั
1.2.10 นางจารุนันท์ ปกป้อง
1.3 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
คณะกรรมการทีป่ รึกษา
1. นายสุชาติ กิจพิทักษ์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นายพนม ยิ่งไพรบูลย์
2. นายปิยะชาติ อเนกกิจสมบูรณ์
3. นายกฤษดา เฉลิมวัฒน์
4. นายอมรินทร์ อินนุพัฒน์
5. นายมานะ ธัญญวาส
6. นายวัชรพงษ์ มุชเชิด
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
1.3.1 นายสมหมาย สว่างศรี
1.3.2 นายวุฒิพงศ์ อินทิแสง
1.3.3 นายอําพร โสภา
1.3.4 นายสุวฒ
ั น์ วงษ์นิพนธ์
1.3.5 นายประทีป ระงับทุกข์
1.3.6 นายทองดี ทาบึงกาฬ
1.3.7 นายสุชาติ รอดสุวรรณ
1.3.8 นายประวิทย์ พรหมสุวรรณ
1.3.9 นายสมชาย แคฝอย
1.3.10 นายชาญชัย แฮวู
1.3.11 นายชํานาญ จันทรมณี
1.3.12 นายจเร หลวงนา
1.3.13 นายพรชัย ฉัตรชัยวัฒนา
1.4 สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
1.4.1 ดร.สุทธิรักษ์ กาจหาญ
1.4.2 นายภัทรกร กุลการพัดชี
1.4.3 นายศุภมิตร กิจเธาว์
1.4.4 นายสุรยิ า แก้วมณี
1.4.5 นายสุพจน์ เกียรติชนานุกูล
1.4.6 นายชาตรี ศรีวิเชียร
1.4.7 นายอรรถพล สุขีวุฒิ

-4วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
กรรมการ
รองผู้อํานวยการ
กรรมการและเลขานุการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้าราชการบํานาญศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
บริษัท คิวเทสติ้ง จํากัด
บริษัท ไทย เค.บอยเลอร์ จํากัด
บริษัทไทยนิปอนสตีล จํากัด
บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จํากัด มหาชน
วิศวกรอิสระ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/1.5 สาขาวิชา...

-51.5 สาขาวิชาช่างซ่อมบํารุง
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นายพรวิจิตร ประทุมทอง
2. นายชิษณุพล ขาวสะอาด
3. นายสมชาย ช้างน้ํา
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
1.5.1 นายไชยศิริ สมสกุล
1.5.2 นางณพสร สวัสดิบุญญา
1.5.3 นายธีระ นรสิงห์
1.5.4 นายแมนฤทธิ์ บุญเย็น
1.5.5 นายพงศกร อุ่นสุพรรณ
1.5.6 นายสุนทร วีระเดชลิกุล
1.5.7 นายองอาจ เสนะวีณีน
1.5.8 นายมงคล แก่กล้า
1.5.9 นายนรากร แย้มศิริ
1.5.10 นางนพพรรณ จาเลิศ
1.5.11 นายประมวล มณีคุ้ม
1.6 สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นายสุบิน รักชื่อ
2. นายเสมา พูลเวช
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
1.6.1 นายสมชาย ธํารงสุข
1.6.2 นายศักดิ์ชัย ธีระประทีป
1.6.3 ดร.ประทีป ผลจันทร์งาม
1.6.4 นายบรรจง มะลาไสย
1.6.5 นายสุรปัญญ์ จันทร์สวัสดิ์
1.6.6 นายกิตติพงษ์ พงษ์จําปา
1.6.7 นายสุพจน์ วงศ์พัฒน์
1.6.8 ว่าที่ร้อยตรีวันชัย รัชตะสมบูรณ์
1.6.9 นายสมนึก ดํานุ้ย
1.6.10 นางสาวธันยาภรณ์ พิมพ์บูรณ์
1.6.11 นายวิทวัส เปี๊ยปลูก
1.6.๑๒ นายพรรุ่ง ดวงแก้ว
1.6.๑๓ นายสุรนันท์ กล่อมเกลี้ยง
1.6.๑๔ นายสมบัติ อินยิน
1.6.๑๕ นางสาวปริยาภัทร ศรีเพชร

บริษัท เซรามิค อุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท เบทาโกร จํากัด
บริษัท เบทาโกร จํากัด
ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
ประธานกรรมการ
รองผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 รองประธานกรรมการ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
รองประธานกรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
บริษัท เมส ออโตเมชั่น จํากัด
เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCG Chemicals)
ผู้อํานวยการสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประธานกรรมการ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
รองประธานกรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยี
กรรมการ
ฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กรรมการและเลขานุการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
/1.7 สาขาวิชา...

-61.7 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นางพรชนก จันทร์คง
2. นายธีร์ บุญวาสนา
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
1.7.1 นายอุดม รูปดี
1.7.2 นายสมคิด จีนจรรยา
1.7.3 นายมนัสชัย สุวรรณชัยโฆษิต
1.7.3 นางสาวอรพิน ดวงแก้ว
1.7.4 นายธนิด ภัคธนาเดชานนท์
1.7.5 นายธนิต อาภรณ์รัตน์
1.7.6 นายวสันต์ วงษานุศิษย์
1.7.7 นายเทวฤทธิ์ อ่อนทอง
1.7.8 นายชยพล พาโพธิ์
1.7.9 นายเอกอนันต์ หวังนิเวศน์กุล
1.7.10 นายวิชัย คุ้มมณี
1.7.11 นายเผชิญ อินทะโยครู
1.8 สาขาวิชาโยธา
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นายอภิรัญ สุวรรณคง
๒. นายสุพร ศิริกุลชาติ
๓. นายยิ่งยศ เย้าดุสิต
๔. นายชวกร ถวาย
๕. นายราชิน โอทอง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
1.8.1 นายภักดี ธุระเจน
1.8.2 เรืออากาศโทสมพร ปานดํา
1.8.๓ นายพยงค์ เชตวรรณ์
1.8.๔ ดร.ธรรมจักร ราชฉวาง
1.8.๕ นางสาวอรัญญา เรืองเพ็ง
1.8.๖ นายอดิศักดิ์ ศรีแสงรัตน์
1.8.๗ นายวันโชค บุญย่อง
1.8.๘ นายวิสตู ร มูลทรัพย์
1.8.๙ นายศักดิ์สิทธิ์ ทานให้
1.8.10 นายเถลิงศักดิ์ ทองปรอน

บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัท อยุธยาสร้างบ้าน จํากัด
ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
ประธานกรรมการ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
รองประธานกรรมการ
ทําหน้าที่ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
กรรมการ
ภาคเหนือ 2
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
กรรมการ
ทําหน้าทีผ่ ู้อํานวยการสํานักอาชีวศึกษาบัณฑิต
กรรมการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
วิทยาลัยเทคนิคตราด
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพังงา
ผู้อํานวยการกองช่างสํานักงานเทศบาลเมืองกันตัง
นายช่างโยธาสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้จัดการและวิศวกรโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ห้างหุ้นส่วนจํากัด ซีซีจักรกลและก่อสร้าง
ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคนิคลําพูน
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคนิคเลย
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/1.8.11 นายเกษม...

-7วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
กรรมการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
กรรมการและเลขานุการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

1.8.๑1 นายเกษม โชติช่วง
1.8.12 นายธีรภาพ พลพิชัย
1.8.13 นางสาวณัฐชยา สุขดี
1.8.1๔ นางสาวรวิวรรณ เจริญสุข
1.8.15 นายโกศิน วงษ์นุรักษ์
1.8.1๖ นายยุทธการ เรืองเต็ม
1.8.17 นายสุรินทร์ บุญสนอง
1.8.18 นางสุจิรา ลักษณา
1.9 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นายทรงพจน์ สายสืบ
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
2. นายสักรินทร์ เขียนเซ็น
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
3. นายปริญญา มรรคสิริสขุ
บริษทั 52 ไอร์แลนด์ จํากัด
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
1.9.1 นายสาคม คันธโกวิธ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
ประธานกรรมการ
1.9.2 นายสุวฒ
ั น์ รัตนปริคณน์
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต
รองประธานกรรมการ
1.9.3 นายปรเมษฐ์ ศรีบูรณ์
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ รองประธานกรรมการ
1.9.4 นายราชิน โพธิโต
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
กรรมการ
1.9.5 นายชัยยศ วัชระปรารมย์
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
กรรมการ
1.9.6 นายสุทธิเดช เพิ่มสินธุ์
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
กรรมการ
1.9.7 นายวรฐ อัศวลาภสกุล
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
กรรมการ
1.9.8 นายเชิญขวัญ พงษ์สาระนันทกุล วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
กรรมการ
1.9.9 นายบัญญัติ พงษ์พิริยะเดชะ
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
กรรมการ
1.9.10 นายอุสมาน เจาะซู
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
กรรมการ
1.9.11 นายปิยฉัตร ไตรแสง
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
กรรมการ
1.9.12 นายอภิชาติ ชุมวงศ์
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
กรรมการ
1.9.13 นายธวัช ศรีเพ็ชร์พันธุ์
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรรมการและเลขานุการ
19.14 นายชนินทร์ สุขประชา
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.9.15 นายสมพงษ์ พุทธบุตรทินกุล วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.10 สาขาวิชาช่างเครือ่ งเรือนและตกแต่งภายใน
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นายสุพจน์ วิทโยดม
ผู้จัดการ บริษทั สยามเมจิกแลนด์ จํากัด
2. นายวรวุฒิ บุญทา
ผู้จัดการ บริษทั พีเอสพี เฟอร์นิเจอร์แอนด์ดีไซด์ จํากัด
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
1.10.1 นายสุวัฒน์ รัตนปริคณน์
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ประธานกรรมการ
1.10.2 นายวัฒนา บุญวิรัตน์
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
กรรมการ
1.10.3 นายศิระ จันทร์สวาสดิ์
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
กรรมการ
1.10.4 นางจันทิมา หล่อตระกูล
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
กรรมการ
/1.10.5 นายศานิต...

1.10.5 นายศานิต ปันเขื่อนขัติย์
1.10.6 นางสายชล เชตมี
1.10.7 นางสาวสุพัตร์ ศรีพงษ์สุทธิ์
1.10.8 นายพิชิต แสงจันทร์
1.10.9 นายสมพร คณะนา
1.10.10 นายศราวุฒิ มีจนั ทร์
1.10.11 นายสุวัฒน์ อุตตมะพันธุ์
1.10.12 นายชูชัย หันตรา
1.11 สาขาวิชาสํารวจ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นายนพดล เตชวาทกุล
2. นายสมชาย อันธพันธ์
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
1.11.1 นายสุวัฒน์ รัตนปริคณน์
1.11.2 นายพิทยาธรณ์ แจ่มศรี
1.11.3 นายอรรคพล พานิชเจริญ
1.11.4 นางสาวนฤมล แตงแก้วฟ้า
1.11.5 นายทวี ปวงจันทร์
1.11.6 นายเสกสรร ทัศนยิม้
1.11.7 นางอุบลพันธ์ พร้อมเพรียงชัย
1.11.8 นางสิริมา ผลจันทร์
1.11.9 นายวัฒนา บุญวิรัตน์
1.11.10 นายพรหมพัฒน์ จันทร์กระจ่าง
1.12 สาขาวิชาช่างพิมพ์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นายวิรุฬห์ ส่งเสริมสวัสดิ์
2. นายภาสกร วงษ์ชนะชัย
3. นายพิษณุ นภากร
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
1.12.1 นายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร
1.12.2 นายพิชัย ปัญญาอาวุธ
1.12.3 นายสถาพร โฉมศิริ
1.12.4 นายรุ่งนิรันดร์ ไตรรัตน์
1.12.5 นายสันติ ชื่นเจริญ
1.12.6 นายปวริศ เปี่ยมวุฒินันท์
1.13 สาขาวิชาเทคนิคแว่นตาและเลนส์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นายทวี โทนหงษา
2. นายชาญยุทธ มรีรัตน์

-8วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีต่อเรือพระนครศรีอยุธยา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจํากัดเซอร์เวย์ทีม
ผู้จัดการ SCA Mapping Group
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ประธานกรรมการ
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
รองประธานกรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บวรสารการพิมพ์ จํากัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สํานักพิมพ์สุภา จํากัด
รองผู้จัดการโรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ประธานกรรมการ
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
กรรมการและเลขานุการ
ร้านแว่นตาออโรร่า
ร้านแว่นตา Daimond eyes
/คณะกรรมการ...

