1

รายชื่อผูประสานงานฝายตาง ๆ
ที่

ฝายฯ

ชื่อ – สกุล
ผูประสานงาน

นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์
นางสาวอิงคสุมญชุ พวงสมบัติ
นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์
2 คณะกรรมการดําเนินการจัดงาน
นางสาวอิงคสุมญชุ พวงสมบัติ
นายเกษม ตายเกิด
นางสาวอิงคสุมญชุ พวงสมบัติ
คณะกรรมการฝายจัดเตรียมสถานที่และ
3
นายเกษม ตายเกิด
ตกแตงสภาพภูมิทัศนภายในงาน
วาที่ ร.ท.มนตรี สุขเจริญ
นายเกษม ตายเกิด
4 คณะกรรมการฝายพิธีการ
นายทวี กันทะสอน
นายอนุ ปนกระจาย
5 คณะกรรมการฝายแสง เสียง ไฟฟา
นายประภา สุขประเสริฐ
คณะกรรมการฝายจัดเตรียมที่พักและ
สวัสดิการ
6
นายสุรพล สุขุมาลินทร
- ที่พักครู
- ที่พักสมาชิก อกท. และครูที่ปรึกษา นายทวี กันทะสอน
นายอนุ ปนกระจาย
7 คณะกรรมการฝายศิลป
นายสุรพล สุขุมาลินทร
คณะกรรมการฝายสื่อสารและระบบ
นายอนุ ปน กระจาย
8
สารสนเทศ
นายประภา สุขประเสริฐ
นางเพียงฝน มณีวงค
9 คณะกรรมการฝายอาหารและเครื่องดื่ม
นางสาวตันหยง แพทวีทรัพย
นายสมัย เขาแกว
นายสุรพล สุขุมาลินทร
10 คณะกรรมการฝายรักษาความปลอดภัย
นายยุทธภูมิ ชื่นอารมณ
นายทวี กันทะสอน
1

คณะกรรมการอํานวยการจัดงาน

หมายเลย
โทรศัพท

086-8522295
081-9818069
086-8522295
081-9818069
081-3030622
081-9818069
081-3030622
081-2922606
081-3030622
086-1230635
081-9467557
089-5390533
089-9897890
086-1230635
081-9467557
089-9897890
081-9467557
089-5390533
081-2522148
081-7267685
082-2359002
089-9897890
080-6632441
086-1230635

2

รายชื่อผูประสานงานฝายตาง ๆ
ที่

ฝายฯ

081-9818069
081-2922606
080-6632441
081-9467557
084-1423388
081-9478244
062-9404065
089-5053299
089-0370548
083-8977244
089-8099922
081-2924465
087-1209422
081-4409943
095-5516991

นางสาวอิงคสุมญชุ พวงสมบัติ
นายเกษม ตายเกิด
นางสาวอิงคสุมญชุ พวงสมบัติ
นายเกษม ตายเกิด
คณะกรรมการฝายจัดการสิ่งแวดลอม
วาที่ ร.ท.มนตรี สุขเจริญ
นางจิราพร แสงนาค
คณะกรรมการฝายจัดทําหนังสือที่ระลึก นายเกษม ตายเกิด
นายไพบูลย แกวอินทร
นางจิราพร แสงนาค
คณะกรรมการฝายพยาบาล
นางชมพูนุท อูสุวรรณ
คณะกรรมการฝายประสานงานการ
นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์
สัมมนา การประกวด การแสดงและ นายเอกชัย ยุทธชัยวรกุล
การแขงขันทักษะวิชาชีพ

081-9818069
081-3030622
081-9818069
081-3030622
081-2922606
084-9705855
081-3030622
081-4409943
084-9705855
089-6045924
086-8522295
089-0598608

12 คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ
13 คณะกรรมการฝายเอกสารการพิมพ
14 คณะกรรมการฝายการเงินและบัญชี
15 คณะกรรมการฝายปฏิคม
คณะกรรมการฝายจัดนิทรรศการ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน
คณะกรรมการฝายจัดทัศนศึกษาของ
17 สมาชิก อกท. และศึกษาดูงานของ
โรงเรียน
16

18 คณะกรรมการจัดหาทุน

20
21
22

หมายเลย
โทรศัพท

นางสาวอิงคสุมญชุ พวงสมบัติ
วาที่ ร.ท.มนตรี สุขเจริญ
นายยุทธภูมิ ชื่นอารมณ
นายอนุ ปนกระจาย
นายสาธิต สาตนุรักษ
นางสุชาดา สุขเจริญ
นางสาวพิชาวีร สกุลรังสีโชติวัต
นางนฤมล เพ็ชรภูมี
นางสาวอรัญญา ผึ้งสลับ
นางอรุณวรรณ ธัญสิริดํารง
นางสุกัญญา สาตนุรักษ
นายขจรชัย เรืองสุข
นายอรัญ พนเจริญสวัสดิ์
นายไพบูลย แกวอินทร
นายอารักษ จันทรสมวงศ

