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ประกาศสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
         ในพระราชปูถมัภส์มเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ที ่ส.ว.ท.อ. ๐๑-๐๔/๒๕๖๕ 
  เรื่อง การแต่งตัง้ผูป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่งประธานอาชวีศกึษาเอกชนจงัหวดั (อชจ.) 

*********************** 
   

  ดว้ยหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไดมี้ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี ๘/๒๕๕๙ เร่ือง การบริหารจดัการ
สถานศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน ลงวนัท่ี ๑๒   กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๙  และ   ไดป้ระกาศในราชกิจจา-นุเบกษา เล่มท่ี ๑๓๓ ตอน
พิเศษ ๔๒ ง ลงวนัท่ี ๑๒ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๙  เพื่อเป็นการสนองนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 จึงขอประกาศแต่งตั้งผูป้ฏิบติัหน้าท่ีในต าแหน่งประธานอาชีวศึกษาเอกชน (อชจ) เพื่อท าหน้าท่ีประสานงานภายใน
จงัหวดัใหเ้กิดประโยชน์กบัการอาชีวศึกษาเอกชน และการพฒันาการอาชีวศึกษา ดงัปรากฏตามรายนามต่อไปน้ี 

๑. นายปรวี   ศรีสง่า   กรุงเทพมหานคร 
๒. นางสาวอภิรัตน์  บวัมณี   จงัหวดัเพชรบุรี 
๓. นายเอกกมล  แสงหิรัญ  จงัหวดักาญจนบุรี 
๔. นางปฤษณา  บุญจิตรสิทธ์ิศกัด์ิ  จงัหวดัจนัทบุรี 
๕. นายวรศกัด์ิ  วชัรก าธร  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
๖. นายประเสริฐ  กล่ินชู   จงัหวดัชลบุรี 
๗. ดร.พระมหาสิริวฒันา สิริวชัรวรกุล  จงัหวดันครนายก 
๘. นายพิรุฬห์  พฒันวงศไ์ทย  จงัหวดันครปฐม 
๙. นางวรลกัษณ์  ไชยเดชะ  จงัหวดันนทบุรี 
๑๐. นางสาวสุภาพร  ชอบนิทศัน์  จงัหวดัปทุมธานี 
๑๑. นายสมชาย  ทิพยป์ระเสริฐสุข  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
๑๒. ดร.กนกพร  วรมานะกุล  วอง  จงัหวดัปราจีนบุรี 
๑๓. นางสาวสมจิตร  ศิริเสนา   จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
๑๔. นายไพศาล  เชาวน์ดี   จงัหวดัระยอง 
๑๕. นายพงศพ์ิบูล  ศุกระมูล   จงัหวดัราชบุรี 
๑๖. ดร.อคัรเดช  จ าเดิม   จงัหวดัลพบุรี 
๑๗. ดร.ศรัณยา  แสงหิรัญ  จงัหวดัสมุทรปราการ 
๑๘. นายสมพร  ฉลวย   จงัหวดัสระแกว้ 
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๑๙. นายสมศกัด์ิ  จนัทร์ศิริ   จงัหวดัสระบุรี 
๒๐. ดร.พิชิต   ตั้งพานิชวงศ ์  จงัหวดัสิงห์บุรี 
๒๑. ดร.จุฑามณี  ไกรคุณาศยั  จงัหวดัสุพรรณบุรี 
๒๒. นายประยรู  มยัโภคา   จงัหวดัชุมพร 
๒๓. ดร.รินทร์ทอง  วรรณศิริ   จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 
๒๔. ดร.จิตสถา  ศิริณภคั   จงัหวดันครศรีธรรมราช 
๒๕. นายกิตตน์  หนูสง   จงัหวดัพทัลุง 
๒๖. นายสุพจน์  จนัทราช   จงัหวดัสงขลา 
๒๗. ดร.อารียา  จ านงคย์า  จงัหวดัตรัง 
๒๘. นายอูมรั  อาเก็ม   จงัหวดัสตูล 
๒๙. นางสมพร  กิติสาธร   จงัหวดัยะลา 
๓๐. นายมนสั  ชิณการณ์  จงัหวดัภูเก็ต 
๓๑. นายบาเซล  อบัดุลวาฮบั  จงัหวดัปัตตานี 
๓๒. นายกมลเทพ  จนัทรจิต   จงัหวดัสกลนคร 
๓๓. ดร.กฤษณา  บุตรพรม   จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
๓๔. ดร.รัญญา  ชุปวา   จงัหวดัยโสธร 
๓๕. นายยอด  ชนไพโรจน์  จงัหวดัมหาสารคาม 
๓๖. นายปรีชา  ตึงตระกูล  จงัหวดับึงกาฬ 
๓๗. พญ.วาสินีพร  พลเยีย่ม   จงัหวดัร้อยเอด็ 
๓๘. นายส าราญ  ศรีภา   จงัหวดัชยัภูมิ 
๓๙. นายสานิต  จนัทสิม   จงัหวดัอุดรธานี 
๔๐. นางอรุณี   ศรีนนท ์   จงัหวดัมุกดาหาร 
๔๑. ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์  คณากุล   จงัหวดันครราชสีมา  
๔๒. ดร.พรเทพ  ชุปวา   จงัหวดัอ านาจเจริญ 
๔๓. ผศ.ดร.เกรียงไกร  ปัญญาประเสริฐกุล จงัหวดัขอนแก่น 
๔๔. นางจตุพร  บุผาชาติ   จงัหวดันครพนม 
๔๕. ดร.วิกร   รัตนชยั   จงัหวดัหนองคาย 
๔๖. นางนุชนารถ  จารุวงศเ์สถียร  จงัหวดัศรีษะเกษ 
๔๗. ดร.มงคลรัตน์  ปิยะนนัท ์  จงัหวดัอุบลราชธานี 
๔๘. นายชุติพนธ์  กลดัอยู ่   จงัหวดับุรีรัมย ์
๔๙. ดร.อษัฏางค ์  แสวงการ  จงัหวดัเลย 
๕๐. นางสาวปรัศนวดี  งามสูงเนิน  จงัหวดัหนองบวัล าภู 
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๕๑. นางจนัทร์เพญ็  หรดี   จงัหวดัเชียงราย 
๕๒. นางสาวสายพิณ  ปัญญาค า  จงัหวดัล าพูน 
๕๓. นายพณิชย ์  มีประเสริฐสกุล  จงัหวดัอุตรดิตถ ์
๕๔. นางธญัญธร  หมู่วิเศษ   จงัหวดัล าปาง 
๕๕. นางสาวสมาพร  ม่วงทอง   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
๕๖. นายธนภทัร  มัน่คง   จงัหวดัเชียงใหม่ 
๕๗.  นางผกาภรณ์  บุสบง   จงัหวดัพะเยา 
๕๘.  นายพิทกัษ ์  มหบุญพาชยั  จงัหวดัก าแพงเพชร 
๕๙.  นางสาวธารทอง  แยม้จนัทร์ฉาย  จงัหวดันครสวรรค ์
๖๐.  นางรพีรัตน์  ภทัรประสิทธ์ิ  จงัหวดัพิษณุโลก 
๖๑. นายด ารงฤทธ์ิ  เดียวสุรินทร์  จงัหวดัพิจิตร 