-9คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
1.13.1 นายณัชธร ทองดอนเปรียง
1.13.2 นางภาดี ขุนนนท์
1.13.3 นางจรินทร์พร อิงโชติศักดิ์
1.13.4 นายบัญชา ธนูแสง
1.13.5 นายพิชิต แจ่มมิน
1.14 สาขาวิชาอุตสาหกรรมยาง
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นายศักดิชัย ชัยช่วย
2. นางสาวเยาวพา นาภรณ์
3. นางสาวสุภัทรา ตั้งฤกษ์วราสกุล
4. ดร.สุนิสา สุชาติ
5. ดร.จุฑารัตน์ อินทปัน
คณะกรรมการอํานวยการ
1. นายภักดี ธุระเจน
2. นายเชือบ จิตสามารถ
3. นายธีระชัย จินตุลา
4. นายพรชัย สระศรีสุวรรณ
5. นายสุรินทร์ บุญสนอง
6. นางสุจิรา ลักษณา
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
1.14.1 นายสิริวิชญ์ ธนเศรษฐ์วงศ์
1.14.2 นายสัง่ พล นิตย์นรา
1.14.3 นายสรศักดิ์ มณีโรจน์
1.14.4 นายธีรชัย อินนวล
1.14.5 นายประสิทธิ์ วัชรินทร์พร
1.14.6 นายสุธี ไทยเกิด
1.14.7 นายพิระ วิจะสิกะ
1.14.8 นางสาวนุชจรี สุกใส
1.14.9 นางสาวรัชนี เมืองสุวรรณ์
1.14.10 นายวัชรินทร์ รัศมี
1.14.11 นางสาวสายฝน แก้วสม
1.14.12 นายสุธีร์ ก่อบุญขวัญ

ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
ประธานกรรมการ
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง รองประธานกรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
กรรมการและเลขานุการ
ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย NR.Operation บริษัทชัวร์เท็กซ์
ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัทชัวร์เท๊กซ์
หัวหน้าส่วนทดสอบวัตถุดิบ บริษัทศรีตรังโกลฟส์
(ประเทศไทย) จํากัด
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
มาหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
มาหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
ประธานกรรมการ
กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
กรรมการ
รองผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
กรรมการ
รองผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา กรรมการและเลขานุการ
ภาคใต้ 1
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการ
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
/1.15 สาขาวิชา...

-101.15 สาขาวิชาช่างเครื่องมือวัดและควบคุม
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. รองศาสตราจารย์อาจินต์ น่วมสําราญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. นายศรีนคร นนทนาคร
บริษัท AZBIL (Thailand) Co.,Ltd.
3. นายอาสณรงค์ เตชะสัมมา
บริษัท TEIJIN CORPORATION (Thailand) Co.,Ltd.
4. นายดํารงค์เดช ธํารงลักษณ์
บริษัท ไทยออยส์ จํากัด (มหาชน)
5. นายสรวิช กมลวรกุล
บริษัท พีทีทีเมนเทนแนนซ์เอนจิเนียริ่ง จํากัด
6. นายนพดล ชูดอนหวาย
บริษัท เอสโซ่ศรีราชา จํากัด (มหาชน)
7. นายเสมา พูลเวช
บริษัท เอสซีจีเคมิคอลส์ จํากัด
8. นายประพันธ์ หลงเจริญ
บริษัท พีทีโกลบอลเคมิคอลส์ จํากัด (มหาชน)
9. นายมานพ พิทักษ์กรณ์
บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
1.15.1 นายไชยศิริ สมสกุล
ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
ประธานกรรมการ
1.15.2 นางณพสร สวัสดิบุญญา
รองผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 รองประธานกรรมการ
1.15.3 นายขวัญชัย พานิชการ
ผู้อํานวยการเทคนิคปทุมธานี
รองประธานกรรมการ
1.15.4 นายธีรยุทธ นุ้ยนุ่น
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กรรมการ
115.5 นายไพโรจน์ ครองตน
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กรรมการ
1.15.6 นางสาวกาญจนา อุพงศ์
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
กรรมการ
1.15.7 นายธาตรี ธิชานนท์
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
กรรมการ
1.15.8 นายวิชาญ พลคง
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
กรรมการ
1.15.9 นายนุกูล อั้งโสภา
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
กรรมการและเลขานุการ
1.15.10 นายพยัพ พลแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.15.11 นายธนานันต์ ชูแสง
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.16 สาขาวิชาช่างเครื่องจักรกลเกษตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. นายพัฒนา พึ่งพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2. ดร.นฤมล บุญกระจ่าง
อาจารย์ประจําสาขาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
๓. นายบุรินทร์ ริมคีรี
ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการบริษัท ไทยไดอะรี่ จํากัด
๔. นายยุทธนา สิงห์ประพันธ์
อาจารย์ประจําสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
1.16.1 นายสมชาย ธํารงสุข
ผู้อํานวยการสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประธานกรรมการ
1.16.2 ดร.เกียรติสยาม ลิ้มตระกูล
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและ
รองประธานกรรมการ
เทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
1.16.3 นายประพาส พวงชื่น
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
กรรมการ
1.16.4 ดร.ถาวร อู้ทรัพย์
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
กรรมการ
1.16.5 นายจุมพล ป่วนศิริ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
กรรมการ
/1.16.6 นายสมนึก...

1.16.6 นายสมนึก กรอกกลาง
1.16.7 นายธนิต กฐินทอง
1.16.8 นายอภิชาติ หารสุโพธิ์
1.16.9 นางสาวณภณัฏฐ์ สุรชน
1.16.10 นายนาวี นาวินทรานนท์
1.16.๑๑ นางสาวพัตร์พิมล เสาวคนธ์
1.17 สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นายวันชัย ลิ่มศิริวงศ์
2. รศ.ดร.วัลลภ จันทร์ตระกูล
๓. นายธนาฒย์ ปิติพรเทพิน
๔. นายเติมยศ เดชสุภา
๕. นางหนึ่งฤทัย แสงสว่าง
๖. นายเจน สงสัมพัพธ์
๗. ดร.กฤษฎา วิวัฒน์เวคิน
๘. นายกฤษฎา ไทยเครือวัลย์
๙. นายไรอัน แอ๊ตติกจ์
๑0.นางสาวทิพย์อาภา ชื่นประดิษฐ์
๑๑.M.r. Daniel Choo
๑๒.นายภูมิ นิธิภาสกร
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
1.17.1 ดร.สมพงค์ จตุทอง
1.17.2 ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน
1.17.3 ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์

-11วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กรรมการและเลขานุการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้าราชการบํานาญ
ข้าราชการบํานาญ
บริษัท ไลท์ซอร์ส จํากัด
บริษัท เจเอสเอส โปรดักชั่น จํากัด
บริษัท เซ็นเตอร์สเตจ จํากัด
ผู้อํานวยการสถาบัน อิเล็กทรอนิกส์ กรุงเทพฯ
บริษัท แอทคลิสต์ จํากัด
บริษัท เครสตรอน ประเทศไทย จํากัด
บริษัท เลโก้ไลท์ จํากัด
บริษัท ซี เอ็ม แอล เอนเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด
กรรมการผู้จัดการ แครม อะคาเดมี่
บริษัท เคอี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

ผู้อํานวยการสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓
ประธานกรรมการ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รองประธานกรรมการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
กรรมการ
พระนครเหนือ
1.17.4 ดร.กวิทธิ์ ศรีสมั ฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร
กรรมการ
1.17.5 ดร.สมหวัง ศุภพล
โรงเรียนพระดาบส
กรรมการ
1.17.6 นายสุชาติ สิมมี
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
กรรมการ
1.17.7 นายวรเทพ หลงขาว
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
กรรมการ
1.17.8 นายร่อเฉด เจ๊ะสัน
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
กรรมการ
1.17.9 นางสาววารุณี วัฒนถนอม
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
กรรมการ
1.17.10 นางพันธวดี นิลวิลัย
ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
กรรมการ
ภาคใต้ ๓
1.17.1๑ นายสัมพันธ์ ทิพาพงศ์
รองผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา กรรมการและเลขานุการ
ภาคใต้ ๓
1.18 สาขาวิชาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
1.18.1 นายศิริ จันบํารุง
ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ประธานกรรมการ
1. 18.2 นายสมศักดิ์ เพชรพรหม
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก
รองประธานกรรมการ
/1.18.3 นายวีระพจน์...

-121.18.3 นายวีระพจน์ ปรีพลู
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี รองประธานกรรมการ
1.18.4 นายณัชพล ฉลูทอง
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
กรรมการ
1.18.5 นายธีรยุทธ มอญขาม
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
กรรมการ
1.18.6 นายธานี นภาลัย
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
กรรมการ1.18.7 นายภูชนะ อุดมเวช
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
กรรมการ
1.18.8 นายทวีศักดิ์ มาลัยวิจิตร
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
กรรมการ
1.18.9 นายสถาพร ฝ่ายชาวนา
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมการ
1.18.10 นายธน สงข์ทอง
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
กรรมการ
1.18.11 นายสุนทร โคลพ
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
กรรมการ
1.18.๑๒ นายนิกูล ภูสุภา
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมการ
1.18.๑๓ นายธีระพงษ์ แสงสุวรรณ
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมการ
1.18.๑๔ นายธนะ จันทร์อ่อน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
กรรมการ
1.18.๑๕ นายสมควร รุ่งเรือง
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
กรรมการ
1.18.๑๖ นายประภาส ศีรชํานาญ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
กรรมการ
1.18.๑๗ ว่าที่ร้อยตรีภุชงค์ จันทร์จิระ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกหนองจอก
กรรมการ
1.18.๑๘ นายธนู แสงอุทัย
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
กรรมการ
1.18.๑๙ นายสุเทพ จั่นเพชร
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
กรรมการ
1.18.๒0 นางมณีทิพย์ เทพวรรณ
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
กรรมการ
1.18.๒๑ ดร.อําพล สีดาดี
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
กรรมการ
1.18.๒๒ นายชาตรี ปัญญาเทพ
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
กรรมการ
1.18.๒๓ นายสวง แพจุ้ย
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
กรรมการ
1.18.๒๔ นายสุรศักดิ์ พรมศรี
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
กรรมการ
1.18.๒๕ นายพิทักษ์ สุธรรม
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
กรรมการ
1.18.๒๖ นายพีรพงษ์ สาสิมมา
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
กรรมการ
1.18.๒๗ นายจรูญ นิพรรํา
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
กรรมการ
1.18.๒๘ นายจํานง พันสนิท
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
กรรมการ
1.18.๒๙ นายสุรศักดิ์ ไทรไกรกระ
วิทยาลัยการอาชีพปรานบุรี
กรรมการ
1.18.๓0 นายวิธาน เรืองฤทธิ์
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
กรรมการ
1.18.๓๑ นายคเชนทร์ ไพรพฤกษ์
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
กรรมการ
1.18.๓๒ นายสิทธิพงษ์ ไตรขันธ์
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
กรรมการ
1.18.๓๓ นายกําไล จันทร์พรม
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
กรรมการ
1.18.๓๔ นายชนัญ แสงอินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
กรรมการ
1.18.๓๕ นายสุรพงษ์ เกลียวสีนาค
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
กรรมการและเลขานุการ
1.18.๓๖ นายอุสาห์ บุตรมา
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.18.๓๗ นายสิริพงษ์ รอดสวย
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.18.๓๘ นายคธาวุธ สว่างพิศาลกิจ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.18.๓๙ นายปราโมช รูปสม
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
/1.19 สาขาวิชา...
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ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นายวรานนท์ ณ ตะกั่วทุ่ง
2. นายเจษ จินดาศักดิ์ชัย
คณะกรรมการอํานวยการ
1. นายภักดี ธุระเจน
2. นายเชือบ จิตสามารถ
3. นายธีระชัย จินตุลา
4. นายพรชัย สระศรีสุวรรณ
5. 5.นายสุรินทร์ บุญสนอง
6. นางสุจิรา ลักษณา
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
1.19.1 นายประเวศร์ เดี่ยววานิช
1.19.2 นายสุรพงศ์ มาถนอม
1.19.3 นายภูษิต ทองแป้น
1.19.4 นายเกรียงศักดิ์ ม่วงน้อย
1.19.5 นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม
1.19.6 นายปรีชา แก้วมณี
1.19.7 นายวิระวุฒิ ลําโป
1.19.8 นายชาญชัย ศิริกระจ่าง
1.19.9 นายสุทัศน์ โพธิ์อ่อง
1.19.10 นายเชาวลิต พุ่มบุญ
1.19.11 นายณรงค์ สมประสงค์
1.19.12 นายกิตติ มัณฑิตเลิศรักษ์
1.19.13 นายเกรียงไกร แพทย์ขิม
1.19.14 นายฉัตรชัย อนุวัฒน์

บริษัท มารีน (ภูเก็ต) จํากัด
MARIART (THAILAND) CO.,LTD.
ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ประธานกรรมการ
กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
กรรมการ
รองผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
กรรมการ
รองผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 กรรมการและ
เลขานุการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
ประธานกรรมการ
การต่อเรือนครศรีธรรมราช
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม กรรมการ
การต่อเรือนครศรีธรรมราช
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม กรรมการ
การต่อเรือนครศรีธรรมราช
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม กรรมการ
การต่อเรือนครศรีธรรมราช
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม กรรมการ
การต่อเรือนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
กรรมการ
นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
กรรมการ
นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
กรรมการ
พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
กรรมการ
พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
กรรมการ
พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
กรรมการ
พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
กรรมการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ กรรมการและเลขานุการ
นครศรีธรรมราช
/1.19.15 นายพิทักษ์...

