
รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม(สาขาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน) 

ทักษะ งานไม้เครื่องเรือน 
ระดับหน่วย อศจ. ,ระดับภาค และระดับชาติ  ปีการศึกษา 2560 – 2561 

()

ก ำหนดกำรแข่งขันทักษะงำนไม้เครื่องเรือน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
ระดับภำคกลาง ระหว่ำง วันที่  27 พฤศจกิายน – 1 ธันวำคม 2560   ณ วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี

...................................................................................

ใช้เวลำในกำรแข่งขัน  20  ชั่วโมง
ทักษะงำนไม้              16  ชั่วโมง 
ทักษะงำนสี    4        ชั่วโมง 

ตำรำงเวลำกำรแข่งขันทักษะงำนไม้เครื่องเรือน 

วันที่ เวลา รายละเอียด 
วันที่ 27 พ.ย. 2560 13.00-15.00 ลงทะเบียน พร้อมช าระเงินค่าวัสดุอุปกรณ์แข่งขันทีมละ 

1,500บาท ประชุม ชี้แจงรายละเอียด จับฉลากหมายเลขโต๊ะ 
วันที่ 28 พ.ย. 2560 07.30-08.00 ลงชื่อปฏิบัติงาน  ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ 

08.00-12.00 เริ่มการแข่งขันทักษะงานไม้เครื่องเรือน ( 4 ชั่วโมง) 
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-17.00 เริ่มการแข่งขันทักษะงานไม้เครื่องเรือน ( 4 ชั่วโมง) 

วันที่ 29 พ.ย. 2560 07.30-08.00 ลงชื่อปฏิบัติงาน  ชี้แจงรายละเอียด  ตรวจเครื่องแต่งกาย 
08.00-12.00 เริ่มการแข่งขันทักษะงานไม้เครื่องเรือน ( 4 ชั่วโมง) 
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-17.00 เริ่มการแขงขันทักษะงานไมเครื่องเรือน ( 4 ชั่วโมง)

วันที่ 30 พ.ย. 2560 07.30-08.00 ลงชื่อปฏิบัติงาน  ชี้แจงรายละเอียดการท างานสี 
08.00-12.00 เริ่มการแข่งขันทักษะ ท าสีชิ้นงาน ( 4 ชั่วโมง) 
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 คณะกรรมการตรวจให้คะแนนงานสี 
15.00-17.00 พิธีปิด ประกาศผล มอบรางวัลและของที่ระลึก 

วันที่ 1 ธ.ค. 2560 09.30-10.30 พิธีปิดของส่วนกลาง  เสร็จพิธี เดินทางกลับภูมิล าเนา 

ผูประสานงาน : นางสาวไมทอง  เกิดกิ่ง หัวหนาแผนกวิชาชางกอสราง วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

เบอรโทร 081-2941470



ใบสมัครประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน 
ประจ าปีการศึกษา .............. 

   ทักษะวิชาชีพ        ทักษะพื้นฐาน       ทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ประเภทวิชา ..................................................สาขาวิชา.................................................... 
  ประกวด       แข่งขัน ทักษะ ……………………………………………………… 
  ระดับ ปวช.   ระดับ ปวส.   ระดับปวช./ ปวส.  วิชาชีพระยะสั้น 
ประเภท            บุคคล            ทีม  

ชื่อ- สกุลนักเรียน นักศึกษา.........................................................................อายุ..........ปี   สัญชาติ............... 
รหัสประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา.................................................... 
ก าลังศึกษาในระบบ   ปกติ      ทวิภาคี     ระยะสั้น    ระดับ ปวช.  ระดับ ปวส. ชั้นปีที่  ........ 
ประเภทวิชา.................................................สาขาวิชา........................................................สาขางาน.................................. 
วิทยาลัย.......................................................อาชีวศึกษาจังหวัด..........................................ภาค…………………………………… 

 ข้าพเจ้า ขอรับรองข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ........………………………………… 
(.................................................) 

นักศึกษา 
เบอรโ์ทรศัพท์........................................... 

   ลงชื่อ…………………………………    ลงชื่อ..................................................... 
  (.................................................)       (....................................................) 
            ครผูู้ควบคุม ผู้อ านวยการวิทยาลัย…..……………. 
เบอร์โทรศัพท์.......................................................... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เอกสารประกอบใบสมัคร 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา หรือ ใบรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา
2. ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาบัตรอื่นๆ ที่ราชการออกให้

ส าหรับประธานจัดการประกวด แข่งขัน  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
 ระดับสถานศึกษา    ระดับจังหวัด   ระดับภาค    ระดับชาติ 
ลงชื่อ..........................  ลงชื่อ.......................... ลงชื่อ..........................  ลงชื่อ.......................... 
(.....................................)  (.....................................) (.....................................)   (.....................................) 
วันที่ ........./........../........      วันที่ ........./........../........ วันที่ ........./........../........  วันที่ ........./........../........

รูปถ่าย
เครื่องแบบ
นักศึกษา

 ขนาด ๑ นิ้ว 



รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน 

ใบสมัครการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจําปีการศึกษา 2560 
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ทักษะงานไม้เครื�องเรือน

  ระดับหน่วย   ระดับจังหวัด   ระดับภำค  ระดับชำติ 

ระหว่ำงวันที่  27 เดือนพฤศจิกายน - 1 เดือน ธันวาคม พุทธศักรำช 2560 ณ  วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี จังหวัด สระบุรี

ประเภท        เดี่ยว   ทีม   จ ำนวน 2 คน/ทีม  (ใบสมัครแผ่นท่ี ........./...............) 

ช่ือสถำนศึกษำ ……………………………………………สังกัดอำชีวศึกษำจังหวัด…………………………..………ภำค.....………………… 

ช่ือ – สกุลนักเรียน ………………………………………………รหัสประจ ำตวันักเรียน……....................……อำย…ุ…………........……ปี 

กำรศึกษำระดับ ปวช.  ช้ันปีท่ี...................สำวิชำช่ำง................................................... 

เป็นผู้เข้ำแข่งขนั  หลัก 

  ……………………………………  …………………………………… 
 (……………………………………)   (……………………………………) 

        นักเรียน               ครูที่ปรึกษำ 
  โทร……………………………………   โทร…………………………………… 

ขอรับรองว่ำผู้สมัครเป็นนักศึกษำที่ก ำลังศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำจรงิ 

ลงช่ือ…………..............…………………… 
     (………………...............………………) 

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย........................................................ 
ข้อปฏบิัติในการสมัคร 

1. โปรดกรอกเอกสารด้วยตัวบรรจงใหช้ัดเจนและขอให้ส่งใบสมัครที ่วิทยำลัยเทคนิคราชบุรี ภำยในวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2560 
เพื่อ จัด ท ำ ใบรำยงำนตัว และเกียรติบัตร

2. แสดงบัตรประจ ำตัวนักเรียนหรือใบรบัรองจำกสถำนศึกษำต้นสังกัด

3. กรณีแข่งขันเป็นทีม ให้เขียนใบสมัครตำมจ ำนวนคนและระบุแผ่นที่........./................ตำมจ ำนวนคน เพื่อสําหรับกำรติดตำมผลกำรสมัคร

4. ปฏิบัติตำมระเบียบ กติกำ ข้อก ำหนดกำรแข่งขันประเภทนั้น ๆ โดยเคร่งครัด

ติดรูปถ่ำย นร. 

ในชุด นักเรียน 

ขนำด 1 นิว้ 

ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม (สาขาอุตสาหกรรมเครื�องเรือนและตกแต่งภายใน)

ทักษะ งานไม้เครื�องเรือน 

ระดบัหน่วย อศจ. ระดบัภาค และระดบัชาต ิปีการศึกษา 2560



รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน 

แบบตอบรับ การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างก่อสร้าง  (ทักษะงานไม้เครื�องเรือน)

   ระดับภาค  ภาคกลาง    ปีการศึกษา  2560
ระหว่ำงวันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธนัวาคม 2560 ณ  วิทยำลัยเทคนิคสระบรีุ  จ.สระบรีุ

1. ชื่อสถำนศึกษำ..............................................................สังกัดอำชีวศึกษำจังหวัด.......................................

