
 
 

 
๒.๖ เกียรติประวัติของสถานศึกษาได้แก่รางวัลและผลงานของสถานศึกษาปีการศึกษาที่จัดท ารายงานผลการ

ประเมินตนเอง 
๒.๖.๑ รางวัลและผลงานของสถานศึกษา 

๑) ดร.พรเลิศ  แสงกวีเลิศ  ผู้อ ำนวยกำรและผู้จัดกำร ได้รับพระรำชทำนรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำ
จักรีครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๐ (ประเทศไทย)ระดับ “รำงวัลครูขวัญศิษย์”จำกมูลนิธิรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำจักรี 

๒) วิทยำลัยเทคโนโลยีพระรำมหก  ได้รับถ้วยรำงวัลชนะเลิศในกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพครั้งที่  
๓๑ ในสำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์ 

๓) เป็นสถำนศึกษำที่มีสภำพแวดล้อมร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่  ทัศนียภำพสวยงำม  สะอำด ได้รับ
รำงวัลต้นไม้ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหำนคร  “ชนะเลิศ”  โครงกำรประกวดต้นไม้ใหญ่ในกรุงเทพมหำนคร  พ.ศ. 
๒๕๕๔ และได้เอ้ือประโยชน์ให้บริษัท True Corporation ในกำรจัดท ำสื่อโฆษณำ ปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๕  ช่อง 
THAI PB  ขอถ่ำยท ำรำยกำร  “หลงกรุง” ตอน “ต้นไม้กรุงเทพมหำนคร” ออกอำกำศเมื่อวันอำทิตย์ ที่ ๑๐ 
กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลำ ๑๘.๓๐ – ๑๘.๕๒ น. เป็นสถำนศึกษำที่จัดแหล่งเรียนรู้ด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือให้ครู นักเรียน นักศึกษำและบุคคลภำยนอก สำมำรถเข้ำมำศึกษำและน ำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ ำวัน ตำม
แนวพระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียง 

๔) เป็นสถำนศึกษำท่ีได้รับเลือกให้เป็นสถำนศึกษำในเครือข่ำย โดยมีหนังสือข้อตกลงว่ำด้วยควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำร เพ่ือพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำ ด้ำนภำษำ สังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ และกำร
วิจัยระหว่ำง คณะศิลปศำสตร์ประยุกต์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ กับ  วิทยำลัย
เทคโนโลยีพระรำมหก 

๕) สถำนศึกษำได้มีข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรเพ่ือพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรจัด
กำรศึกษำ ด้ำนอำชีวศึกษำและเทคโนโลยี ระหว่ำง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ (มจพ.) 
โดย วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม (วทอ.) กับ วิทยำลัยเทคโนโลยีพระรำมหก (วทพ.) ตั้งแต่วันที่ ๒๑  ตุลำคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำสำขำช่ำงอุตสำหกรรม และ
สำขำอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของประเทศให้มีศักยภำพและมีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญด้ำน
อำชีวศึกษำและเทคโนโลยีในระดับสำกลรวมถึงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรในด้ำนพัฒนำบุคลำกร หลักสูตรกำรเรียน
กำรสอน กำรสร้ำงนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งวิจัยร่วมกันระหว่ำงวิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม และ
วิทยำลัยเทคโนโลยีพระรำมหก ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ ซึ่งจำกผลกำรด ำเนินกำร พบว่ำ ควำม
ร่วมมือดังกล่ำวสัมฤทธิ์ผลตำมวัตถุประสงค์ที่ได้ก ำหนดไว้ และเพ่ือให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรพัฒนำควำมเป็นเลิศ
ทำงวิชำกำรและวิชำชีพของทั้งสองหน่วยงำนวิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม และวิทยำลัยเทคโนโลยีพระรำมหก 
จึงเห็นควรตกลงให้มีควำมร่วมมือทำงวิชำกำรร่วมกันอีก ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๗  