1.19.15 นายพิทักษ์ รอดแก้ว
1.20 สาขาวิชาช่างซ่อมบํารุงเรือ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นายณชพงศ ประนิตย์
2. นายปวีณ เกิดเส้ง
3. นายเจษ จินดาศักดิ์ชัย
4. นายสุเทพ อินทร์แช่มช้อย
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
1.20.1 นายสุนทร พลรงค์
1.20.2 นายอดิศักดิ์ ชัชเวช
1.20.3 นายไพรวัลย์ สายพรม
1.20.4 นายชาญชัย ศิริกระจ่าง
1.16.5 นายฉัตรชัย อนุวัฒน์
1.20.6 นางจินตนา บุษยากุล
1.20.7 นายกิตติ บัณฑิตเลิศรักษ์
1.20.8 นายสมุทร ไหมทอง
1.20.9 นายอภินัย ลีลากานต์
1.20.10 นายคัมภีร์ นิลวรรณ
1.20.11 นายเกรียงไกร แพทย์ขิม
1.21 สาขาวิชาโทรคมนาคม
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นายอนันต์ ธาราเพ็ชรัตน์
2. นายกฤษณะ ศรประสิทธิ์
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
1.21.1 นายศิริ จันบํารุง
1.21.2 นายวีระ พิชิตกุล
1.21.3 นายกิจจา บานชื่น
1.21.4 นายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ
1.21.5 นายเทิดศักดิ์ เจริญนวรัตน์
1.21.๖ นายเผด็จศึก แสนุวงษ์
1.21.๗ นายคมกริช สายพิณ
1.21.๘ นายไพโรจน์ พอใจ
1.21.9 นายมณฑป ไชยบัณฑิต
1.21.๑๐ นายยงยศ รตะเสรี
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นครศรีธรรมราช

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
สมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย
บริษัท รัตนชัยคานเรือ จํากัด
ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ประธานกรรมการ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
รองประธานกรรมการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
กรรมการ
หนองคาย
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
กรรมการ
พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
กรรมการ
นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
กรรมการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๑ NBT
บริษัท ทิปเปิ้ลบี บรอด์แบรนด์ จํากัด
ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
ประธานกรรมการ
รองผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
กรรมการ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
กรรมการ
/1.21.11 นายเฉลิม...

1.21.๑๑ นายเฉลิม สุขสมบูรณ์
1.21.๑๒ นายทองสุก ยอดมณี
1.21.๑๓ นายเอกนริน พลาชีวะ
1.21.๑4 นายบพิตร บูรมิ
1.21.15 นายสมณธร พุ่มพิมล
1.22 สาขาวิชาอุตสาหกรรมฟอกหนัง
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นางปรานี คุรุเวฬุกรณ์
2. นายธงชัย ทวีโชคทรัพย์สิน
3. นายเจษฎา ทรัพย์เปี่ยมลาภ
4. นายประพล จรรยาพานิช
5. นายกิตติชัย ไวกิจอเนก
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
1.22.1 นายศิริ จันบํารุง
1.22.2 นายโสภณ กันภัย
1.22.๓ นายกิจจา บานชื่น
1.22.๔ นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง
1.22.5 นายมีนวัชร์ จินากูล
1.22.6 นายปิยพล ชูประเสริฐ
1.22.7 นางวัลภาภรณ์ บริสุทธิ์
1.22.8 นายนิสสรณ์ สุวรรณวิชาเลิศ
1.23 สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นายศุภชัย ญาณชาญปรีชา
2. นายพฤฒิ เมาลานนท์
3. นางภัคพิมล สิงหพงษ์
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
1.23.1 นายศิริ จันบํารุง
1.23.๒ นายวีระ พิชิตกุล
1.23.๓ นายกิจจา บานชื่น
1.23.4 นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว
1.23.5 นายมาโนช พวงคํา
1.23.6 นายวุฒิพร ละเอียดศิลป์
1.23.7 นายภูริทัศน์ สกูลคง
1.23.8 นายพิเชษฐ์ อินทร์แก้ว
1.23.9 นางสร้อยสุดา ฟักเปีย
1.23.10 นายสมโภชน์ ธีรวัฒนพันธ์
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กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
กรรมการ
รองผู้อํานวยการ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
บริษัท โรงงานฟอกหนังคุรุ จํากัด
บริษัท ทวีสินแทนเนอรี่ จํากัด
บริษัท คงศิรแิ ทนเนอรี่ จํากัด
บริษัท ลิม้ ศิลป แทนเนอรี่ จํากัด
บริษัท ไวกิจอเนก จํากัด
ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
ประธานกรรมการ
รองผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
กรรมการ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
กรรมการ
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สภาอุตสาหกรรม
บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด
ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
ประธานกรรมการ
รองผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
กรรมการ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
กรรมการ
/1.23.11 นางสาวกชพร...

1.23.11 นางสาวกชพร อินทรสาคร
1.23.12 นายนิรุตต์ ประยูรเจริญ
1.23.13 นายปิยะศักดิ์ เวียงคํา
1.24 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นายธวัฒชัย รามคงเมือง
2. นายธีรชัย เจียมจิต
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
1.24.1 นายศิริ จันบํารุง
1.24.2 นายวีระ พิชิตกุล
1.24.3 นายกิจจา บานชื่น
1.24.4 นายไพโรจน์ พอใจ
1.24.5 นายปิยะ รัตตสนธิกุล
1.24.6 นางศรัญญา สุทธิมาลา
1.24.7 นายวัฒนชัย สุนทรรัช
1.24.8 นายยงยศ รตะเสรี
1.24.9 นางสาวศิริกัลยา คํานนท์
1.24.10 นายศักดิ์วิชิต มั่นคง
1.24.11 นายเด็ดดวง ไชยทองศรี
1.24.๑2 นางสาวสุกัญญา สุขสถาน
1.24.13 นางกฤษณา เฮ็งฉุน
1.25 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นายสกล เต็งจารึกชัย
2. นายบุญเสริม เสนาวงษ์
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
1.25.1 นายลิขิต พลเหลา
1.25.2 นายชาญทนงค์ บุญรักษา
1.25.3 นายชัยพร รัตนแสง
1.25.4 นายวิโรจน์ ทิมา
1.25.5 นายสุวิชา มั่นยืน
1.25.6 นายธิติวัฒน์ กุลพิชัยจิรากุล
1.25.7 นายโสภา คล่องดี
1.25.8 นายธนชน อินทจันทร์
1.25.9 นายอานนท์ แสงเพชร
1.25.10 นายพรชัย ทองอินทร์
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กรรมการ
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ภัทรเมธากิจ จํากัด
ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
ประธานกรรมการ
รองผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
รองประธานกรรมการ
ภาคกลาง ๓
ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
กรรมการ
ตัวแทนภาคเหนือ
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
กรรมการ
หัวหน้างานหลักสูตร
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
กรรมการ
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก
กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) จํากัด
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ประธานกรรมการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รองประธานกรรมการ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ รองประธานกรรมการ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิควิบูลมังสาหาร รองประธานกรรมการ
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
กรรมการ
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
กรรมการ
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ
กรรมการ
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
กรรมการ
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
กรรมการ
/1.25.11 นายระวี...

1.25.11 นายระวี ปรากฎรักษ์
1.25.12 นายวรวัฒน์ บุญดี
1.25.13 นายนิตย์นิรันดร์ พิลาไชย
1.25.14 นายชวินทร์ พลหาญ
1.25.15 นายนที จันทร์เทียม
1.25.16 นายหัสวาร ผลวิสุทธิ์
1.25.17 นายภูวดล เปี่ยมจาด
1.25.18 นายสวัสดิ์ ธงไชย
1.25.19 นายวันชัย ศุภธรารักษ์
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
2.1 สาขาวิชาการบัญชี
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นางสุเบญจางค์ บุญทวี
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
2.1.1 นายชัยฤทธิ์ แสงสว่าง
2.1.2 นางใบหยก เมธนาวิน
2.1.3 นางสาวฐานิดา อุทธา
2.1.4 นางพรพรรณ วัฒนวิชัย
2.1.5 นางจารุมน ศรีสันต์
2.1.6 นายพิชัยพัฒน์ วงศ์บันเทิง
2.1.7 นางสาวบุญยวีร์ สุวรรณบูลย์
2.1.8 นางสุธยา หงส์ศุภางค์พันธ์
2.1.9 นางอุษา ผลินยศ
2.1.10 นางสาวนภัสรัญช์ รุ่งสว่าง
2.1.11 นายศิรเมศร์ พัชราอริยาธรณ์
2.1.12 นางมาลี สืบตระหง่าน
2.1.13 นางสาวดวงพร ธีระโรจพงษ์
2.1.14 นางสาวอมรรัตน์ กรีธาธร
2.2 สาขาวิชาการตลาด
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นางสาววรษา เจริญทวีโชค
2. นางสาวพิมพ์ทอง ถาวงศ์
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
2.2.1 นางสาวจริยา กมุทมาศ
2.2.2 นางสุนนั ทา วิษณุรังสรรค์
2.2.3 นางสาวประคอง หลักคํา
2.2.4 นางสาวสายนภา รามพงษ์
2.2.5 นายภักดี ศรีอรุณ

-17วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

บริษัท เอส.พี.พี. คอนเซ็พท์ แอคเค้าติ้ง จํากัด
ผู้อํานวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพล ประธานกรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
กรรมการ
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กรรมการ
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
กรรมการ
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
กรรมการ
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
กรรมการ
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จํากัด
ผู้อํานวยการวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/2.2.6 นางสาวปานรดา...