2. รำยชื่อครูที่ปรึกษำ
 ชื่อ..................................................................................ต ำแหน่ง.................... ............................................ 

   เบอร์โทรศัพท์................................................. 

3. รำยชื่อผู้เข้ำร่วมแข่งขัน (ระดับ ปวช. ภำคปกติเท่ำนั้น)

    3.1  ชื่อ.....................................................................นักเรียนระดับชั้น......................................................... 
    3.2  ชื่อ.....................................................................นักเรียนระดับชั้น.............................. ........................... 

ส่งเอกสำรตอบรับได้ที่... 
FAX : 032-337477  E-Mail : Natsinee.nimapas@gmail.com

Tel : 081-2941470  (อำจำรย์ไม้ทอง  เกิดกิ�ง) 
ก ำหนดส่งรำยชื่อภำยในวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2560 (ส่งผู้แข่งขัน อศจ.ละ 1 ทีม)

    ลงชื่อ  ......................................................  
กกกกกก (......................................................)
ต ำแหน่ง.......................................................... 

ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม (สาขาอุตสาหกรรมเครื�องเรือนและตกแต่งภายใน)

ทักษะ งานไม้เครื�องเรือน 

ระดบัหน่วย อศจ. ระดบัภาค และระดบัชาต ิปีการศึกษา 2560



รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม(สาขาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน) 

ทักษะ งานไม้เครื่องเรือน 
ระดับหน่วย อศจ. ,ระดับภาค และระดับชาติ  ปีการศึกษา 2560 – 2561 

   ลงชื่อ............................ประธานกรรมการ  ลงชื่อ...........................รองประธานกรรมการ 
 (นายสุรพล  โชติธรรมโม)     (นายสุทธิพงศ์   นกแอนหมาน)  

      ลงชื่อ...............................กรรมการ   ลงชื่อ............................กรรมการ    ลงชื่อ............................กรรมการ     
()  (นายนทีชัย   ชูชื่น)   (นายพัฒนชัย   สันตยากร)    (นายวัชรพงษ์  ฉางด า) 

  ลงชื่อ............................กรรมการ      ลงชื่อ.............................กรรมการและเลขานุการ  
  (นางสาวสายพิณ  เพ็ชร์ด า)                (นายสมพร   คณะนา)        

คณะกรรมกำรผู้จัดกำรแข่งขันและกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน 
ทักษะวิชำชีพ  สำขำวิชำอุตสำหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภำยใน   ทักษะงำนไม้เครื่องเรือน 

ระดับภำคกลาง ณ วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560 
……………………………………….. 

1.นายเสนห      ศรีวิลัย       ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  ประธานกรรมการ 
2.นายชุมพล      คําเทียน           รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  รองประธานกรรมการ 
3.นางสาวไมทอง   เกิดกิ่ง ี     รองประธานกรรมการ 
4.นายสิริพงศ    เสือเอี่ยม

     ครูวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
   ครูวิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี         กรรมการ 

5.นายสุพจน      อินทรสุข          ครูวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  กรรมการ 
6.นายอาทิตย     สุทธพันธ       ครูวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ   กรรมการ 

7.นางสาวเมธินี     สุภหัสดิ์      ครูวิทยาลัยเทคนิคอางทอง              กรรมการ 

8.นางปราณีต    กรรมการ 
9.นายสิทธิพร

    วรรณทอง            ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   
    แจมสุวรรณ          ครูวิทยาลัยเทคนิคอางทอง   กรรมการ 

10.นายจิรวัฒน     ภูลายยาว      ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน  กรรมการ 
11.นายวรดร      ทิพยศรี            ครูวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี       กรรมการ 
12.นายนวสินธ    เสาวโรนุพันธุ      ครูวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  กรรมการ 
13.นางสาวฉัตรตรา ชลวิถี  ครูวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี กรรมการและเลขานุการ
14.นางสาวณัฐสินี  นิมาภาศ        ครูวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15.นายพงษชนะ  เขียวขํา            ครูวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หมายเหตุ 
* สอบถามรายละเอียดการแข่งขัน อาจารยไมทอง เกิดกิ่ง  โทร.081-2941470
* ส่งใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ได้ที่วิทยาลัยราชบุรี  อาจารยไมทอง เกิดกิ่ง  โทร.081-2941470



รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม(สาขาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน) 

ทักษะ งานไม้เครื่องเรือน 
ระดับหน่วย อศจ. ,ระดับภาค และระดับชาติ  ปีการศึกษา 2560 – 2561 

   ลงชื่อ............................ประธานกรรมการ  ลงชื่อ...........................รองประธานกรรมการ 
 (นายสุรพล  โชติธรรมโม)     (นายสุทธิพงศ์   นกแอนหมาน)  

      ลงชื่อ...............................กรรมการ   ลงชื่อ............................กรรมการ    ลงชื่อ............................กรรมการ     
()  (นายนทีชัย   ชูชื่น)   (นายพัฒนชัย   สันตยากร)    (นายวัชรพงษ์  ฉางด า) 

  ลงชื่อ............................กรรมการ      ลงชื่อ.............................กรรมการและเลขานุการ  
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมทักษะวิชาชีพงานเครื่องเรือนให้แก่นักศึกษา
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีได้จากการศึกษาเล่าเรียนมาให้เกิดประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงานจริง
3. เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน
4. เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงาน ความสามารถของนักเรียน-นักศึกษาในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้ำแข่งขันหรือข้อก ำหนดของกำรแข่งขัน 