๖) สถำนศึกษำได้ท ำควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๑๗ 
กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม กำรจัดกำรศึกษำให้กับบุคลำกรและนักเรียน
ใน “สถำนศึกษำเครือข่ำย” รวมถึงบุคลำกรภำคอุตสำหกรรมในเขตพ้ืนที่ตั้งของ “สถำนศึกษำเครือข่ำย”  



 
 

๗) สถำนศึกษำได้ตกลงท ำควำมร่วมมือกับ บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ำกัดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประสำนควำมร่วมมือในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ โดยร่วมกันจัดกำรเรียนกำรสอนให้แก่นักเรียน นักศึกษำ  เพื่อผลิต
และพัฒนำก ำลังคนให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ นโยบำยของรัฐบำลและควำมต้องกำรของ
สถำนประกอบกำร 

๘) เมื่อวันที่ ๙ มีนำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๑๐.๐๐ น. ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ ให้เกียรติเป็นสักขีพยำนลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ โดยศำสตรำจำรย์ ดร.สุชำติ เซี่ยงฉิน อธิกำรบดี มจพ. กับ ๕ สถำนศึกษำสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) เครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ได้แก่ ดร.สำโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว 
ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี นำยเสน่ห์ ศรีวิลัย ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิครำชบุรี นำยทวีศักดิ์ คิ้วทอง 
ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสมุทรปรำกำร ดร.พรเลิศ แสงกวีเลิศ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีพระรำมหก และ 
ดร.กรวิก พรนิมิตร ประธำนกรรมกำรวิทยำลัยอำชีวศึก ษำล ำปำงพำณิชยกำรและเทคโนโลยี  โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัยและสถำนศึกษำที่สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำเพ่ือถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ของมหำวิทยำลัยด้ำนกำรเรียนกำรสอนวิชำชีพทั้งภำค
ทฤษฏีและปฏิบัติ กำรผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่ำง ๆ ให้กับสถำนศึกษำ
อำชีวศึกษำในเครือข่ำยและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำต่ำงๆ เพ่ือพัฒนำศักยภำพของ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำในเครือข่ำยให้มีควำมพร้อมเพ่ือกำรปฏิรูปกำรศึกษำของ
ประเทศเพ่ือเพ่ิมควำมช ำนำญและสมรรถนะของนักเรียนและนักศึกษำให้เป็นที่ต้องกำรของตลำดแรงงำนใน
ภำคอุตสำหกรรม และมีควำมพร้อมในกำรก้ำวไปสู่ยุค อุตสำหกรรม ๔.๐ ณ ห้องประชุมรำชพฤกษ์ อำคำร              
นวมินทรรำชินี มจพ. 

ทั้งนี้ เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำของประเทศโดยจึงเกิด
โครงกำรพัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอนและรูปแบบสะเต็มศึกษำ (STEM Education) เพ่ือพัฒนำครูและนักศึกษำ
ของสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำเพ่ือสนับสนุนนโยบำยไทยแลนด์ ๔.๐ ภำยใต้ควำม
ร่วมมือน ำไปสู่กำรศึกษำต้นแบบด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงมหำวิทยำลัยและสถำนศึกษำ
อำชีวศึกษำในเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร 

๙) ศำสตรำจำรย์ ดร.สุชำติ เซี่ยงฉิน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
(มจพ.) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปรีชำ อ่องอำรี คณบดีวิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม (วทอ.) ร่วมบันทึกข้อตกลง
โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับ ดร.พรเลิศ  แสงกวีเลิศ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีพระรำมหก (วทพ.) โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำสำขำช่ำงอุตสำหกรรม และสำขำอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีให้
สอดคล้องต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนำคตพัฒนำเยำวชนของประเทศให้มีศักยภำพและ              
มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนอำชีวศึกษำและเทคโนโลยีในระดับสำกลเพ่ือก้ำวสู่อุตสำหกรรม ๔.๐ ตำมนโยบำยของ
รัฐบำลพัฒนำควำมร่วมมือทำงวิชำกำรในด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรอำชีวศึกษำ  หลักสูตรกำรเรียน          
กำรสอนและกำรสร้ำงนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์รวมทั้งกำรท ำวิจัยร่วมกันให้เป็น ประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
ซึ่งได้ร่วมกันมำตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลำคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๘ มกรำคม ๒๕๖๐ จำกผลกำรด ำเนินกำร พบว่ำ             
ควำมร่วมมือดังกล่ำวสัมฤทธิ์ผลตำมวัตถุประสงค์และเพ่ือให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรพัฒนำควำมเป็นเลิศทำง