-182.2.6 นางสาวปานรดา มุ่งยุทธการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
กรรมการ
2.2.7 นางสาวพวงแก้ว นุดนาบี
วิทยาลัยกาญจนาภิเษกหนองจอก
กรรมการ
2.2.8 นางสาววิไลรัตน์ ถมทอง
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
กรรมการ
2.2.9 นางนิลวรรณ อมรปิยะพงศ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
กรรมการ
2.2.10 นางเจียมรัตน์ บัณรส
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
กรรมการ
2.2.11 นางนวลพิศ ลิ้นกนกรัตน์
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย กรรมการและเลขานุการ
2.2.12 นางพัชรากาญจน์ ศุภเกษมพัฒน์ วิทยาลัยพณิขยการอินทราชัย กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
2.3 สาขาวิชาการเลขานุการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. ผู้แทนจากสมาคมเลขานุการสตรีและนักบริหารจัดการแห่งประเทศไทย
2. ผู้แทนจากสํานักรายงานการประชุมและชวเลข
3. นางนารีนารถ เหตานุรักษ์ ผู้อํานวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลขสํานักงานเลขาธิการสภาผุ้แทนราษฎร
4.นางพรรณทิพย์ สุวรรณโรจน์ ผู้แทนสมาคมแลขานุการสตรีและนักบริหารจัดการแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
2.3.1 นายเจนวิทย์ ครองตน
ผู้อํานวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ประธานกรรมการ
2.3.2 นางสุวรรณา สาสนรักกิจ
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี รองประธานกรรมการ
2.3.3 นางสุภาณี เอาทองทิพย์
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
กรรมการ
2.3.4 นางเพ็ญรุ่ง วีระพงษ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
กรรมการ
2.3.5 นางใกล้รุ่ง มามี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
กรรมการ
2.3.6 นางภันทิมา ฟองทอง
วิทยาลัยเทคนิคลําพูน
กรรมการ
2.3.7 นางสุภาวกุล ภักดีศรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
กรรมการ
2.3.8 นางศิรวิ รรณ คชภักดี
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
กรรมการ
2.3.9 นางจิตตรา วงศ์วรานุรักษ์
วิทยาลัยอาชีวสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
2.3.10 นางสุภาภรณ์ เลอเลิศวณิชย์
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
กรรมการและเลขานุการ
2.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นายอนุวัฒน์ เพียรเจริญ
บริษัท P.A. คอมพิวเตอร์
2. ว่าที่ร้อยตรีไพฑูร โพธิ์บูลย์
บริษัท ไอซีที คอมพิวเตอร์ จํากัด
๓. นายมนัส ชัชวาลย์
บริษัท ๒๔ คอมมูนิเคชั่น จํากัด
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
2.4.1 นายสมพงค์ จตุทอง
ผู้อํานวยการสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓
ประธานกรรมการ
2.4.2 นางสาวรุจิรา แกล้วทะนงค์
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รองประธานกรรมการ
2.4.3 นายจิระพงศ์ ศรีสวัสดิ์
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๒ สงขลา
กรรมการ
2.4.4 นายอาเร็น รอแม
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
กรรมการ
2.4.5 นายอเนก จารุเกียรติกุล
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
กรรมการ
2.4.6 นางสุวิมล สุวรรณรัศมี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
กรรมการ
2.4.7 นายจักรกฤษณ์ ภู่ทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
2.4.8 นางอาพร มณีนิล
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อํานวยวิทย์
กรรมการ
2.4.9 นางสาวธิรรัตน์ บุญทา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
กรรมการ
2.4.10 นายสัมพันธ์ ทิพาพงศ์
รองผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา กรรมการและเลขานุการ
ภาคใต้ ๑
/2.5 สาขาวิชา...

-192.5 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตน์
2. นายวิเชียร เนียมนอม
3. นายพีระยศ ยุภาศ
4. นางสาวอมรรัตน์ แซ่โค้ว
5. นายวิชชุพันธ์ จันทร์มณี
6. นางสาวโอมิกา บุญกัน
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
2.5.1 นายปฏิเวธ พึ่งอุบล
2.5.2 นางรัศมี รวีนิภาพงศ์
2.5.3 นางอมรทิพย์ โสภารักษ์
2.5.4 นางสาวธัญรดา สาคําไมย์
2.5.5 นางสาวอรทัย ปริตร
2.5.6 นางสาวดวงใจ ปีปุทม
2.5.7 นางอนงค์ศรี อินทร์เลิศ
2.5.8 นางบวรลักษณ์ มะวิญธร
2.6 สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวสุธดิ า
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
2.6.1 นายสุชาติ จําปาโพธิ์
2.6.2 นางสมพร ราตรี
2.6.3 นางบุญสิญา ยอดมงคล
2.6.4 นางดุษฎี มั่นกิจ
2.6.5 นางกัญญา วิมาโคกกรวด
2.6.6 นางสาวกัญญ์จพิมพ์ บํารุงวงศ์
2.6.7 นางสุจติ รา ปานพุ่ม
2.6.8 นางสาวสิริชนุตต์ ทองชิว
2.6.9 พ.ต.หญิงวัชราภรณ์ ตานินทร์
2.6.10 นางสาวปทุมพร แต่งทรัพย์
2.7 สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน
กรรมการทีป่ รึกษา
1. นายณัฎฐพล พูนประสิทธิ์
2. นายปัญญา ซื่อสัตย์
3. นายยุทธนา อัตนโถ
4. นายพูลสุข ชวพันธุ์
5. นายประกอบ สุขเกิด

ผู้อํานวยการสมาคมค้าปลีกไทย
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จํากัด
บริษัท เซนทรัลกรุ๊ป จํากัด
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จํากัด
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา ประธานกรรมการ
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
กรรมการ
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
กรรมการ
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
กรรมการ
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
กรรมการ
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
กรรมการ
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
กรรมการและเลขานุการ
เรขตานันท์

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลโกลเด้นท์เยียส์

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประธานกรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
กรรมการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
กรรมการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
กรรมการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย
กรรมการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กรรมการและเลขานุการ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ประธานกรรมการ
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
กรรมการ
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
กรรมการ
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
กรรมการ
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
กรรมการ
/ผูท้ รงคุณวุฒ.ิ ..

-20ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นายปรีชา พรมคําบุตร
2. นางจิรายุ ศรีปัญญา
3. นางเพ็ญภัสสร ศิรลิ่วสกุล
4. นางนิภารัตน์ ศรีหาราช
5. นายธรรมศักดิ์ รุ่งโรจน์นิติกุล
6. นายปฏิวัติ ประธานวัฒนา
7. นายวิทูล เทพวงค์ษา
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
2.7.1 นายประกอบ สุขเกิด
2.7.2 นายมนทรวัจน์ หนูสวัสดิ์
2.7.3 นายวิษณุ อ๋องสกุล

สํานักงานจังหวัดสกลนคร
จัดหางานจังหวัดสกลนคร
ผู้จัดการห้างโรบินสัน สาขาสกลนคร
ห้างโรบินสัน สาขาสกลนคร
ผู้จัดการบริษัท เดอะเบส์ท แมนนูแฟคเจอร์แวร์ จํากัด
SCG โฮมโซลูชั่น โชคพูนผล จํากัด
SCG โฮมโซลูชั่น โชคพูนผล จํากัด

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ประธานกรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
รองประธานกรรมการ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
รองประธานกรรมการ
สกลนครพัฒนศิลป์
2.7.4 นางพรรณทิพา รุ่งโรจน์
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
กรรมการ
2.7.5 นางชนานุช นันตสุข
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
กรรมการ
2.7.6 นางสาวสุพร ทองธิราช
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
กรรมการ
2.7.7 นางสาวกนกกร พรมอ้วน
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
กรรมการ
2.7.8 นางสาวพรทิพย์ มาลีลัย
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
กรรมการ
2.7.9 นางสาวขวัญใจ เตียติยะกุล
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
กรรมการ
2.7.10 นางพงษ์ลดา วงศ์แสง
วิททยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
กรรมการ
2.7.11 นางชาลิสา พระราช
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
กรรมการ
2.7.12 นางสาวกานต์พิชชา ผายป้องนา วิทยาลัยการอาชีพพรรณนานิคม
กรรมการ
2.7.13 นางสาวอาทิตยา ศรีสุวอ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์
กรรมการ
2.7.14 นางสาวขนิษฐา ชัยเดช
วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน
กรรมการ
2.7.15 นางสาวสุฑารัตน์ บุนันท์
วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน
กรรมการ
2.7.16 นางสาวมิรนั ตี ส่งศรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา
กรรมการ
2.7.17 นายสิทธิชัย ตะสายวา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสกลนคร
กรรมการ
2.7.18 นางรัชดา ชวพันธุ์
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
กรรมการและเลขานุการ
2.7.19 นางวิภาพรรณ ธีรศักดิ์สุวรรณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.7.20 นางเกศินี ซื่อสัตย์
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.8 สาขาวิชาการจัดการด้านความปลอดภัย
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. พันตรีธนพล คูเกษมกิจ
หัวหน้านายทหารประสานด้านการศึกษาและฝึกช่างวิชาชีพ
ทหารกองประจําการ สํานักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย
2. ร้อยตรีชูศักดิ์ แสนทวี
หัวหน้านายทหารประสานด้านการศึกษาและฝึกช่างวิชาชีพ
ทหารกองประจําการ กองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์
3. ร้อยตรีพชร ปล้องไหม
หัวหน้านายทหารประสานด้านการศึกษาและฝึกช่างวิชาชีพ
ทหารกองประจําการ กองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์
/4.จ่าสิบเอก...

4. จ่าสิบเอกปรัตถกร โพนขันธ์
5. จ่าสิบเอกกิตติศักดิ์ ศรีมี
6. จ่าสิบตรีพีรพัฒน์ พรหมมณี
7. สิบเอกนันทพล ชัยมะเริง
8. สิบโทวัชระ ทรัพย์เจริญกุล
9. ร้อยโทภัทวุธ ศรีหมอก
10. นายสมรัตน์ หารบุรุษ
11. นางสุพิชชา สุขประเสริฐ
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กองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์
ผู้ควบคุมการฝึกวิชาชีพทหารกองประจําการ
กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์
ครูฝึกวิชาชีพทหารกองประจําการ กองพันทหารม้าที่ 3
รักษาพระองค์
ครูฝึกวิชาชีพทหารกองประจําการ กองพันทหารม้าที่ 29
รักษาพระองค์
ผู้ควบคุมการฝึกวิชาชีพทหารกองประจําการ
กองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์
กรรมการผู้จัดการ บริษัทรักษาความปลอดภัย เอ.เอส.จี จํากัด
ผู้จัดการส่วนการจัดการและพัฒนา บริษัทกัทส์อินเวสติเกชั่น จํากัด
หัวหน้างานโรงเรียนฝึกวิชาชีพรักษาความปลอดภัย
บริษัทกัทส์อินเวสติเกชั่น จํากัด

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
2.8.1 นางสาววิลาวัณย์ เลิศวีระวัฒน์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ประธานกรรมการ
2.8.2 นายพันธุ์ศักดิ์ สุนทรวงษ์
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง รองประธานกรรมการ
2.8.3 นายกรีพล ศิริบญ
ุ สุข
วิทยาลัยสารพัดช่างสุมทรปราการ
กรรมการ
2.8.4 นางกัญญาณัฐ เอี่ยมสุรนันท์
วิทยาลัยสารพัดช่างสุมทรปราการ
กรรมการ
2.8.5 นางสาวเกษร เดชสุวรรณ
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
กรรมการ
2.8.6 นายชาตรี ปันนาผล
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
กรรมการและเลขานุการ
2.8.7 นางสาวเมธาวดี สาระคํา
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.9 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นายนพภา พันธ์เพ็ง
นักสื่อมวลชนอิสระ
2. นายสุชัย มุขยนันท์
นักสื่อมวลชนอิสระ
3. ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี
4. นายแสงทอง อนันตภักดิ์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
5. นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดอุบลราชธานี
6. นางสาวพัชรี วงค์ชาลี
นักประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
7. หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์เซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี
8. หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จํากัด
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
2.9.1. นายลิขิต พลเหลา
ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ประธานกรรมการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
2.9.2 นายธนกร ไชยกุล
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
รองประธานกรรมการ
อุบลราชธานี
2.9.3. นางสุภาภรณ์ บุปผาพรหม
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
รองประธานกรรมการ
อุบลราชธานี
/2.9.4 นางสาวรัชนี...

2.9.4. นางสาวรัชนี พงษ์ศิริ
2.9.5. นางสุดฤดี ประทุมชาติ
2.9.6. นางสาวรุ่งธิพย์ วุชรธิติ์พรม
2.9.7. นางขนิษฐา ดาโรจน์
2.9.8. นางศรีอุดร ศิริปริญญานันท์
2.9.9. นางมนฤดี สุวรรณกูฏ
2.9.10. นายณราวิทย์ มีดี
2.10 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
2.10.1 นายลิขิต พลเหลา

-22วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ประธานกรรมการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
2.10.2 นายธนกร ไชยกุล
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
รองประธานกรรมการ
อุบลราชธานี
2.10.๓ นายวินัย จันทรเกษม
ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา รองประธานกรรมการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
2.10.๔ นางสาวอาจารีย์ พงศ์สิฎานนท์ วิทยาลัยพาณิชยการบางนา
กรรมการ
2.10.๕ Mr. Rryan Michael G. Badana วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
กรรมการ
2.10.๖ นางนัฐธมล ก่ําสี
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
กรรมการ
2.10.๗ นางนุชนาถ หนุมาศ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
กรรมการ
2.10.๘ นางสาวชนิศา ประสิทธิกุล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
กรรมการและเลขานุการ
2.10.๙ นางมิษฎา ทรรพวสุ
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.11 สาขาวิชาโลจิสติกส์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นายสงวน หอกคํา
ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
2. นายสุวัฒน์ นวลขาว
สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS)
3. นายสมชาย บันลือเสนาะ
ผู้อํานวยการ ITBS/TIFFA Group
4. สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
5. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
6. มูลนิธิโลจิสติกส์แห่งเอเชีย
7. วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
2.11.1. นายศุภพิสิษญ์ ไกรศรวัชร
ผู้อํานวยการวิทยาลัยพณิชยการ
ประธานกรรมการ
บึงพระพิษณุโลก
2.11.2 นางสาวกรรณิกา นรวรธรรม
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยพณิชยการ
รองประธานกรรมการ
บึงพระพิษณุโลก
2.11.3. นางชนัดดา สุวรรณกลาง
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
กรรมการ
2.11.4. นางจารุณี เบญจผลาพันธ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
กรรมการ
พระนครศรีอยุธยา
2.11.5. นางสุภัทรา ประสงค์ชัย
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
กรรมการ
/2.11.6 นางชนาธิป...