1. ผู้เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ จะต้องผ่านการแข่งขัน ระดับ อศจ. และได้รับการคัดเลือกในระดับที ่1 มาก่อน
2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นนักศึกษา ภาคปกติ สังกัดสถานศึกษา และได้ลงทะเบียนเรียนภาคปกติไว้
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
3. นักศึกษาระบบทวิภาคี (DVT.) ที่ไม่เป็นพนักงานประจ าของ บริษัทมีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันได้
4. ในกรณีที่ผู้ได้รับอันดับที่ 1, 2 และ 3 ในระดับภาคไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติได้ โดย
ให้ ผู้บริหารสถานศึกษาแจ้งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนการแข่งขัน 
อย่างน้อย 5 วันท าการ 
5. เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการจัดท าข้ึน 
6. สถานศึกษาส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 2 คน ส ารอง 1 คน  (เป็นนักเรียนในระบบ
ปกติ ระดับ ปวช. เท่านั้น โดยให้เตรียมบัตรประจ าตัวนักศึกษา มาแสดงในวันลงทะเบียน) ครูที่ปรึกษาผู้ควบคุม 
ทีมละ 1 คน 
7. ผู้เข้าแข่งขันรับฟังค าชี้แจงจากคณะกรรมการ  หากมีข้อสงสัยให้สอบถามกรรมการก่อนเริ่มลงมือ
ปฏิบัติงานและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
8. หากผู้เข้าแข่งขันไม่มารายงานตัวตามท่ีก าหนดการ  ไม่เข้ารับฟังชี้แจงกติกา  ไม่อยู่ร่วมจับฉลากเลือกโต๊ะ
ปฏิบัติงาน  คณะกรรมการฯมีสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขัน 
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9. ให้ผู้แข่งขันด าเนินการแข่งขันในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น
10. ห้ามผู้แข่งขันน าแบบแข่งขัน ออกนอกบริเวณพ้ืนที่แข่งขันเด็ดขาด
11. ห้ามผู้เข้าแข่งขันสอบถามข้อมูล  ขั้นตอน  วิธีการท าชิ้นงานกับบุคคลภายนอก ในระหว่างที่ท าการ
แข่งขัน หากกรรมการตักเตือนแล้วยังฝ่าฝืนคณะกรรมการจะเชิญออกจากการแข่งขัน 
12. แบบการแข่งขันอาจปรับเปลี่ยนได้ตามมติของคณะกรรมการ  และความพร้อมของรายการวัสดุและ
อุปกรณ์ 
13. เมื่อผู้เข้าแข่งขันท าการแข่งขันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม (ยกเว้นเมื่อเกดิอุบัติเหตุ
หรือป่วยกะทันหันโดยใช้ผู้เข้าแข่งขันส ารองที่เตรียมมาเท่านั้น) 
14. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน ทักษะงานไม้ 16 ชั่วโมง ทักษะงานสี 4 ชั่วโมง รวม  20 ชั่วโมง พักรับประทาน
อาหารกลางวัน 1 ชั่วโมงเวลา 12.00 – 13.00 น. (เวลาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับการท างาน) 
15. ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมจัดเตรียมเครื่องมือ (Hand  tools) มาเอง สวนเครื่องมือไฟฟ้า (Power  tools) ส าหรับ
แข่งขันทั้งหมดใหใชเครื่องมือสวนกลางที่จัดเตรียมไวใหหรือถาทีมผูเขาแขงขันมีเครื่องมือก็สามารถจัดเตรียมมาได 
16. คณะกรรมการจะจัดเตรียม วัสดุ ไม้ส าหรับท าชิ้นงาน ให้แต่ละทีมๆละ  1  ชุด และจัดเตรียม วัสดุและ
อุปกรณ์ ส าหรับงานสี ทีมละ1 ชุด 
17. ให้ใช้วสัดุ (ไม้แผ่นพาราบอลด์  ไมแ้ผ่น MDF และไม้ปาร์ติเกิ้ล) ที่กรรมการจัดเตรียมให้เท่านั้น  เมื่อ
ตรวจสอบไม้ หากมีต าหนิ ไม่สามารถสร้างชิ้นงานได้ ให้แจ้งคณะกรรมการพิจารณาเปลี่ยนไม้ใหม่ 
18. ผู้เข้าแข่งขันสามารถปรับแต่งเครื่องมือ/เครื่องมือไฟฟ้าได้ตลอดการแข่งขัน  ในพ้ืนที่ปฏิบัติงานของตน
และต้องค านึงถึงความปลอดภัยส าหรับตนเอง และเพ่ือนที่ปฏิบัติงานบริเวณโต๊ะข้างเคียงด้วย 
19. ขั้นตอนการท างาน การใช้เครื่องมือ เครื่องมือไฟฟ้าให้เป็นไปตามหลักวิชาช่าง
20. ให้ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบของสถานศึกษาของตนเองคณะกรรมการ จะเริ่มตรวจให้
คะแนนตั้งแต่เริ่มแข่งขัน ก่อนประกอบชิ้นงาน  และหลังประกอบชิ้นงาน  และข้ันตอนปฏิบัติงานสี 
21. ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมต้องท าชิ้นงานไม้ ให้แล้วเสร็จตามรูปแบบในระยะเวลาที่ก าหนด 16 ชั่วโมงหากเกิน
เวลาที่ก าหนด กรรมการ จะตัด คะแนน นาทีละ 3 คะแนน  จากคะแนนทั้งหมด  ทั้งนี้ไม่เกิน 30 นาท ี
23. ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมต้องท าชิ้นงานสี ให้แล้วเสร็จตามข้อก าหนดในระยะเวลาที่ก าหนด 4 ชั่วโมง
หากเกินเวลาที่ก าหนด กรรมการ จะตัด คะแนน นาทีละ 3 คะแนน  จากคะแนนทั้งหมด  ทั้งนี้ ไม่เกิน 30 นาที 
24. ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
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รำยละเอียดของกำรแข่งขัน 

ค าอธิบายชิ้นงานและลักษณะการท างาน 
ชิ้นงานนี้ได้ออกแบบขึ้นโดยการประเมินทักษะความสามารถท่ัวไปของช่างไม้เครื่องเรือนและช่างก่อสร้าง ซึ่ง
จะต้องมีทักษะต่างๆ ได้แก่  วางแผนการท างาน การใช้เครื่องมือช่างไม้ ,เครื่องมือไฟฟ้า, การประกอบชิ้นงาน 
การขัดเตรียมผิวงาน  การเคลือบผิวชิ้นงาน 
รายละเอียดชิ้นงาน 
1. วัสดุ ประกอบด้วย ไม้แผ่นพาราบอลด์  ไม ้MDF ไม้ปาร์ติเกิ้ล
2. ขาและพื้นโต๊ะ ประกอบโดยวิธี ผาเดือย  เขาเดือยในตัว  อัดกาว  ยึดตะปูเกลียว
3. ส่วนของโต๊ะและส่วนของขอบไม้ค้ิวเคลือบผิวด้วยด้วยแลคเกอร์ คัลเลอร์อิงค์ผลิตภัณฑ์ TOA
ข้อแนะน าส าหรับผู้แข่งขัน 
1. ชิ้นงานต้องท าให้เสร็จทั้งงานไม้และงานสี ตามเวลาที่ก าหนด
2. ผู้เข้าแข่งขนัสามารถใช้ได้ทั้งเครื่องมืองานไม้และเครื่องมือไฟฟ้าตามความเหมาะสมในการท าชิ้นงานการใช้
เครื่องมือไฟฟ้า ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามค าอธิบายของคณะกรรมการ 
3. ไม่อนุญาตให้น าแบบ (specific  template) อุปกรณ์หรือเครื่องมือประดิษฐ์ (devices) เอง และ
การสร้าง อุปกรณ์ช่วย (Jigs) เข้าไปใช้ในการแข่งขัน 
4. อนุญาตให้น าเครื่องมือไฟฟ้า (Power  Tools) มาใช้ในการแข่งขัน  โดยให้พิจารณาจากรายการเครื่องมือ
ไฟฟ้า ที่ระบุไว้ให้ จ านวน  8  รายการ 
5. ต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบก่อนอัดกาว  เพ่ือตรวจให้คะแนน
6. ต้องตรวจสอบข้อต่อหลังประกอบกาว เพ่ือตรวจให้คะแนน
การใช้เครื่องมือในการแข่งขัน 
1. ผู้เข้าแข่งขันรับฟังการใช้เครื่องมือ เครื่องมือไฟฟ้า  จากคณะกรรมการ หากมีข้อสงสัยให้สอบถาม
คณะกรรมการก่อนลงมือปฏิบัติงาน และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
2. อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันใช้เครื่องมือ  และเครื่องมือไฟฟ้าในการท าชิ้นงาน  ยกเว้นอุปกรณ์ช่วย (Jigs)
ทีท่ าส าเร็จแล้ว  จะไม่อนุญาตให้น าเข้าไปท าการแข่งขัน  หากการใช้เครื่องมือไฟฟ้ามีปัญหาขัดข้องให้แจ้ง
คณะกรรมการ  กรณีท่ีไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ 
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การเตรียมผิวชิ้นงาน(โต๊ะวางของ 
1. ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมวัสดุอุดโป๊วเอง เพ่ือใช้ในการตกแต่งผิวชิ้นงาน
2. คณะกรรมการจัดเตรียมแปรง  ภาชนะใส่สี  ให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกทีม
3. คณะกรรมการจัดเตรียมแปรง  กระดาษทรายไม้เบอร์ 0,เบอร์3 และกระดาษทรายยูรีเทน เบอร์ 320
ให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกทีม 

เครื่องมือไฟฟ้ำ 
1. เครื่องมือไฟฟ้า (Power  Tools) ให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันจัดเตรียมเครื่องมือมาเอง
2. เครื่องมือไฟฟ้า (Power  Tools) ที่อนุญาตให้น ามาใช้งานแข่งขันทักษะงานไม้เครื่องเรือน มีดังนี้