 
ทั้งน้ี ประธานอาชีวศึกษาเอกชนจงัหวดัมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี 
 ๑ ประสานงาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือท่ีดีกบัองคก์รดา้นอาชีวศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน 
ในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรรมการต่างๆ ในระดบัจงัหวดั องคก์รภาค 
ประกอบการและองคก์รอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาดา้นอาชีวศึกษา 
 ๒. ประสานความเขา้ใจดา้นการปฏิบติังานกบัศึกษาธิการจงัหวดั (ศธ.จ.) อาชีวศึกษาจงัหวดั (อศก.อศจ.)  
เขตพื้นท่ีการศึกษาและ/หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดั เก่ียวกบัการสนบัสนุนหรือการใหก้าร 
สนบัสนุนเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาในจงัหวดัท่ีรับผิดชอบ 
 ๓. ใหข้อ้เสนอแนะและประสานงานเพื่อการวางแผนพฒันาการศึกษาร่วมกบัทุกหน่วยงานอ่ืน ท่ีก่อใหเ้กิด 
ประสิทธิผลต่อการจดัการอาชีวศึกษาเอกชนฯ 
 ๔. ประสานงานและบูรณาการภารกิจร่วมกบัประธานอาชีวศึกษาจงัหวดั หรืออุปนายกสมาคมประจ าภาค 
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของสมาคมฯ 
 ๕. กระจายขอ้มูล ข่าวสาร ของสมาคมฯ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ในทุกกรณีท่ีไดรั้บการร้องขอ หรือกรณีท่ีพิจารณาเห็นวา่มีความเหมาะสมให้ 
สมาชิกสมาคมฯ ไดรั้บรู้ โดยใชช่้องทางในการส่ือสารท่ีเหมาะสม 
 ๖. ระดมความคิดและสร้างประชาคมอาชีวศึกษาเอกชนภายในจงัหวดั ให้มีการพฒันาการจดัการศึกษา 
อยา่งมีมาตรฐานและคุณภาพ โดยการใชม้าตรการรวมเชิงรุก เป็นท่ียอมรับและเกิดความเช่ือมัน่ของสังคมและ 
ชุมชน  
 ๗. ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีอุปนายกสมาคมประจ าภาค และนายกสมาคมฯ มอบหมาย 
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ทั้งน้ี  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 

     ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
 

    ลงชื่อ             
                                  (นายประเสรฐิ  กลิน่ช)ู 

                           นายกสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
                             ในพระราชปูถมัภส์มเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

 

 

 