-23วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
กรรมการ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กรรมการ
โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ กรรมการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย
กรรมการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
กรรมการ
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
กรรมการ
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก กรรมการและเลขานุการ

2.11.6. นางชนาธิป อรุณสุรัตน์
2.11.7 นางกรรณิกา มานพ
2.11.8 นายกําจัด เล่ห์มงคล
2.11.9 นางสาวสุนันทา ชาญสมาธิ
2.11.10 นายชัยพร พงศ์อาภรณ์
2.11.11 นายณรงค์ศักดิ์ ผาสุก
2.11.12 นางสาวสุจิตรา นาชัยทอง
2.11.13 นางสาวพิริยา บุญเย็น
2.11.14 นายอนุสิษฐ ประเสริฐดี
3. ประเภทวิชาศิลปกรรม
3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก
3.1.1 นายสงวน หอกคํา
ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
ประธานกรรมการ
3.1.2 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
รองประธานกรรมการ
3.1.3 นายจิรศักดิ์ คลุมดวง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง
กรรมการ
3.1.4 นายกริช ตระการไทย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
กรรมการ
3.1.5 นายโททท อัคคพงศ์พันธุ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
กรรมการ
3.1.6 นายนพดล บุญยัง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
กรรมการ
3.1.7 นายวันชัย พวงลัดดาวัลย์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
กรรมการและเลขานุการ
3.1.8 นางสาวนุชชลา เถาว์ศิริ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเครื่องหนัง
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นายเสน่ห์ ดวงสุวรรณ
บริษัท เกียรติบูรพา จํากัด
2. นายสุรพล คงเตี้ย
บริษัท ศรีสําอาง ซัพพรายเออ จํากัด
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
3.2.1. นายปราโมทย์ รัตนโอภา
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
ประธานกรรมการ
3.2.2. นายวิเชียร คงฤทธิ์
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
กรรมการ
3.2.3 นายวันชัย วัฒนศิริ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
กรรมการ
3.2.4 นางรุ้งเพชร ยืนเพ็ง
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
กรรมการ
3.2.5 นางศรีสุดา บุญแก้ว
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
กรรมการ
3.2.6 นางเดือนเพ็ญ อินทานนท์
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
กรรมการและเลขานุการ
3.2.7 นายถาวร อินทานนท์
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นายสุวัฒน์ พื้นผา
อาจารย์ประจําสาขาวิชาถ่ายภาพและภาพยนตร์
คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. นางสาวจารุณี เจริญรส
อาจารย์ประจําสาขาวิชาถ่ายภาพและภาพยนตร์
คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3. นายธวัช จินดาสุทธิ์
ร้านไอดู เวดดิ้ง สตูดิโอ

/4.นายธนภูมิ...

4. นายธนภูมิ ห่านมณี
5. นายปราโมทย์ วินิจสร
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
3.3.1 นางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย
3.3.2 นายชัยรัตน์ เฟื่องฟูลอย
3.3.3 นายศิลปกร พิริยะโรจน์
3.3.4 นายวิทยา ธนะสูตร
3.3.5 นายศรีรัตน์ สุวรรณมนตรี
3.3.6 นายฉัตรชัย ธรรมรัตน์
3.3.7 นางเสาวลักษณ์ ฤทธิเ์ รืองเดช
3.3.8 นายนพดล ธนะภักดิ์
3.3.9 นางปิยะพร พิมพ์พะยอม
3.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นายมานนท์ สาน้อย
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
3.4.1 นายประเสริฐ จันโททัย
3.4.2 นายพัทยา จันโทกุล
3.4.3 นายธรรมนูญ เศวตสุทธิสิริกุล
3.4.4 นางวศมนตร์ ทรัพย์สินชัย
3.4.5 นางชนัญญา สุวรรณวงศ์
3.4.6 นางสาวศริญญา วงจันทร์
3.4.7 นางพวงผกา สงพุ่ง
3.4.8 นางสาวอรุณ สุทธิวิไล
3.5 สาขาวิชาช่างทองหลวง
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นายเชิดชัย เอี่ยมเผ่าจีน
2. นายชัยพฤกษ์ รุ่งรชตะวานิช
3. นายสมศักดิ์ ตัณฑชน
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
3.5.1 นางจิตรา อนุกูลเรืองกิตต์
3.5.2 นายมงคล สาระพางค์
3.5.3 นายวุฒิชัย วิเชียรศรี
3.5.4 นางสาววิไรพร ตะนะ
3.5.5 นายถนอมศักดิ์ นโรภาส
3.5.6 นายจักรพล เร่บ้านเกาะ
3.6 สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นางแสงมณี ทองนาคะ

-24ร้านอินเลิฟ
สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ประธานกรรมการ
ข้าราชการบํานาญ
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
กรรมการ
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
กรรมการและเลขานุการ
บริษัท GRAPHIXFARM จํากัด
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
ประธานกรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
บริษัท บิวตี้เจมส์แฟคตอรี่ จํากัด
บริษัท ดอยซิลเวอร์แฟคตอรี่ จํากัด
บริษัท ชายนิ่งโกลด์ จํากัด
ผู้อํานวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง ประธานกรรมการ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง
กรรมการ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง
กรรมการ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง
กรรมการ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง
กรรมการ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง
กรรมการและเลขานุการ
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากัด
/คณะกรรมการ...
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3.6.1 นางจิตรา อนุกูลรืองกิตต์
3.6.2 นายธนภัทร แสงจันทร์
3.6.3 นายธารา ศักดาเดช
3.6.4 นายบดินทร์ ร่มไทร
3.6.5 นางสาวสุภาวิตา อยู่คง
3.6.6 นางประภาพรรณ ประเสริฐศรี
3.6.7 นางสาวมาลารินทร์ บุญวันต์
3.6.8 นายถนอมศักดิ์ นะโรภาส

ผู้อํานวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง ประธานกรรมการ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
รองประธานกรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
กรรมการ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
กรรมการ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
กรรมการ
รองผู้อํานวยการกาญจนาภิเษก
กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยช่างทองหลวง
3.6.9 นายจักรพล เร่บ้านเกาะ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3.7 สาขาวิชาศิลปการดนตรี และสาขาวิชาศิลปะดนตรีประกอบสื่อและการแสดง
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1 รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
2 นายราเชนทร์ เหมือนชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
3. นายวีระศักดิ์ อักษรถึง
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
4. นายเรืองยศ พิมพ์ทอง
บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
3.7.1 นายอาคม จันทร์นาม
ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ประธานกรรมการ
3.7.2 นายฉลอง นพคุณ
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา รองประธานกรรมการ
3.7.3 นายสิทธิเดช กิตติวิริยะการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
กรรมการ
3.7.๔ นายสุชาติ สิมมี
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
กรรมการ
3.7.๕ นายสุรตั น์ อมราภรณ์พิสุทธิ์
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
กรรมการ
3.7.๖ นายสมนึก อุ่นแก้ว
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
กรรมการ
3.7.7 นายสายันต์ เนียมจ้อย
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
กรรมการ
3.7.8 นายวันชัย ลิ่มศิริวงศ์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
กรรมการ
3.7.9 นายสุรพล นามเสนา
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา กรรมการและเลขานุการ
3.8 สาขาวิชาพิมพ์สกรีน
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นายนฤดล วิจิตรานนท์
บริษัท AB.SCREEN จํากัด
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
3.8.1 นางสาววสุมดี อิ่มแก้ว
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ประธานกรรมการ
3.8.2 นางสาวกฤติยา วังหอม
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา รองประธานกรรมการ
3.8.3 นางสาวกฤติยา คําสมาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
กรรมการ
3.8.4 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวิศิษย์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
กรรมการ
3.8.5 นางสาวนริศรา เคนแสง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
กรรมการและเลขานุการ
/3.9 สาขาวิชา...
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ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นายไพฑูรย์ ศรีพลลา
บริษัท เมศิเจอนัล จํากัด
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
3.9.1 นางสาววสุมดี อิ่มแก้ว
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ประธานกรรมการ
3.9.2 นางสาวกฤติยา วังหอม
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา รองประธานกรรมการ
3.9.3 นายวิชัย จินดาไพโรจน์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
กรรมการ
3.9.4 นายนพรัตน์ รัตนมงคลพร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
กรรมการ
3.9.5 นางสาวนริศรา เคนแสง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
กรรมการและเลขานุการ
3.10 สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. ดร.ชุมพล เทีย่ งธรรม
2. นายอนันต์ แสงวรรณ
3. นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม
4. นายนิคม นกอักษร
5. นายสุนทร พรหมแก้ว
6. นายระไว สุดเฉลย
คณะกรรมการอํานวยการ
1. นายภักดี ธุระเจน
ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ประธานกรรมการ
2. นายเชือบ จิตสามารถ
กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
กรรมการ
3. นายธีระชัย จินตุลา
รองผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 กรรมการ
4. นายพรชัย สระศรีสุวรรณ
รองผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
กรรมการ
5. นายสุรินทร์ บุญสนอง
ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 กรรมการและ
เลขานุการ
6. นางสุจิรา ลักษณา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
3.10.1 นางพรทิพย์ บัวจันทร์
ผู้อํานวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรม
ประธานกรรมการ
นครศรีธรรมราช
3.10.2 ว่าที่ ร.ต.สําเภา ชิ้นประกอบเกิด รองผู้อํานวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช กรรมการ
3.10.3 นางจิราภรณ์ แก้วเจือ
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช กรรมการ
3.10.4 นายเสาร์ห้า ภู่ลา
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช กรรมการ
3.10.5 นายสุริยะ ธนูศร
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช กรรมการ
3.10.6 นายสมพัก บัวหลวง
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
กรรมการ
3.10.7 นางศุทรา รัตนกาญจน์
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
กรรมการ
3.10.8 นายกิติศักดิ์ พุทธรัตน์
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
กรรมการ
3.10.9 นายทวิพจน์ บุญเหลือ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
กรรมการ
3.10.10 นายนัฐกิตต์ จุลพรรณ์
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
กรรมการ
3.10.11 นายทศพร ถึงมณี
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
กรรมการ
/3.10.12 นายสมชาย...