2.1 กบไฟฟ้า            1        เครื่อง 
2.2 สว่านไฟฟ้า      1        เครือ่ง 
2.3 เลื่อยจิ๊กซอว์          1        เครือ่ง 
2.4 เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น  1       เครือ่ง 
2.5 เลื่อยไฟฟ้า         1       เครือ่ง 
2.6 เครื่องทิมเมอร            1        เครือ่ง 
2.6 เครื่องเราเตอร์         1        เครือ่ง 
2.7 เครื่องเป่าลม         1        เครือ่ง 
2.8 เครื่องตัดหัวไม้ (Mitre  Saw)      1       เครื่อง  

หมำยเหตุ 
1. บริษัท ทีโอเอ เพ็นท์ (ประเทศไทย) สนับสนุนการแข่งขันทักษะงานไม้เครื่องเรือน ดังนี้

- วัสดุอุปกรณ์สี 



รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม(สาขาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน) 

ทักษะ งานไม้เครื่องเรือน 
ระดับหน่วย อศจ. ,ระดับภาค และระดับชาติ  ปีการศึกษา 2560 – 2561 

   ลงชื่อ............................ประธานกรรมการ  ลงชื่อ...........................รองประธานกรรมการ 
 (นายสุรพล  โชติธรรมโม)     (นายสุทธิพงศ์   นกแอนหมาน)  

      ลงชื่อ...............................กรรมการ   ลงชื่อ............................กรรมการ    ลงชื่อ............................กรรมการ     
()  (นายนทีชัย   ชูชื่น)   (นายพัฒนชัย   สันตยากร)    (นายวัชรพงษ์  ฉางด า) 

  ลงชื่อ............................กรรมการ      ลงชื่อ.............................กรรมการและเลขานุการ  
  (นางสาวสายพิณ  เพ็ชร์ด า)                (นายสมพร   คณะนา)        

แบบฟอร์มกำรให้คะแนนของกรรมกำร 
แบบฟอร์มกำรให้คะแนนของกรรมกำร 

แบบฟอร์มกำรให้คะแนน 
กำรแข่งขันทักษะสำขำวิชำอุตสำหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภำยใน  ทักษะงำนไม้เครื่องเรือน 

ระดับภำคและระดับภำค ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560-2561 

ชื่อทีมท่ีเข้าแข่งขัน.....................................................................................................................................  

ที ่ รำยละเอียด 
จุดตรวจ
ตำมแบบ
(ม.ม.) 

คะแนนที่ได้ / ด้ำน 
คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 
1 ขนำดมิติด้ำนนอกของโต๊ะเอนกประสงค์ 80 

ความสูงจากพ้ืนถึง
พ้ืนโต๊ะข้างซ้าย 

1050 20 

ความสูงจากพ้ืนถึง
พ้ืนโต๊ะข้างขวา 

1050 20 

ความกว้างพ้ืนโต๊ะ 490 20 
ความยาวพ้ืนโต๊ะ 1240 20 

2 ขนำดขำโต๊ะ 80 
ความกว้างของโต๊ะ
ข้างซ้าย 

450 20 

ความกว้างของโต๊ะ
ข้างขวา 450 20 

ความยาวของโต๊ะ 1200 20 



รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม(สาขาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน) 

ทักษะ งานไม้เครื่องเรือน 
ระดับหน่วย อศจ. ,ระดับภาค และระดับชาติ  ปีการศึกษา 2560 – 2561 

   ลงชื่อ............................ประธานกรรมการ  ลงชื่อ...........................รองประธานกรรมการ 
 (นายสุรพล  โชติธรรมโม)     (นายสุทธิพงศ์   นกแอนหมาน)  

      ลงชื่อ...............................กรรมการ   ลงชื่อ............................กรรมการ    ลงชื่อ............................กรรมการ     
()  (นายนทีชัย   ชูชื่น)   (นายพัฒนชัย   สันตยากร)    (นายวัชรพงษ์  ฉางด า) 

  ลงชื่อ............................กรรมการ      ลงชื่อ.............................กรรมการและเลขานุการ  
  (นางสาวสายพิณ  เพ็ชร์ด า)                (นายสมพร   คณะนา)        

ด้านหน้า 
ความยาวของโต๊ะ
ด้านหลัง 1200 20 

3 ฉำกมุมขำโต๊ะ 40 s 
ด้านซ้าย 10 
ด้านขวา 10 
ด้านด้าน 10 
ด้านหลัง 10 

4 ขนำดของไม้เฟรม พนังข้ำงซ้ำย 40 
๔ มุม 40 

5 ขนำดของไม้เฟรม พนังข้ำงขวำ 40 
๔ มุม 40 

6 ขนำดของไม้เฟรม พนังด้ำนหลัง 40 
๔ มุม 40 

7 A ขนำด ไม้พื้นบน (กว้ำง x ยำว x หนำ) 10 
A1 (470x1220x25) 10 

8 ขนำดซอกร่องไม้พื้นบน A (กว้ำง x ยำว x ลึก) 10 
A1 (10x1220x10) 10 

9 B ขนำดไม้กรอบพ้ืนบน(กว้ำง x ยำว x หนำ) 20 
B1 (25x1240x20) 10 
B2 (25x1240x20) 10 

10 ขนำดเดือยไม้กรอบพื้นบน B (กว้ำง x ยำว x ลึก) 20 
B1 (10x1240x10) 10 
B2 (10x1240x10) 10 

11 C ขนำดไม้กรอบพ้ืนบน(กว้ำง x ยำว x หนำ) 20 



รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม(สาขาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน) 

ทักษะ งานไม้เครื่องเรือน 
ระดับหน่วย อศจ. ,ระดับภาค และระดับชาติ  ปีการศึกษา 2560 – 2561 

   ลงชื่อ............................ประธานกรรมการ  ลงชื่อ...........................รองประธานกรรมการ 
 (นายสุรพล  โชติธรรมโม)     (นายสุทธิพงศ์   นกแอนหมาน)  

      ลงชื่อ...............................กรรมการ   ลงชื่อ............................กรรมการ    ลงชื่อ............................กรรมการ     
()  (นายนทีชัย   ชูชื่น)   (นายพัฒนชัย   สันตยากร)    (นายวัชรพงษ์  ฉางด า) 

  ลงชื่อ............................กรรมการ      ลงชื่อ.............................กรรมการและเลขานุการ  
  (นางสาวสายพิณ  เพ็ชร์ด า)                (นายสมพร   คณะนา)        

C1 (25x490x20) 10 
C2 (25x490x20) 10 

12 ขนำดเดือยไม้กรอบพื้นบน C (กว้ำง x ยำว x ลึก) 20 
C1 (10x490x10) 10 
C2 (10x490x10) 10 

13 D ขนำดไม้ขำ (กว้ำง x ยำว x หนำ) 40 
D1(35,70X1025X20) 10 
D2(35,70X1025X20) 10 
D3(35,70X1025X20) 10 
D4(35,70X1025X20) 10 

14 E ขนำดไม้ขำ (กว้ำง x ยำว x หนำ) 40 
E1(15,50X1025X20) 10 
E2(15,50X1025X20) 10 
E3(15,50X1025X20) 10 
E4(15,50X1025X20) 10 

15 F ขนำดไม้กรอบเฟรมหลังโต๊ะ(กว้ำง x ยำว x หนำ) 20 
F1 (50x930x20) 10 
F2 (50x930x20) 10 

16 ขนำดซองกร่องไม้กรอบเฟรมหลังโต๊ะF (กว้ำง x ยำว x ลึก) 20 
F1 (12x930x15) 10 
F2 (12x930x15) 10 

17 ขนำดรูเดือยไม้กรอบเฟรมหลังโต๊ะF (กว้ำง x ลึก) 20 
F1 (10x15) 10 
F2 (10x15) 10 

18 G ขนำดไม้กรอบเฟรมหลังโต๊ะ (กว้ำง x ยำว x หนำ) 20 
G1 (115x200x20) 10 



รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม(สาขาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน) 

ทักษะ งานไม้เครื่องเรือน 
ระดับหน่วย อศจ. ,ระดับภาค และระดับชาติ  ปีการศึกษา 2560 – 2561 