 
 

วิชำกำรและวิชำชีพของทั้งสองหน่วยงำน จึงเห็นควรตกลงให้มีควำมร่วมมือทำงวิชำกำรร่วมกันต่อเนื่องอีก ๓ ปี 
เพ่ือพัฒนำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระรำมหก ซึ่งเป็นสถำนศึกษำชุมชนเครือข่ำยสะเต็มศึกษำ (STEM Education) ของ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือให้สำมำรถผลิตนักเรียน นักศึกษำที่มีคุณภำพมำตรฐำน             
เพ่ือรองรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรม ๔.๐ ตำมนโยบำยของรัฐบำล เมื่อวันที่ ๒๐ มีนำคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม
ปำล์มเพชร วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
 

๒.๖.๒ รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ นำมสกุล ประเภท หน่วยงำน 

๑ นางจ าเนียร สมัครการ ผู้บริหารดีเด่น 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 

๒ นายปฐมพงศ์ ข าจิตร์ ครูดีเด่น 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 

๓ 
 
นางสาวพรรณราย  
  

สุทธกรณ์ 

ประกวดแข่งขันผลงำนวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อกำรสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑  
ระดับ “ดีมำก” 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 

๔ นำยสำกล    
 
โพธิ์เหลือง 

กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมสื่อกำรสอนรำงวัล
เกียรติบัตร “เหรียญเงิน” 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 

๕ นำยธนำกร   พงษ์เผือก 

ประกวดแข่งขันผลงำนวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อกำรสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑  
ระดับ “ผ่ำน” 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 

๖ นางสาวกันยารัตน์ เทพส าราญ 

ประกวดแข่งขันผลงำนวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อกำรสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑  
ระดับ “ผ่ำน” 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 

๗ นายปิยราษฎร์ บุญวิเศษ 

ประกวดแข่งขันผลงำนวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อกำรสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑  
ระดับ “ผ่ำน” 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 



 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ นำมสกุล ประเภท หน่วยงำน 

๘ นางสาวอุไรพร นุ่นมา 

ประกวดแข่งขันผลงำนวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อกำรสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑  
ระดับ “ผ่ำน” 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 

๙ นางสาวอุบลวรรณ บ่วงศิร ิ

ประกวดแข่งขันผลงำนวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อกำรสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑  
ระดับ “ผ่ำน” 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 

๑๐ นำยธันวำ    
 
ชื่นจิตร์ 

ครูผู้ฝึกซ้อม กำรแข่งขันทักษะ
วิชำชีพ “สำขำกำรควบคุม
เครื่องกลไฟฟ้ำ” 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 

๑๑ นำยโกษิต   เกตุมณี 
ครูผู้ฝึกซ้อม กำรแข่งขันทักษะ
วิชำชีพ “สำขำกำรพันมอเตอร์
ไฟฟ้ำกระแสสลับ ๓ เฟส” 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 

๑๒ นำยปฐมพงศ์   
 
ข ำจิตร์ 

ครูผู้ฝึกซ้อม กำรแข่งขันทักษะ
วิชำชีพ “งำนเครื่องเสียง” 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 

๑๓ นำงสำวกันยำรัตน์   
 
เทพส ำรำญ 

ครูผู้ฝึกซ้อม กำรแข่งขันทักษะ
วิชำชีพ “สำขำงำนดิจิตอล” 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 