3.10.12 นายสมชาย น้อยทับทิม
3.10.13 นายสาโรช โชติพฤษ์
3.10.14 นางสาวสุจินต์ มิ่งขวัญ
3.11 สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นายอิทธิ โลหะชาละ
2. นางพิกุล กันทะวัง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
3.11.1 นายอุดม รูปดี
3.11.2 นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ
3.11.3 นายมนัสชัย สุวรรณชัยโฆษิต
3.11.4 นายศรากร บุญปถัมภ์
3.11.5 นายธนิด ภัคธนาเดชานนท์
3.11.6 นางโฉมจิตรา ศรีอนุรักษ์
3.11.7 นายวิทยา ธนะสูตร
3.11.8 นางสาวพัชราวรรณ จันทศร
3.11.9 นายวิทยา อวยพรเจริญผล
3.11.10 นางสาวเมทินี ปัญญาฟู
3.11.11 นายธนพงษ์ หุ่นดี
3.11.12 นายณรงค์ฤทธิ์ ธรรมลังกา
3.11.13 นายสุรสิทธิ์ ปุสุรนิ ทร์คํา
3.11.14 นางสาวศุภาภรณ์ กุศลงาม
3.12 สาขาวิชาการออกแบบ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นางทิพาพรรณ ไทยมี
2. นายมนัส ตั๊นงาม
3. นายสมควร ศรีชัย
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
3.12.1 นายศิริ จันบํารุง
3.12.2 นายโสภณ กันภัย
3.12.๓ นายกิจจา บานชื่น
3.12.๔ นายสุพจน์ ทองเหลือง
3.12.๕ นายไตรภพ บุญรอด
3.12.๖ นายพิศิษฐ์ อู่ศิริกลุ พาณิชย์
3.12.๗ นายสมโภช หลวงเทพ
3.12.๘ นางศิรารัตน์ พรหมสิทธิพร
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วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ข้าราชการบํานาญผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปกรรม
บริษัทเมเจอร์ มีเดีย
ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ประธานกรรมการ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย รองประธานกรรมการ
ทําหน้าที่ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา กรรมการ
ภาคเหนือ 2
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
กรรมการ
ทําหน้าที่ผู้อํานวยการสํานักอาชีวศึกษาบัณฑิต
กรรมการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
บริษัท เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท จํากัด
บรัษัท สมควรอิงค์เจ็ท จํากัด 2007
ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
ประธานกรรมการ
รองผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
กรรมการ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
กรรมการ
/3.12.9 นางสาวสวิดี...

3.12.9 นางสาวสวิดี วัฒนะบุตร
3.12.10 นายนิรันดร จันทร์รัศมี
3.12.11 นางสาวอรวดี นันทกิจ
3.12.12 นายชํานาญ แสงทอง
3.12.13 นายนิพนธ์ ชิงชัย
3.13 สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. หัวหน้าสาขาวิชาศิลปหัตถกรรม
2. หัวหน้าสาขาวิชาศิลปหัตถกรรม
3. นายเสกสันต์ ศรีสันต์
4. นายพิทยา บุญลา
5. นายเลอลักษณ์ บุญเอก
6. นายสมคิด สอนอาจ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
3.13.1 นายลิขิต พลเหลา
3.13.2 นายธนกร ไชยกุล
3.13.3 นางสาวเพ็ญใจ ชัยวงศ์
3.13.4 นายพิศิษฐ์ อู่ศิริกลุ พาณิชย์
3.13.5 นายสุระชาติ พละศักดิ์
3.13.6 นายธีระพล ลครรํา
3.13.7 นายสุริยา จันทร์ส่อง
3.13.8 นายชัยยงค์ บุญดาว
3.13.9 นายเศรษฐศาสตร์ อุปมายันต์
3.13.10 นายวีระพิศ แฝงจันทร์
3.14 สาขาวิชาวิจติ รศิลป์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นายฉัตรชัย เรืองมณี
2. นายโชคชัย ตักโพธิ์
3. นายพรชัย ใจมา
4. นายพิชิต ไปแดน
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
3.14.1 นายบุญเลิศ ห้าวหาญ
3.14.2 นายไกรศรี ชัยพรหม
3.14.3 นางสุพิศ ยางาม
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กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
กรรมการ
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๗ อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (งานแกะสลักไม้)
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (งานเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่)
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (งานแกะสลักเทียน)
ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ประธานกรรมการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
รองประธานกรรมการ
อุบลราชธานี
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
รองประธานกรรมการ
อุบลราชธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้าราชการบํานาญ
ข้าราชการบํานาญ
ศิลปินอิสระ
ศิลปินอิสระ
ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ประธานกรรมการ
รองผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
รองประธานกรรมการ
ภาคเหนือ 1
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
กรรมการ
/3.14.4 นายพุทธา...

-293.14.4 นายพุทธา แก้วพิทักษ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
กรรมการ
3.14.5 นายอมรรัตน์ ศรีหนิ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
กรรมการ
3.14.6 นายชินตะวัน บรรโล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
กรรมการ
3.14.7 นายทรงธรรม ขําทวี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
กรรมการ
3.14.8 นายชัยยันต์ จงจงประเสริฐ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
กรรมการ
3.14.9 นางปานตา วิมลมิ่ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
กรรมการ
3.14.10 นายสุรชาติ พาลาศักดิ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
กรรมการ
3.14.11 นางสาววัณนิการ์ จันทรโกเมศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
กรรมการ
3.14.12 นายทูล อนุสนธิ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
กรรมการ
3.14.13 นายบัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา รองกรรมการและเลขานุการ
เชียงใหม่
3.14.14 นายเสกสรร สิงห์อ่อน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
กรรมการและเลขานุการ
4. ประเภทวิชาคหกรรม
4.1 สาขาวิชาแฟชั่นและสิง่ ทอ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นางสาวอุไรวรรณ แก้วจินดา
2. นางอรุณี ทองกัน
3. นางสุดา ขุนแก้ว
4. นางอรอนงค์ ขนาน
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
4.1.1 นายภักดี ธุระเจน
ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
ประธานกรรมการ
4.1.2 นายสุรพล โชติธรรมโม
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการ
4.1.3 นายอุดมศักดิ์ มะหมิ่น
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช กรรมการ
4.1.4 นายสุรนิ ทร์ บุญสนอง
ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
กรรมการ
4.1.5 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ เพชร์แก้ว
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
กรรมการ
4.1.6 นางสุภลักษณ์ ประกากิตติรัตน์ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
กรรมการ
4.1.7 นางนันทนา แสงสว่าง
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
กรรมการ
4.1.8 นางจรวยรัตน์ บุญชูวงศ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
กรรมการ
4.1.9 นางนรินทร์ นวลเจริญ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
กรรมการ
4.1.10 นางภัทรกร เสียงสนั่น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
กรรมการ
4.1.11 นางสาวพิชา เกิดทรัพย์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
กรรมการ
4.1.12 นายสมประสงค์ สงษ์ทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
กรรมการ
4.1.13 นางนันทวรรณ เที่ยงธรรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
กรรมการ
4.1.14 นางสุจิรา ลักษณา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
กรรมการ
4.1.15 นางจิตติมา บุญรอด
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
กรรมการและเลขานุการ
4.1.16 นางอารี มีบุญมาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

/4.2 สาขาวิชา...
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สาขางานธุรกิจอาหาร
กรรมการทีป่ รึกษา
1. นางสาวอินดา แตงอ่อน
2. นางสาวฉันทนา พิพัฒน์บรรณกิจ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นางศรีพัตรา ยิ้มเจริญ
2. นางอภิวันท์ นิลกุล
3. นางสาวลั่นทม จักรเพชร
4. ดร.ลฎาภา พูลโพธิ์ทอง
5. นายสังกาศ กิจส่งเสริมกุล
6. นางจิตรฤดี ฉิมพาลี
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
4.2.1. นายสุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
4.2.2. นางอภิวันท์ นิลกุล
4.2.3. นางสาวลั่นทม จักรเพชร
4.2.4. นางสาวสวาท เกิดศิริ
4.2.5. นายพรเทพ กลิ่นแดง
4.2.6. นางสาวอภิชญรัตน์ เนี่ยวสุวรรณ
4.2.7. นางสาวรัชนี ทั่งศรี
4.2.8. นางพรวิสาข์ จตุระบุล
4.2.9. นางศรีพัตรา ยิ้มเจริญ
4.3 สาขางานอาหารและโภชนาการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นางสาวช่อทิพย์ ศิรฤิ กษ์
2. นางสาวชลีพร ศิริฤกษ์
3. นายพรชัย มิ่งขวัญ
4. นายเชฏฐ์ภูชิชย์ เถกิงศักดิ์
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
4.3.1. นายชูเชิด มัจฉาฉ่ํา
4.3.2. นางสาวชลีพร ศิริฤกษ์
4.3.3. นางวรรณี เสรีพิชิตชัย
4.3.4. นายบัญชา บํารุงญาติ
4.3.5. นายสมภพ อุตสาหะ
4.3.6. นางสาววิมลวรรณ อุดม
4.3.7. นางสาวชุกาญจน์ ทองทับ

ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
รองผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ประธานกรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
รองประธานกรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
กรรมการ
ครูใหญ่ศูนย์การเรียนรู้ บริษัท เอส แอนด์ พี จํากัด กรรมการ
ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป กรรมการ
จํากัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอ็มเค กรรมการ
เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ประธานกรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
รองประธานกรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ประธานกรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
กรรมการ
Commis Cook ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม ศาลายา กรรมการ
พาวิลเลี่ยน
ผู้จัดการแผนก Food Innovation
กรรมการ
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จํากัด
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ประธานกรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
รองประธานกรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
กรรมการ
/4.3.8 นางนงลักษณ์...

4.3.8. นางนงลักษณ์ สังข์ทอง
4.3.9. นางสาวช่อทิพย์ ศิริฤกษ์
4.4 สาขางานแปรรูปอาหาร
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นางสาวพิชญาภา สุขสงวน
2. นางสาวปิยวรรณ เตชะศิรินุกูล
3. นางชารินรดา โสภณชนากูล
4. นางจรัสศรี อรรถแสงศรี
5. นายวัชระ จันทร์แย้ม
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
4.4.1. นางสาวดรุณี ญาณวัฒนา
4.4.2. นางมาลินี นวนอนันต์
4.4.3. นางสาวปิยวรรณ เตชะศิรินุกูล
4.4.4. นายชาญชัย พรหมโสภา
4.4.5. นางสาวสิริชนุตต์ ทองชิว
4.4.6. นางจรรยาพร ภู่สําราญ
4.4.7. นางสาวเขมสุดา วงศ์ผาติกร
4.4.8. นายโกสินทร์ พุทธรักษา
4.4.9. นางสาวเสาวภา สร้อยจําปา
4.4.10. นางสาวพิชญาภา สุขสงวน
4.5 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นางพรลินี ชัยรัตน์
2. นางสาวสุมาลา แก้วขํา
3. นางสาวปิยะวีร์ จิติพงษ์รักษา
4. นางสาวดุษฎี น้อยใจบุญ
5. นางปิยะนันท์ หงส์สมบัติ
6. นายศุภศักดิ์ วิเชียรสวรรค์
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
4.5.1 นางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย
4.5.2 นายศิวาวุฒิ แสงสวาสดิ์
4.5.3 นางสาวรัชนีพร รักเรือง
4.5.4 นางสาวฉันทนา หอมขจร
4.5.5 นางสาวพัชรียาภรณ์ พ่วงเจริญ
4.5.6 นางพรสวรรค์ สระแก้ว
4.5.7 นางสาวณัฐภัสสร ทิพย์ธีรสุนทร
4.5.8 นางสุวรรณี พุกภิญโญ
4.5.9 นางวันเพ็ญ พุทธฤทธิ์
4.5.10 นางรุง่ ฤดี ยุทธศาสตร์
4.5.11 นางธนภร ฤทธิเกษม
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กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
บริษัท ชารินรดา ฟู้ด จํากัด
บริษัท แกรนเอเชีย อุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท จุมพลฟู้ด จํากัด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ประธานกรรมการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี รองประธานกรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
กรรมการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
กรรมการและเลขานุการ
ประธานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ข้าราชการบํานาญ
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ร้านดอกไม้รับเสด็จ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการโรงแรม
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ประธานกรรมการ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
/4.6 สาขาวิชา...

-324.6 สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม
คณะกรรมการอํานวยการ
1. นายภักดี ธุระเจน
2. นายเชือบ จิตสามารถ
3. นายธีระชัย จินตุลา
4. นายพรชัย สระศรีสุวรรณ
5. นายสุรินทร์ บุญสนอง
6. นางสุจิรา ลักษณา
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นางสาวปิยวีร์ จุติพงษ์รักษา
2. นางสาวอโนทัย บัวแก้ว
3. นายพิจิตร ธนาพล
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
4.6.1 นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์
4.6.2 นางจิราวรรณ นวลรอด
4.6.3 นายสุทธิพัฒน์ อมรกุล
4.6.4 นายจารึก ศิลปะสวัสดิ์
4.6.5 นางสาววิภา สามลวรรณ
4.6.6 นางวรรณวิมล ฉวีบุญยาศิลป์
4.6.7 นางฉวีวรรณ จันทรชิต
4.6.8 นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์
4.6.9 นางสาวโสภา ชัยสุวรรณ
4.6.10 นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก้ว
4.6.11 นางอุมาพร แขดอน
4.6.12 นางสาวรัชนีพร รักเรือง
4.6.13 นางสาวณัฐภัสสร ทิพย์ธีรสุนทร
4.6.14 นางสาวอารีย์ มณีประวัติ
4.6.15 นางสาวนุชวัลย์ แก้วประเทือง
4.6.16 นางธนภร ฤทธิเกษม
4.6.17 นายธีรพันธ์ คงขันธ์
5. ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะกรรมการอํานวยการ
1. นายพรณรงค์ วรศิลป์
2. นายประจักษ์ ทาสี
3. นายสิทธิศกั ดิ์ รัตนพานิช
4. นายวิศวะ คงแก้ว

ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ประธานกรรมการ
กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
กรรมการ
รองผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
กรรมการ
รองผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ภาคใต้ 1
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ศึกษานิเทศก์
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
ร้าน เกรส กรอย
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ประธานกรรมการ
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ประธานกรรมการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรเหนือ รองประธานกรรมการ
ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
กรรมการ
ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
กรรมการ
/5. นายณรงค์ชัย...

5. นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์
6. นายสมควร บุญแสวง
5.1 สาขางานการเกษตร
5.1.1. นายสมควร บุญแสวง
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กรรมการและเลขานุการ
เทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
รองผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคเหนือ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รองผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ประธานกรรมการ
ภาคเหนือ
5.1.2. นายวิจารณ์ ยอดจิ๋ว
ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
กรรมการ
ภาคเหนือ
5.1.3. นายวรพงศ์ วิมลพันธุ์
ผู้อํานวยการสํานักอาชีวศึกษาบัณฑิต
กรรมการ
5.1.4. นายมานิตย์ กล่าวปิยะภมรกุล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสโุ ขทัย
กรรมการ
5.1.5. นางอุษา บุญยะกาพิมพ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
กรรมการและเลขานุการ
5.1.6. นางสาวบัวคํา คงสะโต
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5.2 สาขางานพืชศาสตร์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นายบุญสร้าง พี่พานิช
2. นางสุภาพร ปฐมพรชัยศิริ
3. นายชัยชุมพล สุริยะศักดิ์
สมรรถนะอาชีพพืชสวน
4. นายชัย ลินมา
สมรรถนะอาชีพเห็ด
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
5.2.1 นายวันชัย โตมี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
ประธานกรรมการ
5.2.2 นายวศิน รวมสุข
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
กรรมการ
5.2.3 นายวิเชียร อุปธิ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
กรรมการ
5.2.4 นายธงชัย ไชยวงษ์กาญจน์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
กรรมการ
5.2.5 นางสาวนิพภาพร ปวนกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาํ แพงเพชร
กรรมการ
5.2.6 นางสาวกฤษณา บุญศิริ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
กรรมการ
5.2.7 นางอุษา บุญยะกาพิมพ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
กรรมการ
5.3 สาขางานช่างกลเกษตร
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นายวิภู รักษ์นภาพงศ์
บริษัท คูโบต้า จํากัด
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
5.3.1 ดร.สุกลุ สุวรรณดา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ประธานกรรมการ
5.3.2 นายมนตรี ศรีสรุ ะ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา รองประธานกรรมการ
5.3.3 นายสุชาติ สติภาบุญโสดากร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
กรรมการ
5.3.4 นายสันทัด สมรรถชัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
กรรมการ
5.3.5 นายสรรพวุธ หมู่ภิญโญ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
กรรมการ
5.3.6 นายไพโรจน์ ระเบียบนา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
กรรมการ
5.3.7 นายอุทติ บุญนาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
กรรมการและเลขานุการ
5.3.8 นางพรทิพย์ ภูมิบ้าค้อ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
5.4.1 นายสัญญา ไชยประเสริฐ ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
ประธานกรรมการ
5.4.2 นายธนาเสฎฐ์ จรรยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
รองประธานกรรมการ
5.4.3 นางสาวปทิตตา กุลวงษ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
กรรมการ
5.4.4 นางผกากรอง ด่างเหลา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
กรรมการ
5.4.5 นายชุมพร ตรียานุสรณ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
กรรมการ
5.4.6 นางประภาพร ไกยราช
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
กรรมการ
5.4.7 นายธีระพงษ์ ศิริเมฆ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
กรรมการและเลขานุการ
5.4.8 นางสาวประไพพิศ สัตถาผล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5.5 สาขางานผลิตสัตว์น้ํา
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นายกฤษณุพันธ์ โกเมณไปรรินทร์ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
2. นายศิวกร วิศสานึก
ซ้งพันธุ์ปลากรุ๊ป
3. นางสาวสุธาสินี หนูฤทธิ์
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
4. นายเทียนชัย หัตถะพรหม
บริษัท น้ําใสฟาร์ม จํากัด
5. นายบรรจง นิสภวานิช
บรรจงฟาร์ม
6. สถานประกอบการสุพรรณบุรี
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
5.5.1 นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสรุ าษฎร์ธานี ประธานกรรมการ
5.5.2 นายปฐวี บัวทอง
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รองประธานกรรมการ
5.5.3 นายวิจักร เสาวนิช
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
กรรมการ
5.5.4 นางสาวเอื้ออารีย์ สุขสมนิตย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสพุ รรณบุรี
กรรมการ
5.5.5 นายวรวุธ สมฤทธิ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
กรรมการ
5.5.6 นายยงยุทธ ดีอุต
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
กรรมการ
5.5.7 นายสุรศักดิ์ โนราช
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
กรรมการ
5.5.8 นายเดชา ศรีมนัสรัตน์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
กรรมการ
5.5.9 นางสาวอภิญญา ปานโชติ วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
กรรมการและเลขานุการ
5.5.10 นางนิตยา เกตุแก้ว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5.6 สาขางานธุรกิจเกษตร
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
5.6.1 นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ประธานกรรมการ
5.6.2 นายวนิช บุญผ่องเสถียร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
รองประธานกรรมการ
5.6.3 นางพิชญดา จรูญฉาย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
กรรมการ
5.6.4 นางศิรวิ รรณ สอนคุณแก้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
กรรมการ
5.6.5 นางวลัยกรณ์ ผาดผ่อง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
กรรมการ
5.6.6 นางนวลอนงค์ บุญนิธิ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
กรรมการและเลขานุการ
5.6.7 นางจิดาภา วิระพล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
5.7.1 นายคมสัน เข็มเพชร
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ประธานกรรมการ
5.7.2 นางสาวระพีพร แพงโพธิ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
รองประธานกรรมการ
5.7.3 นายสัตวแพทย์องอาจ อ่ําพุทธ รองผู้อาํ นวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
กรรมการ
5.7.4 นายสัตวแพทย์พิเชษฐ ประจงทัศน์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
กรรมการ
5.7.4 นายสัตวแพทย์สุวิทย์ จันละคร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
กรรมการและเลขานุการ
5.8 สาขางานเกษตรและอาหารปลอดภัย
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. ดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์กลุ
ผู้อํานวยการศูนย์มาตรฐานสินค้าเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ดร.จรูญเกียรติ ภัทรมนตรีสิน
3. ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง
4. นายสุกรรณ สังข์วรรณะ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
5.8.1 นายจรัสพงษ์ วรรณสอน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
ประธานกรรมการ
5.8.2 นายบุญทอง สุขสวัสดิ์
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี รองประธานกรรมการ
5.8.3 นายอุทยั บัวแก้ว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
กรรมการ
5.8.4 นางสาวพิชญ์สินี เชียงแรง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
กรรมการ
5.8.5 นายวศิน รวมสุข
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
กรรมการ
5.8.6 นางสาวศุภนารี ณ มา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
กรรมการ
5.8.7 นางหทัยรัตน์ เทพสถิตย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสพุ รรณบุรี
กรรมการ
5.8.8 นางสาววรุณรักษ์ ราศีนวล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
กรรมการ
5.8.9 นางเปรมจิตร์ ชลสินธุ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
กรรมการ
5.8.10 นายมนูญ ชํานาญเกษกรณ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
กรรมการและเลขานุการ
5.8.11 นายสมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5.8.12 นายวรวุฒิ สัมฤทธิ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5.9 สาขางานสัตวศาสตร์
5.9.1 นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
ประธานกรรมการ
5.9.2 นายอรัญ นนเจริญสวัสดิ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
กรรมการ
5.9.3 นางสมพร เกตุผาสุก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
กรรมการ
5.9.4 นายภูริพงศ์ จิตรมโน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
กรรมการ
5.9.5 นายสัมฤทธิ์ อินทร์เฉลียว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
กรรมการ
5.9.6 นายสมชาติ เปรี่ยมสูงเนิน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
กรรมการและเลขานุการ
5.9.7 นายสมบุญ กาลพงษ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6. ประเภทวิชาประมง
6.1 สาขางานเพาะเลีย้ งสัตว์นา้ํ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นางอรุณี รอดลอย
หัวหน้ากลุ่มวิจัยสัตว์น้ําสวยงาม สถาบันวิจยั สัตว์น้ําสวยงามและพรรณไม้น้ํา
2. นายกฤษณุพันธ์ โกเมณไปรรินทร์ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรี
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ซ้งพันธุ์ปลากรุ๊ป
4. นางสาวสุธาสินี หนูฤทธิ์
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
5. นายเทียนชัย หัตถะพรหม
บริษัท น้ําใสฟาร์ม จํากัด
6. นายบรรจง นิสภวานิช
บรรจงฟาร์ม
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
6.1.1 นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสรุ าษฎร์ธานี ประธานกรรมการ
6.1.2 นายปฐวี บัวทอง
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รองประธานกรรมการ
6.1.3 นายวิจักร เสาวนิช
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
กรรมการ
6.1.4 นางสาวเอื้ออารีย์ สุขสมนิตย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสพุ รรณบุรี
กรรมการ
6.1.5 นายวรวุธ สมฤทธิ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
กรรมการ
6.1.6 นายยงยุทธ ดีอุด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
กรรมการ
6.1.7 นายสุรศักดิ์ โนราช
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
กรรมการ
6.1.8 นายเดชา ศรีมนัสรัตน์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
กรรมการ
6.1.9 นางสาวอภิญญา ปานโชติ
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
กรรมการและเลขานุการ
6.1.10 นางศุภลักษณ์ ชูเพชร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ํา
6.2 สาขางานแปรรูปสัตว์น้ํา
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นายสุนทร คําสุข
ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ประมง
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เถวียน วิทยา
รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. นายสุพล อ่อนแสง
บริษัท ซีฮอร์ส อินเตอร์เทรด จํากัด
4. นายชัยทศพล มณีสว่างวงศ์
บริษัท แมนเอ โฟรสเซสฟูดส์ จํากัด
5. นางสาววิมลพรรณ ชีวจิตรกุล
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จํากัด (มหาชน)
6. นายพงศ์สวัสดิ์ ยอดสุรางค์
บริษัท เกาะยอ ที เอ็ม พี โปรดักส์ จังหวัดสงขลา
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
6.2.1 นายเสริมศักดิ์ นิลวิลัย
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ประธานกรรมการ
6.2.2 นางวิไลรัตน์ นิ้มสันติเจริญ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
รองประธานกรรมการ
6.2.3 นางลดาวัลย์ ภู่พลับ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
กรรมการ
6.2.4 นายสราวุธ เย็นเอง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
กรรมการ
6.2.5 นางกอบพร ศรีทิพยราษฎร์
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
กรรมการ
6.2.6 นางสาวอุไรวรรณ ฉิมสุด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
กรรมการ
6.2.7 นางสาวศลิษา ศรีสุข
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี กรรมการ
6.2.8 นางสุปราณีย์ ธัญญรัตน์
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
กรรมการ
6.2.9 นางสาวอัจฉริยา เชื้อช่วยชู
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
กรรมการและเลขานุการ
6.2.10 นางสาวจันทร์เพ็ญ ไชยนุ้ย
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
และประมงปัตตานี
/7. ประเภทวิชา...