   ลงชื่อ............................ประธานกรรมการ  ลงชื่อ...........................รองประธานกรรมการ 
 (นายสุรพล  โชติธรรมโม)     (นายสุทธิพงศ์   นกแอนหมาน)  

      ลงชื่อ...............................กรรมการ   ลงชื่อ............................กรรมการ    ลงชื่อ............................กรรมการ     
()  (นายนทีชัย   ชูชื่น)   (นายพัฒนชัย   สันตยากร)    (นายวัชรพงษ์  ฉางด า) 

  ลงชื่อ............................กรรมการ      ลงชื่อ.............................กรรมการและเลขานุการ  
  (นางสาวสายพิณ  เพ็ชร์ด า)                (นายสมพร   คณะนา)        

G2 (115x200x20) 10 
19 ขนำดเซำะร่องไม้กรอบเฟรมหลังโต๊ะG (กว้ำง x ยำว x ลึก) 20 

G1 (12x130x15) 10 
G2 (12x130x15) 10 

20 ขนำดรูเดือยไม้กรอบเฟรมหลังโต๊ะG (กว้ำง x ลึก) 20 
G1 (10x15) 10 
G2 (10x15) 10 

21 H ขนำดไม้หลังโต๊ะ(กว้ำง x ยำว x หนำ) 10 
H (130x960x12) 10 

22 I ขนำดไม้กรอบเฟรมข้ำงโต๊ะ(กว้ำง x ยำว x หนำ) 40 
I1 (75x200x20) 10 
I2 (75x200x20) 10 
I3 (75x200x20) 10 
I4 (75x200x20) 10 

23 ขนำดเซำะร่องไม้กรอบเฟรมข้ำงโต๊ะ I (กว้ำง x ยำว x ลึก) 40 
I1 (12x130x15) 10 
I2 (12x130x15) 10 
I3 (12x130x15) 10 
I4 (12x130x15) 10 

24 ขนำดรูเดือยไม้กรอบเฟรมข้ำงโต๊ะ I (กว้ำง x ลึก) 40 
I1 (10x15) 10 
I2 (10x15) 10 
I3 (10x15) 10 
I4 (10x15) 10 

25 J ขนำดไม้กรอบเฟรมข้ำงโต๊ะ(กว้ำง x ยำว x หนำ) 40 
J1 (50x220x20) 10 



รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม(สาขาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน) 

ทักษะ งานไม้เครื่องเรือน 
ระดับหน่วย อศจ. ,ระดับภาค และระดับชาติ  ปีการศึกษา 2560 – 2561 

   ลงชื่อ............................ประธานกรรมการ  ลงชื่อ...........................รองประธานกรรมการ 
 (นายสุรพล  โชติธรรมโม)     (นายสุทธิพงศ์   นกแอนหมาน)  

      ลงชื่อ...............................กรรมการ   ลงชื่อ............................กรรมการ    ลงชื่อ............................กรรมการ     
()  (นายนทีชัย   ชูชื่น)   (นายพัฒนชัย   สันตยากร)    (นายวัชรพงษ์  ฉางด า) 

  ลงชื่อ............................กรรมการ      ลงชื่อ.............................กรรมการและเลขานุการ  
  (นางสาวสายพิณ  เพ็ชร์ด า)                (นายสมพร   คณะนา)        

J2 (50x220x20) 10 
J3 (50x220x20) 10 
J4 (50x220x20) 10 

26 ขนำดซองกร่องไม้กรอบเฟรมข้ำงโต๊ะJ (กว้ำง x ยำว x ลึก) 40 
J1 (12x220x15) 10 
J2 (12x220x15) 10 
J3 (12x220x15) 10 
J4 (12x220x15) 10 

27 ขนำดรูเดือยไม้กรอบเฟรมข้ำงโต๊ะ I (กว้ำง x ลึก) 40 
J1 (10x15) 10 
J2 (10x15) 10 
J3 (10x15) 10 
J4 (10x15) 10 

28 K ขนำดไม้ประสำนเฟรมข้ำงโต๊ะ (กว้ำง x ยำว x หนำ) 10 
K1 (130x250x12) 10 

29 L ขนำด ไม้พื้นบน (กว้ำง x ยำว x หนำ) 10 
L1 (370x1100x20) 10 

30 ขนำดเซำะร่องไม้พื้นบน L (กว้ำง x ยำว x ลึก) 40 
L1 (10x1100x10) 10 
L2 (10x1100x10) 10 
L3 (10x370x10) 10 
L4 (10x370x10) 10 

31 M ขนำดไม้กรอบพ้ืนล่ำง(กว้ำง x ยำว x หนำ) 20 
M1 (20x1120x20) 10 
M2 (20x1120x20) 10 

32 ขนำดเดือยไม้กรอบพื้นล่ำง M (กว้ำง x ยำว x ลึก) 20 



รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม(สาขาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน) 

ทักษะ งานไม้เครื่องเรือน 
ระดับหน่วย อศจ. ,ระดับภาค และระดับชาติ  ปีการศึกษา 2560 – 2561 

   ลงชื่อ............................ประธานกรรมการ  ลงชื่อ...........................รองประธานกรรมการ 
 (นายสุรพล  โชติธรรมโม)     (นายสุทธิพงศ์   นกแอนหมาน)  

      ลงชื่อ...............................กรรมการ   ลงชื่อ............................กรรมการ    ลงชื่อ............................กรรมการ     
()  (นายนทีชัย   ชูชื่น)   (นายพัฒนชัย   สันตยากร)    (นายวัชรพงษ์  ฉางด า) 

  ลงชื่อ............................กรรมการ      ลงชื่อ.............................กรรมการและเลขานุการ  
  (นางสาวสายพิณ  เพ็ชร์ด า)                (นายสมพร   คณะนา)        

M1 (10x1120x10) 10 
M2 (20x1120x10) 10 

33 N ขนำดไม้กรอบพ้ืนล่ำง(กว้ำง x ยำว x หนำ) 20 
N1 (20x390x20) 10 
N2 (20x390x20) 10 

34 ขนำดเดือยไม้กรอบพื้นล่ำง N(กว้ำง x ยำว x ลึก) 20 
N1 (10x390x10) 10 
N2 (10x390x10) 10 

35 ขนำดไม้ O (กว้ำง x ยำว x หนำ) 20 
O1 (115x200x20) 10 
O2 (115x200x20) 10 

36 ขนำดรูเดือยไม้ O (กว้ำง x ลึก) 20 
O1 (10x15) 10 
O2 (10x15) 10 

37 ขนำดไม้กั้นกลำง P (กว้ำง x ยำว x หนำ) 20 
P1 (180x380x20) 10 
P2 (180x380x20) 10 

38 ขนำดรูเดือยไม้กั้นกลำง P (กว้ำง x ลึก) 20 
P1 (10x15) 10 
P2 (10x15) 10 

39 ขนำดซอกร่องไม้กั้นกลำง P (กว้ำง x ยำว x หนำ) 20 
P1 (10x180x10) 10 
P2 (10x180x10) 10 

40 ขนำดไม้คิ้ว Q (กว้ำง x ยำว x หนำ) 20 
Q1 (20x180x20) 10 
Q2 (20x180x20) 10 



รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม(สาขาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน) 

ทักษะ งานไม้เครื่องเรือน 
ระดับหน่วย อศจ. ,ระดับภาค และระดับชาติ  ปีการศึกษา 2560 – 2561 

   ลงชื่อ............................ประธานกรรมการ  ลงชื่อ...........................รองประธานกรรมการ 
 (นายสุรพล  โชติธรรมโม)     (นายสุทธิพงศ์   นกแอนหมาน)  

      ลงชื่อ...............................กรรมการ   ลงชื่อ............................กรรมการ    ลงชื่อ............................กรรมการ     
()  (นายนทีชัย   ชูชื่น)   (นายพัฒนชัย   สันตยากร)    (นายวัชรพงษ์  ฉางด า) 