๑๔ นำงสำวจิตรลัดดำ   
 
เขียวแก้ว 

ครูผู้ฝึกซ้อม กำรแข่งขันทักษะ
วิชำชีพ “สำขำงำนหุ่นยนต์” 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 

 
๒.๖.๓ รางวัลและผลงานของผู้เรียน 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรมจากหน่วยงานภายในและภายนอก“กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ” 

รายช่ือผู้เรียนที่ได้รับรางวัล 
วันเสาร์ที่ ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 

รางวัลประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ สื่อการเรียนการสอน งานวิจัย 
 

ล าดับที่ ประเภท/ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุลผู้จัดท า 
ระดับชั้น/

สาขา 
รางวัล 

สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๑ นำยภำนุวัฒน์ ศรีสิริ ปวช.๓ชฟ. เหรียญทองแดง 



 
 

ล าดับที่ ประเภท/ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุลผู้จัดท า 
ระดับชั้น/

สาขา 
รางวัล 

เครื่องจ ำหน่ำยปำกกำลูกลื่น
แบบหยอดเหรียญ 

นำยระพีพัฒน์    ศรีสุข                     ปวช.๓ ชฟ. เหรียญทองแดง 

  

นำยสรวิศ         แพใหญ่                  ปวช.๓ ชฟ. เหรียญทองแดง 

นำยอนุกูล                           ไชยศิริ ปวช.๓ ชฟ. เหรียญทองแดง 

นำยธนำนันต์     แย้มสุขกุลนันท์         ปวช.๓ชฟ. เหรียญทองแดง 

 
๒ 

ตู้อบขจัดกลิ่นรองเท้ำด้วย
รังสีอัลตรำไวโอเลต 

นำยกำนต์กิติ์ ไชยสิงห์ทอง ปวช.๓ ชอ. เหรียญทองแดง 

นายฐิติพงศ์      นรประพิม ปวช.๓ ชอ. เหรียญทองแดง 

  สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 

๓ 
เครื่องรีไซเคิลเก็บน้ ำยำปรับ
อำกำศ 

นำยกรณพัฒน์ พิมพ์บูลย์ ปวช.๓ ชฟ. เหรียญทองแดง 

นายเอกชัย ผงสุข ปวช.๓ ชฟ. เหรียญทองแดง 

นายสมชาย  ตะพองมาส ปวช.๓ ชฟ. เหรียญทองแดง 

นายธนาวุธ   คงสุข ปวช.๓ ชฟ. เหรียญทองแดง 

นายชยุต     บวรธรรมจักร ปวช.๓ ชฟ. เหรียญทองแดง 

๔ เครื่องฉำยเอนกประสงค์ 
นำยธีระจักษ์ อุณำศรี ปวส.๒ ชย. เหรียญเงิน 

นายชัยวัฒน ์ วงษ์ค า ปวส.๒ ชย. เหรียญเงิน 

๕ อุปกรณ์รีไซเคิลถ่ำนหุงต้ม 

นำยพุฒิพงศ์ ธ ำรงเสำวภำคย์ ปวช.๓ ชย. เหรียญทองแดง 

นายพุฒิพงศ์ เวชกามา ปวช.๓ ชย. เหรียญทองแดง 

นายชัยพล ค าสม ปวช.๓ ชย. เหรียญทองแดง 

๖ รถเข็นตักทรำย 
นำยพัฒนพงษ์ ไพรสันฑ์ ปวช.๓ ชย. เหรียญทองแดง 

นายทยากร รักถนอม ปวช.๓ ชย. เหรียญทองแดง 

สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

๗ อุปกรณ์จ่ำยไฟฟ้ำแบบพกพำ 

นำยวรำวุฒ ิ อ่ิมพุ่ม ปวส.๒ ชฟ. เหรียญทองแดง 

นายพันกวี       รอดภัย           ปวส.๒ ชฟ. เหรียญทองแดง 

นส.เบญจรัตน์   ปัญญากิจ        ปวส.๒ ชฟ. เหรียญทองแดง 

  
นายธีรยุทธ       สุทธรรม          ปวส.๒ ชฟ. เหรียญทองแดง 

นายศรายุทธ     จันทร์ลอย        ปวส.๒ ชฟ. เหรียญทองแดง 



 
 