-377. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
7.1 สาขาวิชาการโรงแรม
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นายกฤษฎา ตันสกุล
2. นางสาวบุญฑริก กุศลวิทย์
3. นางเบญจ
มอนโกเมอรี่
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
7.1.1 นายสุนทร พลรงค์
7.1.2 นายสุคนธ์ แก้วแท้
7.1.3 นางสาวจิราภรณ์ พรมมะหา
7.1.4 นางฉวีวรรณ ชัยเพชร
7.1.5 นางสุภาพร แสงจันทร์โอภาส
7.1.6 นายสัมพันธ์ หลงพิมาย
7.1.7 นางปาริชาติ สุพล
7.1.8 นางเบญจมาภรณ์ อินทรพิมาย
7.1.9 นายอภินัย ลีลากานต์
7.1.10 นางกาญจนา ทรงยศ
7.1.11 นางเมธาวี วงศ์ไวโรจน์
7.2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. ดร. อนุรัตน์ อินทร
2. นายกิตติ ทิศสกุล
3. นายอภิชัย โสภาพันธ์
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
7.2.1 นายอุดม รูปดี
7.2.2 นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ
7.2.3 นายมนัสชัย สุวรรณชัยโฆษิต

สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้
สมาคมโรงแรมไทย
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ประธานกรรมการ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รองประธานกรรมการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
กรรมการ
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
กรรมการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย
นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงราย
บริษัท อภิชัยแทรเวล

ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ประธานกรรมการ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย รองประธานกรรมการ
ทําหน้าที่ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา กรรมการ
ภาคเหนือ 2
7.2.4 นายศรากร บุญปถัมภ์
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
กรรมการ
7.2.5 นายธนิด ภัคธนาเดชานนท์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
กรรมการ
7.2.5 นายพีระพงษ์ ดวงสนิท
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
กรรมการ
7.2.6 นางฤทัยชนก ไผ่ผาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
กรรมการ
7.2.7 นางเสาวคนธ์ อาทนิตย์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
กรรมการ
7.2.8 นางจงรักษ์ นาสี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
กรรมการ
7.2.9 นางจารุวรรณ กะวิเศษ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
กรรมการ
7.2.10 นางกุลิสรา สุวรรณ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ กรรมการ
7.2.11 นางวชิราภรณ์ โลหะชาละ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
กรรมการและเลขานุการ
7.2.12 นางสาวกันยารัตน์ เหล่าตระกูล วิทยาลัยเทคนิคตรัง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

-388. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
8.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
กรรมการทีป่ รึกษา
1. นางสาวอินดา แตงอ่อน
2. นางสาวฉันทนา พิพัฒน์บรรณกิจ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นายสุทธิ พุ่มพิทักษ์
2. นายบุญสืบ ชมรัตน์
3. นายธานินท์ มณีน้อย
4. นายสุพล นวลเพ็ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
8.1.1 นายชูศักดิ์ นายะสุนทรกุล
8.1.2 นายสันต์ น่วมทนงค์
8.1.3 นางสมบูรณ์ พุทธชัยยงค์
8.1.๔ น.ส.พิศมัย เทพเทียนชัย
8.1.๕ นางศิรริ ัตน์ เชื่อได้
8.1.๖ น.ส.เมตตา แซ่อุ่ย
8.1.๗ นายมนต์ชัย ควรนิยม
8.1.๘ นายสุทธิ พุ่มพิทักษ์
8.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
กรรมการทีป่ รึกษา
1. นางสาวอินดา แตงอ่อน
2. นางสาวฉันทนา พิพัฒน์บรรณกิจ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นางสุวภัทร ขวัญสด
2. นายวิรัตน์ เก็งชี
3. นางอารีรัตน์ เก็งชี
4. น.ส.พลอยนิศา มิตรเอี่ยม
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
8.2.1 นายชูศักดิ์ นายะสุนทรกุล
8.2.2 น.ส.รุจา เชาวน์สวน
8.2.3 นางวรรณา หมดมลทิน
8.2.4 น.ส.กุลณสร วิเศษรจนา
8.2.๕ นายสมประสงค์ สงษ์ทอง
8.2.๖ น.ส.โสภา อินทรสร
8.2.7 น.ส.พรรณี สุคันธิน
8.2.๘ นางสุวภัทร ขวัญสด

ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๔
รองผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๔
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ (วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม)
บริษัท คูซ่ ุ่นเฮงหลีเท็กซ์ไทล์ จํากัด
บริษัท ไต้ง้วนอุตสาหกรรมสิง่ ทอ จํากัด
บริษัท เท็กซ์อนิ โปร จํากัด
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
ประธานกรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
กรรมการและเลขานุการ
ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๔
รองผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๔
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม (วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม)
ผู้จัดการโรงงาน Areeya Apparel
รองผู้จัดการโรงงาน Areeya Apparel
บริษัท นันยางการ์เมนท์ จํากัด
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
ประธานกรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
กรรมการและเลขานุการ

-398.3 สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ
กรรมการทีป่ รึกษา
1. นางสาวอินดา แตงอ่อน
ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๔
2. นางสาวฉันทนา พิพัฒน์บรรณกิจ
รองผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๔
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นายสุกิจ อาจปักษา
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
2. นายสุรัตน์ชัย จิตต์ค้ําคูณ
บริษัท รวมชัยฟอกย้อม จํากัด
3. นางปาณิศรา น้อยเอก
บริษัท ทวีวัฒนา เท็กซ์ไทล์ จํากัด
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
8.3.1 นายชูศักดิ์ นายะสุนทรกุล
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
ประธานกรรมการ
8.3.2 นายไพฑูรย์ เชี่ยวสกุลวัฒนา
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
กรรมการ
8.3.3 นางบุญยิ่ง จันทร์เปี่ยม
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
กรรมการ
8.3.๔ นางพัชรินทร์ จันทร์สุข
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
กรรมการ
8.3.๕ นายธวัชชัย อินทเสน
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
กรรมการ
8.3.๖ น.ส.ชุติมา กํานิจอุย
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
กรรมการ
8.3.๗ น.ส. วัลลภา จันทร์เพ็ญ
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
กรรมการ
8.3.๘ นายอําพัน บุญฤทธิ์รุ่งโรจน์
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
กรรมการ
8.3.๙ . นายสุกิจ อาจปักษา
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
กรรมการและเลขานุการ
9. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการทีป่ รึกษา
1. นายบุญเลิศ ห้าวหาญ
ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นายณรงค์ ตนานุวัฒน์
ประธานหอการค้ากิตติมศักดิ์จังหวัดเชียงใหม่
2. นายราเมศวร์ ศิลปะพรหม
กรรมการผู้จัดการบริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จํากัด
3. นายพงษ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล
ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจะทัล (DEPA)
สาขาเชียงใหม่
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
9.1.1 นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ประธานกรรมการ
9.1.2 นายอรรถกฤต อินทะโย
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รองประธานกรรมการ
9.1.3 นายไพศาล จันทร์ไชย
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
กรรมการ
9.1.4 นายกิติพงษ์ พงษ์จําปา
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
กรรมการ
9.1.5 นายนิยม ฉินตระกูล
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
กรรมการ
9.1.6 นายธนบัตร อัศวบุญมี
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
กรรมการ
9.1.7 นายธวัชชัย สาเกตุ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
กรรมการ
9.1.8 นายสาโรจน์ เพ็งบุญ
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
กรรมการ
9.1.9 นายนพดล มาจาก
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
กรรมการ
9.1.10 นางสายชล สุขนิม่
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กรรมการ

-409.1.11 นายพนม บุญไพร
9.1.12 นายจํารูญ กาพย์ไกรแก้ว
9.1.13 นางสาวปิติยา อาจชัยขาญ
9.1.14 นายสุรีรัตน์ ทักษะวสุ
9.1.15 นายจุฑากรณ์ สัมปชัญญสถิตย์
9.1.16 นางสาวขวัญดารินทร์ จิตรหาญ
9.1.17 นางสาวกัญญา ทาระนัด

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ วางแผนดําเนินการจัดประชุมพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2560 ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม
เกษตรกรรมและประมง อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเทคโนโลยีสารสนเสทศและการสื่อสาร
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และสรุป
รายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ
ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560

คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่ 427 /2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2560
(เพิ่มเติม)
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึ กษาได้ใ ช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ พุทธศั กราช
2556 และสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพได้ดําเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้ครบกําหนดที่จะต้องดําเนินการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิก าร เรื่ อ ง มาตรฐานคุณ วุฒิอ าชี ว ศึก ษาระดับ ประกาศนียบั ตรวิ ช าชีพ ได้กํ า หนดให้
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่
อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก 5 ปีนั้น
เพื่อให้การดําเนินงานการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖0 ในประเภทวิชา
อุตสาหกรรม พณิชยกรรม ศิลปกรรม คหกรรม เกษตรกรรมและประมง อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมสิ่งทอ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งสิ้น ๕7 สาขาวิชา ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย สอดคล้องเป็นไปตามแนวนโยบาย
การจัดการอาชีวศึ กษากรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิแ ห่งชาติ มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึ กษาระดั บประกาศนียบั ตรวิชาชีพ
ตลอดจนสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) และสอดคล้องกับมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานตามที่กระทรวงแรงงานกําหนด สามารถตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน
ชุมชน และท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้จะต้องดําเนินการทบทวนเนื้อหาสาระในหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
พื้นฐานในงานอาชีพ มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้สามารถทัดเทียมกับ
มาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
2560 (เพิ่มเติม) ประกอบด้วย ผู้มีรายนามดังต่อไปนี้
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการอํานวยการ
1. นางสาวชมพูนุช บังบังศร ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ประธานกรรมการ
2. นางอุมาพร ไชยจําเริญ รองผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร รองประธานกรรมการ
3. นางสิริรักษ์ รัชชุศานติ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
กรรมการ
4. นางสาวจริยา สุทธิเดช อนุกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
กรรมการ
5. นายสุชาติ กิจพิทักษ์
อนุกรรมการวิชาการ สถาบันการาอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
กรรมการ
6. นายสุรพล จิรวรเดช
ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
กรรมการ
สาขาวิชาเสริมสวย
คณะกรรมการอํานวยการ
1.นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ประธานกรรมการ
2. นายสมปอง สิขเรศ
รองผู้อํานวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
กรรมการ
3. นายธนกฤต แย้มเผือ่ น
รองผู้อํานวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
กรรมการ
4. นางอุบล
สารากิจ
รองผู้อํานวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ
/ผูท้ รงคุณวุฒ.ิ ..
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ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นายณัฐกิตต์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ประธานกรรมการ
2. ดร.สมศักดิ์ ชลาชล
ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนเสริมสวยชลาชล
รองประธานกรรมการ
3. นายอาดัม สะเล็ม
โรงเรียนออกแบบทรงผมอาดัม (สําโรง)
กรรมการ
4. นางดุสิตา ศุภผลา
สถาบันออกแบบทรงผมโอเอซิส ซาลอน
กรรมการ
5. ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
กรรมการ
6. หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
กรรมการ
7. ผู้อํานวยการสํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
กรรมการ
8. นางอุษา ศิริสนธิวรรธน
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรรมการ
9. นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์
ผู้อํานวยการสํานักประเมินสมรรถนะ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
กรรมการ
10. นางสาววรากร ธนูสนธิ์
นักวิชาการประเมินผล สํานักประเมินสมรรถนะสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
1.1 นายณัฐกิตต์ ศรีสงศักดิธ์ นา
1.2 นายประเสริฐ ดําทิพย์
1.3 นางพรจันทร์ โขมะพัฒน์
1.4 นางสาวดวงนภา ใยบัว
1.5 นางสาววราภรณ์ โอภาโส
1.6 นางจิรัชญา แก้วไทรหงวน
1.7 นางสาววิชชุตา อนันตะ
1.8 นางกาญจนา ปันจันทึก
1.9 นายระพีพัฒน์ ศรีทะ
1.10 นางทักษิณา เมืองเกลี้ยง
1.11 นางสาววิชชญาภา ศรีพรม
1.12 นางอุบล สารากิจ
1.13 นายศักดิ์ ศศิกุลกมล
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. นายไพฑูรย์ ศรีพลพร
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
1.1 นางสาวสุมดี อิ่มแก้ว
1.2 นางสาวกฤติญา วังหอม
1.3 นายวิชัย จินดาไพโรจน์
1.4 นายนพรัตน์ รัตนมงคลพร
1.5 นางสาวนริศรา เคนแสง

ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ที่ปรึกษาฝ่ายศิลป์ บ.เมศิเจอนัล จํากัด
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
รองผู้อํานวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

/ให้คณะกรรมการ...

-3ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ วางแผนดําเนินการจัดประชุมพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) พุทธศักราช 2560 ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม เกษตรกรรมและประมง
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเทคโนโลยีสารสนเสทศและการสื่อสาร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และสรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ
ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้เป็นต้นไป
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