  ลงชื่อ............................กรรมการ      ลงชื่อ.............................กรรมการและเลขานุการ  
  (นางสาวสายพิณ  เพ็ชร์ด า)                (นายสมพร   คณะนา)        

41 ขนำดเดือยไม้คิ้ว Q (กว้ำง x ยำว x ลึก) 20 
Q1 (10x180x10) 10 
Q2 (10x180x10) 10 

เกณฑ์กำรประเมินเชิงมิติ 
ไม่เกิน   1 มม.                       = 10  คะแนน 
มำกกว่ำ 1 มม. (ไม่เกิน 2 มม.)    =  7   คะแนน 
มำกกว่ำ 2 มม.                       =  4   คะแนน 



รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม(สาขาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน) 

ทักษะ งานไม้เครื่องเรือน 
ระดับหน่วย อศจ. ,ระดับภาค และระดับชาติ  ปีการศึกษา 2560 – 2561 

   ลงชื่อ............................ประธานกรรมการ  ลงชื่อ...........................รองประธานกรรมการ 
 (นายสุรพล  โชติธรรมโม)     (นายสุทธิพงศ์   นกแอนหมาน)  

      ลงชื่อ...............................กรรมการ   ลงชื่อ............................กรรมการ    ลงชื่อ............................กรรมการ     
()  (นายนทีชัย   ชูชื่น)   (นายพัฒนชัย   สันตยากร)    (นายวัชรพงษ์  ฉางด า) 

  ลงชื่อ............................กรรมการ      ลงชื่อ.............................กรรมการและเลขานุการ  
  (นางสาวสายพิณ  เพ็ชร์ด า)                (นายสมพร   คณะนา)        

แบบฟอร์มกำรให้คะแนน 
กำรแข่งขันทักษะสำขำวิชำอุตสำหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภำยใน  ทักษะงำนไม้เครื่องเรือน 

ระดับภำค ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560-2561 
ชื่อทีมท่ีเข้าแข่งขัน.....................................................................................................  

ที ่ รำยละเอียด 
จุดตรวจ
ตำมแบบ
(ซ.ม.) 

คะแนนที่ได้ / ด้ำน คะแนนเฉลี่ย 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 

1 2 3 4 240 
42 งำนเตรียมผิว 20 

อุดโป๊ว 10 
ขัดผิวเรียบ 10 

43 งำนสีเคลือบผิวกรรมกำรตัวแทนบริษัทฯ 2 คน 
และกรรมกำรแต่งตั้ง 3 คน 
การตรวจงานสี 50 
รอยฝ้าที่เกิดขึ้นบนชิ้นงาน 15 
รอยแปรงที่เกิดข้ึนบนชิ้นงาน 15 
ความเงางามของชิ้นงาน 20 
การตรวจงานสีคัลเลออ้ิงค์ + 
แล๊คเกอร์ 

50 

รอยฝ้าที่เกิดขึ้นบนชิ้นงาน 15 
รอยแปรงที่เกิดข้ึนบนชิ้นงาน 15 
ความเงางามของชิ้นงาน 20 



รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม(สาขาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน) 

ทักษะ งานไม้เครื่องเรือน 
ระดับหน่วย อศจ. ,ระดับภาค และระดับชาติ  ปีการศึกษา 2560 – 2561 

   ลงชื่อ............................ประธานกรรมการ  ลงชื่อ...........................รองประธานกรรมการ 
 (นายสุรพล  โชติธรรมโม)     (นายสุทธิพงศ์   นกแอนหมาน)  

      ลงชื่อ...............................กรรมการ   ลงชื่อ............................กรรมการ    ลงชื่อ............................กรรมการ     
()  (นายนทีชัย   ชูชื่น)   (นายพัฒนชัย   สันตยากร)    (นายวัชรพงษ์  ฉางด า) 

  ลงชื่อ............................กรรมการ      ลงชื่อ.............................กรรมการและเลขานุการ  
  (นางสาวสายพิณ  เพ็ชร์ด า)                (นายสมพร   คณะนา)        

แบบฟอร์มกำรให้คะแนน 
กำรแข่งขันทักษะสำขำวิชำอุตสำหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภำยใน  ทักษะงำนไม้เครื่องเรือน 
ระดับภำคและระดับชำติ ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560-2561 
ชื่อทีมท่ีเข้าแข่งขัน........................................................................................................ ........................... 

ที ่ รำยละเอียด 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได ้ คะแนน

ที่ได้ 
หมำย
เหตุ 1 2 3 4 5 

44 เชิงเจตคติ(ต่อ) 100 
ความเรียบร้อยผิวชิ้นงาน 20 20 18 16 12 10 
การแต่งกาย 20 20 18 16 12 10 
การใช้เครื่องมือ  อุปกรณ์ 10 10 9 8 6 5 
ความปลอดภัยในการท างาน 20 20 18 16 12 10 
การใช้วัสดุตามแบบ 20 20 18 16 12 10 
ความสะอาดของพ้ืนที่ 10 10 9 8 6 5 

รวมคะแนน  ข้อ 42 - 44 340 
รวมคะแนนเชิงมิติ   ข้อ  1 - 41 1,150 
รวมคะแนนทั้งหมด  ข้อ  1 - 44 1,490 



รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม(สาขาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน) 

ทักษะ งานไม้เครื่องเรือน 
ระดับหน่วย อศจ. ,ระดับภาค และระดับชาติ  ปีการศึกษา 2560 – 2561 

   ลงชื่อ............................ประธานกรรมการ  ลงชื่อ...........................รองประธานกรรมการ 
 (นายสุรพล  โชติธรรมโม)     (นายสุทธิพงศ์   นกแอนหมาน)  

      ลงชื่อ...............................กรรมการ   ลงชื่อ............................กรรมการ    ลงชื่อ............................กรรมการ     
()  (นายนทีชัย   ชูชื่น)   (นายพัฒนชัย   สันตยากร)    (นายวัชรพงษ์  ฉางด า) 

  ลงชื่อ............................กรรมการ      ลงชื่อ.............................กรรมการและเลขานุการ  
  (นางสาวสายพิณ  เพ็ชร์ด า)                (นายสมพร   คณะนา)        

ผลกำรตัดสิน 
กำรแข่งขันทักษะสำขำวิชำอุตสำหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภำยใน  ทักษะงำนไม้เครื่องเรือน 

ระดับภำคและระดับชำติ ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560-2561 

ที ่ รำยช่ือสถำนศึกษำ 
คะแนน
เชิงมิติ 

คะแนน 
เชิงเจตคติ 

รวมคะแนน 
ทั้งหมด 

ล ำดับ หมำยเหตุ 

1 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
2 วิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
3 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 
4 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ
5 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
6 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 
7 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
8 วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี
9 วิทยาลัยเทคนิคอางทอง 
10 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
11 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
12 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตอเรืออยุธยา



รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม(สาขาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน) 

ทักษะ งานไม้เครื่องเรือน 
ระดับหน่วย อศจ. ,ระดับภาค และระดับชาติ  ปีการศึกษา 2560 – 2561 

   ลงชื่อ............................ประธานกรรมการ  ลงชื่อ...........................รองประธานกรรมการ 
 (นายสุรพล  โชติธรรมโม)     (นายสุทธิพงศ์   นกแอนหมาน)  

      ลงชื่อ...............................กรรมการ   ลงชื่อ............................กรรมการ    ลงชื่อ............................กรรมการ     
()  (นายนทีชัย   ชูชื่น)   (นายพัฒนชัย   สันตยากร)    (นายวัชรพงษ์  ฉางด า) 

  ลงชื่อ............................กรรมการ      ลงชื่อ.............................กรรมการและเลขานุการ  
  (นางสาวสายพิณ  เพ็ชร์ด า)                (นายสมพร   คณะนา)        