คณะกรรมการฝายยานพาหนะและ
11
จราจร

19

ชื่อ – สกุล
ผูประสานงาน

3

รายชื่อผูประสานงานฝายตาง ๆ
ที่
22.1
22.2
22.3
22.4

22.5
22.6
22.7
22.8
22.9
22.10
22.11
22.12
22.13

ฝายฯ
คณะกรรมการฝายประสานงานและการ
ตัดสินการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ
ของครูและสถานศึกษา
คณะกรรมการฝายประสานงานและการ
ตัดสินผลงานบูรณาการกิจกรรม อกท.
กับการเรียนการสอนของครู
คณะกรรมการฝายประสานงานการ
นําเสนอผลงานกิจกรรมเดนของหนวย
คณะกรรมการฝายจัดสัมมนาผลงาน
กลุมวิชาชีพเกษตรกรรมและที่เกี่ยวของ
ในการพัฒนาผูเรียนโดยใชโครงการเปน
ฐาน (Project Based Learning : PBL)
คณะกรรมการฝายจัดและประสานการ
ตัดสินการประกวดผลงาน ประเภท
ทดลองวิจัย
คณะกรรมการฝายการประกวดหนวย
อกท.
คณะกรรมการฝายจัดและประสานงาน
การตัดสินการประกวดนิทรรศการทาง
เกษตรของ อกท. หนวย
คณะกรรมการฝายจัดและประสานงาน
การตัดสินประกวดสิ่งประสดิษฐคนรุน
ใหม
คณะกรรมการฝายประสานงานการ
แสดงนันทนาการ
ฝายประสานงานการแขงขันทักษะ
วิชาชีพ สาขาพืชศาสตร
ฝายประสานงานการแขงขันทักษะ
วิชาชีพ สาขาสัตวศาสตร
ฝายประสานงานการแขงขันทักษะ
วิชาชีพ สาขาประมง
ฝายประสานงานการแขงขันทักษะ
วิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

ชื่อ – สกุล
ผูประสานงาน

หมายเลย
โทรศัพท

นายเอกชัย ยุทธชัยวรกุล
นายสมัย เขาแกว

089-0598608
082-2359002

นายทวี กันทะสอน
นางสาวสุวิมล เพ็ชรักษ

086-1230635
092-2326292

นายทวี กันทะสอน
นางสาวสุวิมล เพ็ชรักษ
นางอัญชลี ทองสมัคร
นายเอกชัย ยุทธชัยวรกุล
นายสมัย เขาแกว

086-1230635
092-2326292
081-2693029
089-0598608
082-2359002

นายสมัย เขาแกว
นายเอกชัย ยุทธชัยวรกุล
นางอัญชลี ทองสมัคร
นายทวี กันทะสอน
นางสาวสุวิมล เพ็ชรักษ
นายอารักษ จันทรสมสงศ

082-2359002
089-0598608
081-2693029
086-1230635
092-2326292
095-5516991

นายสําเนาว ฤทธิ์นุช

081-95320507

นายไพบูลย แกวอินทร
นายทวี กันทะสอน
นายเกษม ตายเกิด
นางสุกัญญา สาตนุรักษ
นายขจรชัย เรืองสุข
นายอรัญ พนเจริญสวัสดิ์
นางจิพาวรรณ มงคลสวัสดิ์
นางสาวเอมมิกา พงศสวัสดิ์
นางสาวสุวิมล เพ็ชรักษ

081-4409943
086-1230635
081-3030622
089-8099922
081-2924465
087-1209422
081-5929949
084-3384346
092-2326292

4

รายชื่อผูประสานงานฝายตาง ๆ
ที่

ฝายฯ

ฝายประสานงานการแขงขันทักษะ
วิชาชีพ สาขาชางกลเกษตร
ฝายประสานงานการแขงขันทักษะ
22.15
วิชาชีพ สาขาบริหารธุรกิจ
ฝายประสานงานการแขงขันทักษะ
22.16
วิชาชีพ สาขาพื้นฐาน
ฝายประสานงานการแขงขันทักษะ
22.17
วิชาชีพ สาขาศิลปเกษตร
คณะกรรมการฝายจัดการประกวด
23
กิจกรรมตาง ๆ
คณะกรรมการฝายบริการวิชาชีพ
24
(การฝกอมรม 108 อาชีพ)
คณะกรรมการฝายทะเบียน สถิติและ
25
รายงานผล
22.14

26

คณะกรรมการฝายประเมินผล

ชื่อ – สกุล
ผูประสานงาน

นายสาธิต สาตนุรักษ
นายสมชาย มากพงษ
วาที่ ร.ท.มนตรี สุขเจริญ
นางสุชาดา สุขเจริญ
นายอารักษ จันทรสมวงศ
นายไพบูลย แกวอินทร
นายธงชัย อยูปรางค
นางอรุณวรรณ ธัญสิริดํารง
นายขจรชัย เรืองสุข
นายอรัญ พนเจริญสวัสดิ์
นางจิพาวรรณ มงคลสวัสดิ์
นางสาวเอมมิกา พงศสวัสดิ์
นางสุชาดา สุขเจริญ
วาที่ ร.ท.มนตรี สุขเจริญ
นายเอกชัย ยุทธชัยวรกุล
นางจิพาวรรณ มงคลสวัสดิ์

หมายเลย
โทรศัพท

084-1423388
086-1280970
081-2922606
081-9478244
095-5516991
081-4409943
089-0828274
083-8977277
081-2924465
087-1209422
081-5929949
084-3384346
081-9478244
081-2922606
089-0598608
081-5929949