ผลกำรตัดสิน 
กำรแข่งขันทักษะงำนไม้เครื่องเรือน ระดับภำค 

1.รำงวัลชนะเลิศ
ชื่อสถานศึกษา    ………………………………………………..  สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด……………………….. 
รายชื่อครูผู้ควบคุม ชื่อ    ………………………………….................  ต าแหน่ง  ครู ……………………………………… 
รายชื่อผู้เข้าแข่งขันฯ   1. ……………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………

2.รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อสถานศึกษา    ………………………………………………..  สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด……………………….. 
รายชื่อครูผู้ควบคุม ชื่อ    ………………………………….................  ต าแหน่ง  ครู ……………………………………… 
รายชื่อผู้เข้าแข่งขันฯ   1. ……………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………

3.รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ชื่อสถานศึกษา    ………………………………………………..  สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด………………………. 
รายชื่อครูผู้ควบคุม ชื่อ    ………………………………….................  ต าแหน่ง  ครู …………………………………….. 
รายชื่อผู้เข้าแข่งขันฯ   1. ……………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………



รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม(สาขาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน) 

ทักษะ งานไม้เครื่องเรือน 
ระดับหน่วย อศจ. ,ระดับภาค และระดับชาติ  ปีการศึกษา 2560 – 2561 

   ลงชื่อ............................ประธานกรรมการ  ลงชื่อ...........................รองประธานกรรมการ 
 (นายสุรพล  โชติธรรมโม)     (นายสุทธิพงศ์   นกแอนหมาน)  

      ลงชื่อ...............................กรรมการ   ลงชื่อ............................กรรมการ    ลงชื่อ............................กรรมการ     
()  (นายนทีชัย   ชูชื่น)   (นายพัฒนชัย   สันตยากร)    (นายวัชรพงษ์  ฉางด า) 

  ลงชื่อ............................กรรมการ      ลงชื่อ.............................กรรมการและเลขานุการ  
  (นางสาวสายพิณ  เพ็ชร์ด า)                (นายสมพร   คณะนา)        

แบบกำรแขง่ขันงำนไม้เครื่องเรือน 

ระดับภำคเหนือ 

โต๊ะเคำน์เตอร์เอนกประสงค์



รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม(สาขาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน) 

ทักษะ งานไม้เครื่องเรือน 
ระดับหน่วย อศจ. ,ระดับภาค และระดับชาติ  ปีการศึกษา 2560 – 2561 

   ลงชื่อ............................ประธานกรรมการ  ลงชื่อ...........................รองประธานกรรมการ 
 (นายสุรพล  โชติธรรมโม)     (นายสุทธิพงศ์   นกแอนหมาน)  

      ลงชื่อ...............................กรรมการ   ลงชื่อ............................กรรมการ    ลงชื่อ............................กรรมการ     
()  (นายนทีชัย   ชูชื่น)   (นายพัฒนชัย   สันตยากร)    (นายวัชรพงษ์  ฉางด า) 

  ลงชื่อ............................กรรมการ      ลงชื่อ.............................กรรมการและเลขานุการ  
  (นางสาวสายพิณ  เพ็ชร์ด า)                (นายสมพร   คณะนา)        

รูปภาพท่ี 1. (แสดงแบบ Perspective 1) 



รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม(สาขาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน) 

ทักษะ งานไม้เครื่องเรือน 
ระดับหน่วย อศจ. ,ระดับภาค และระดับชาติ  ปีการศึกษา 2560 – 2561 

   ลงชื่อ............................ประธานกรรมการ  ลงชื่อ...........................รองประธานกรรมการ 
 (นายสุรพล  โชติธรรมโม)     (นายสุทธิพงศ์   นกแอนหมาน)  

      ลงชื่อ...............................กรรมการ   ลงชื่อ............................กรรมการ    ลงชื่อ............................กรรมการ     
()  (นายนทีชัย   ชูชื่น)   (นายพัฒนชัย   สันตยากร)    (นายวัชรพงษ์  ฉางด า) 

  ลงชื่อ............................กรรมการ      ลงชื่อ.............................กรรมการและเลขานุการ  
  (นางสาวสายพิณ  เพ็ชร์ด า)                (นายสมพร   คณะนา)        

รูปภาพท่ี 2. (แสดงแบบ Perspective 2) 



รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม(สาขาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน) 

ทักษะ งานไม้เครื่องเรือน 
ระดับหน่วย อศจ. ,ระดับภาค และระดับชาติ  ปีการศึกษา 2560 – 2561 

   ลงชื่อ............................ประธานกรรมการ  ลงชื่อ...........................รองประธานกรรมการ 
 (นายสุรพล  โชติธรรมโม)     (นายสุทธิพงศ์   นกแอนหมาน)  

      ลงชื่อ...............................กรรมการ   ลงชื่อ............................กรรมการ    ลงชื่อ............................กรรมการ     
()  (นายนทีชัย   ชูชื่น)   (นายพัฒนชัย   สันตยากร)    (นายวัชรพงษ์  ฉางด า) 

  ลงชื่อ............................กรรมการ      ลงชื่อ.............................กรรมการและเลขานุการ  
  (นางสาวสายพิณ  เพ็ชร์ด า)                (นายสมพร   คณะนา)        

รูปภาพท่ี 3. (แสดงแบบ Assembly 1.) 

รูปภาพท่ี 4. (แสดงแบบ Assembly 2.) 



รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม(สาขาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน) 

ทักษะ งานไม้เครื่องเรือน 
ระดับหน่วย อศจ. ,ระดับภาค และระดับชาติ  ปีการศึกษา 2560 – 2561 

   ลงชื่อ............................ประธานกรรมการ  ลงชื่อ...........................รองประธานกรรมการ 
 (นายสุรพล  โชติธรรมโม)     (นายสุทธิพงศ์   นกแอนหมาน)  

      ลงชื่อ...............................กรรมการ   ลงชื่อ............................กรรมการ    ลงชื่อ............................กรรมการ     
()  (นายนทีชัย   ชูชื่น)   (นายพัฒนชัย   สันตยากร)    (นายวัชรพงษ์  ฉางด า) 

  ลงชื่อ............................กรรมการ      ลงชื่อ.............................กรรมการและเลขานุการ  
  (นางสาวสายพิณ  เพ็ชร์ด า)                (นายสมพร   คณะนา)        

รูปภาพท่ี 5. (แสดงแบบ Assembly 3.)



รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม(สาขาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน) 

ทักษะ งานไม้เครื่องเรือน 
ระดับหน่วย อศจ. ,ระดับภาค และระดับชาติ  ปีการศึกษา 2560 – 2561 

   ลงชื่อ............................ประธานกรรมการ  ลงชื่อ...........................รองประธานกรรมการ 
 (นายสุรพล  โชติธรรมโม)     (นายสุทธิพงศ์   นกแอนหมาน)  

      ลงชื่อ...............................กรรมการ   ลงชื่อ............................กรรมการ    ลงชื่อ............................กรรมการ     
()  (นายนทีชัย   ชูชื่น)   (นายพัฒนชัย   สันตยากร)    (นายวัชรพงษ์  ฉางด า) 

  ลงชื่อ............................กรรมการ      ลงชื่อ.............................กรรมการและเลขานุการ  
  (นางสาวสายพิณ  เพ็ชร์ด า)                (นายสมพร   คณะนา)        

รูปภาพท่ี 6. (แสดงแบบ Assemby 4.)



รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม(สาขาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน) 

ทักษะ งานไม้เครื่องเรือน 
ระดับหน่วย อศจ. ,ระดับภาค และระดับชาติ  ปีการศึกษา 2560 – 2561 

   ลงชื่อ............................ประธานกรรมการ  ลงชื่อ...........................รองประธานกรรมการ 
 (นายสุรพล  โชติธรรมโม)     (นายสุทธิพงศ์   นกแอนหมาน)  

      ลงชื่อ...............................กรรมการ   ลงชื่อ............................กรรมการ    ลงชื่อ............................กรรมการ     
()  (นายนทีชัย   ชูชื่น)   (นายพัฒนชัย   สันตยากร)    (นายวัชรพงษ์  ฉางด า) 

  ลงชื่อ............................กรรมการ      ลงชื่อ.............................กรรมการและเลขานุการ  
  (นางสาวสายพิณ  เพ็ชร์ด า)                (นายสมพร   คณะนา)        

รูปภาพท่ี 7. (แสดงแบบรายละเอยีด รูปด้าน Top,Front,Side,Back) 



รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม(สาขาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน) 

ทักษะ งานไม้เครื่องเรือน 
ระดับหน่วย อศจ. ,ระดับภาค และระดับชาติ  ปีการศึกษา 2560 – 2561 

   ลงชื่อ............................ประธานกรรมการ  ลงชื่อ...........................รองประธานกรรมการ 
 (นายสุรพล  โชติธรรมโม)     (นายสุทธิพงศ์   นกแอนหมาน)  

      ลงชื่อ...............................กรรมการ   ลงชื่อ............................กรรมการ    ลงชื่อ............................กรรมการ     
()  (นายนทีชัย   ชูชื่น)   (นายพัฒนชัย   สันตยากร)    (นายวัชรพงษ์  ฉางด า) 

  ลงชื่อ............................กรรมการ      ลงชื่อ.............................กรรมการและเลขานุการ  
  (นางสาวสายพิณ  เพ็ชร์ด า)                (นายสมพร   คณะนา)        

รูปภาพท่ี 8. (แสดงแบบรายละเอยีดช้ินส่าน A,B,C และ L,M,N) 



รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม(สาขาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน) 

ทักษะ งานไม้เครื่องเรือน 
ระดับหน่วย อศจ. ,ระดับภาค และระดับชาติ  ปีการศึกษา 2560 – 2561 

   ลงชื่อ............................ประธานกรรมการ  ลงชื่อ...........................รองประธานกรรมการ 
 (นายสุรพล  โชติธรรมโม)     (นายสุทธิพงศ์   นกแอนหมาน)  

      ลงชื่อ...............................กรรมการ   ลงชื่อ............................กรรมการ    ลงชื่อ............................กรรมการ     
()  (นายนทีชัย   ชูชื่น)   (นายพัฒนชัย   สันตยากร)    (นายวัชรพงษ์  ฉางด า) 

  ลงชื่อ............................กรรมการ      ลงชื่อ.............................กรรมการและเลขานุการ  
  (นางสาวสายพิณ  เพ็ชร์ด า)                (นายสมพร   คณะนา)        

รูปภาพท่ี 9. (แสดงแบบรายละเอยีดช้ินส่าน D และ E) 



รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม(สาขาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน) 

ทักษะ งานไม้เครื่องเรือน 
ระดับหน่วย อศจ. ,ระดับภาค และระดับชาติ  ปีการศึกษา 2560 – 2561 

   ลงชื่อ............................ประธานกรรมการ  ลงชื่อ...........................รองประธานกรรมการ 
 (นายสุรพล  โชติธรรมโม)     (นายสุทธิพงศ์   นกแอนหมาน)  

      ลงชื่อ...............................กรรมการ   ลงชื่อ............................กรรมการ    ลงชื่อ............................กรรมการ     
()  (นายนทีชัย   ชูชื่น)   (นายพัฒนชัย   สันตยากร)    (นายวัชรพงษ์  ฉางด า) 

  ลงชื่อ............................กรรมการ      ลงชื่อ.............................กรรมการและเลขานุการ  
  (นางสาวสายพิณ  เพ็ชร์ด า)                (นายสมพร   คณะนา)        

รูปภาพท่ี 10. (แสดงแบบรายละเอียดช้ินส่าน F บน) 



รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม(สาขาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน) 

ทักษะ งานไม้เครื่องเรือน 
ระดับหน่วย อศจ. ,ระดับภาค และระดับชาติ  ปีการศึกษา 2560 – 2561 

   ลงชื่อ............................ประธานกรรมการ  ลงชื่อ...........................รองประธานกรรมการ 
 (นายสุรพล  โชติธรรมโม)     (นายสุทธิพงศ์   นกแอนหมาน)  

      ลงชื่อ...............................กรรมการ   ลงชื่อ............................กรรมการ    ลงชื่อ............................กรรมการ     
()  (นายนทีชัย   ชูชื่น)   (นายพัฒนชัย   สันตยากร)    (นายวัชรพงษ์  ฉางด า) 

  ลงชื่อ............................กรรมการ      ลงชื่อ.............................กรรมการและเลขานุการ  
  (นางสาวสายพิณ  เพ็ชร์ด า)                (นายสมพร   คณะนา)        

รูปภาพท่ี 11. (แสดงแบบรายละเอียดช้ินส่าน F ล่าง) 



รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม(สาขาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน) 

ทักษะ งานไม้เครื่องเรือน 
ระดับหน่วย อศจ. ,ระดับภาค และระดับชาติ  ปีการศึกษา 2560 – 2561 

   ลงชื่อ............................ประธานกรรมการ  ลงชื่อ...........................รองประธานกรรมการ 
 (นายสุรพล  โชติธรรมโม)     (นายสุทธิพงศ์   นกแอนหมาน)  

      ลงชื่อ...............................กรรมการ   ลงชื่อ............................กรรมการ    ลงชื่อ............................กรรมการ     
()  (นายนทีชัย   ชูชื่น)   (นายพัฒนชัย   สันตยากร)    (นายวัชรพงษ์  ฉางด า) 

  ลงชื่อ............................กรรมการ      ลงชื่อ.............................กรรมการและเลขานุการ  
  (นางสาวสายพิณ  เพ็ชร์ด า)                (นายสมพร   คณะนา)        

รูปภาพท่ี 12. (แสดงแบบรายละเอียดช้ินส่วน เฟรมหน้า และ H) 



รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม(สาขาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน) 

ทักษะ งานไม้เครื่องเรือน 
ระดับหน่วย อศจ. ,ระดับภาค และระดับชาติ  ปีการศึกษา 2560 – 2561 

   ลงชื่อ............................ประธานกรรมการ  ลงชื่อ...........................รองประธานกรรมการ 
 (นายสุรพล  โชติธรรมโม)     (นายสุทธิพงศ์   นกแอนหมาน)  

      ลงชื่อ...............................กรรมการ   ลงชื่อ............................กรรมการ    ลงชื่อ............................กรรมการ     
()  (นายนทีชัย   ชูชื่น)   (นายพัฒนชัย   สันตยากร)    (นายวัชรพงษ์  ฉางด า) 

  ลงชื่อ............................กรรมการ      ลงชื่อ.............................กรรมการและเลขานุการ  
  (นางสาวสายพิณ  เพ็ชร์ด า)                (นายสมพร   คณะนา)        

รูปภาพท่ี 13. (แสดงแบบรายละเอียดช้ินส่วน เฟรมข้าง,I,J,K) 



รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม(สาขาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน) 

ทักษะ งานไม้เครื่องเรือน 
ระดับหน่วย อศจ. ,ระดับภาค และระดับชาติ  ปีการศึกษา 2560 – 2561 

   ลงชื่อ............................ประธานกรรมการ  ลงชื่อ...........................รองประธานกรรมการ 
 (นายสุรพล  โชติธรรมโม)     (นายสุทธิพงศ์   นกแอนหมาน)  

      ลงชื่อ...............................กรรมการ   ลงชื่อ............................กรรมการ    ลงชื่อ............................กรรมการ     
()  (นายนทีชัย   ชูชื่น)   (นายพัฒนชัย   สันตยากร)    (นายวัชรพงษ์  ฉางด า) 

  ลงชื่อ............................กรรมการ      ลงชื่อ.............................กรรมการและเลขานุการ  
  (นางสาวสายพิณ  เพ็ชร์ด า)                (นายสมพร   คณะนา)        

รูปภาพท่ี 14. (แสดงแบบรายละเอียดช้ินส่วน O,P,Q) 
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