ล าดับที่ ประเภท/ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุลผู้จัดท า 
ระดับชั้น/

สาขา 
รางวัล 

๘ 
เครื่องชำร์จแบตเตอรี่
สมำร์ทโฟนพลังงำน
แสงอำทิตย์ 

นำยณัชพล มิคะโรจน์ ปวส.๒ ชฟ. เหรียญทองแดง 

นายพีรพงษ์                ตรีเดชา ปวส.๒ ชฟ. เหรียญทองแดง 

นายเขมรัฐ       อ้อยใจ ปวส.๒ ชฟ. เหรียญทองแดง 

นายศรันย์ ช้อนศรี ปวส.๒ ชฟ. เหรียญทองแดง 

นายญาณพัฒน์ มะปรางค์ ปวส.๒ ชฟ. เหรียญทองแดง 

สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๙ 
อุปกรณ์ตัดไฟฟ้ำและบรรเทำ
น้ ำท่วม 

นำยณัฐกำนต์ หงส์เงิน ปวส.๒ ชฟ. เหรียญทองแดง 
นายธนายุทธ ผาดไธสง ปวส.๒ ชฟ. เหรียญทองแดง 

นายวฤทธิ์ ตาดทองแถว ปวส.๒ ชฟ. เหรียญทองแดง 

นายกฤตวัฒน์ เอ็งสุวรรณ ปวส.๒ ชฟ. เหรียญทองแดง 
นายนฤดล สิงหราช ปวส.๒ ชฟ. เหรียญทองแดง 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

๑๐ 
สำขำกำรควบคุมเครื่องกล
ไฟฟ้ำ 

นำยศิรวุฒิ พงษ์ลี้รัตน์  ปวช.๓/๔ เหรียญทอง 

นำยสรวิศ แพใหญ่  ปวช.๓/๕ เหรียญทอง 

๑๑ 
สำขำกำรพันมอเตอร์ไฟฟ้ำ
กระแสสลับ ๓ เฟส 

นำยธรำพงษ์ คงเจริญ  ปวช.๓/๕ เหรียญเงิน 

นำงสำวสุวนันท์ ทนทะนำน  ปวช.๒/๓ เหรียญเงิน 

๑๒ สำขำงำนเครื่องเสียง นำยวรเมธ ชัยทวีพรสุข ปวช.๒/๕ เหรียญเงิน 

๑๓ สำขำงำนดิจิตอล นำงสำวศิรภัสสร พวงมะโหด ปวช.๓/๗ เหรียญทอง 

๑๔ สำขำงำนหุ่นยนต์ นำยรชำนนท์ เลขะสมำน  ปวช.๓/๖ เหรียญทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการพัฒนาระเบียบวินัยเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพ 
“ค่ายวินัยดีมีงานแน่” 

“กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง” 
รายช่ือผู้เรียนที่ได้รับรางวัล 

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น แผนกวิชา ครูที่ปรึกษา 

1 นำยทรงพล พรำยอ ำไพ ปวช.1/1 ช่ำงยนต์ นำงรัชนีบูลย์  วรำกุล 
2 นำยอำทิตย์ นวลแก้ว ปวช.1/1 ช่ำงยนต์ นำงรัชนีบูลย์  วรำกุล 
3 นำยธีรภัทร ตรีมงคล ปวช.1/1 ช่ำงยนต์ นำงรัชนีบูลย์  วรำกุล 
4 นำยสรศักดิ์ อ่ิมน้อย ปวช.1/1 ช่ำงยนต์ นำงรัชนีบูลย์  วรำกุล 
5 นำยณัฐสิทธิ์ สุพรมอินทร์ ปวช.1/2 ช่ำงยนต์ นำยสุรชัย  ไตรบรรณ์ 
6 นำยทรงพล เกตุสุวรรณ ปวช.1/2 ช่ำงยนต์ นำยสุรชัย  ไตรบรรณ์ 
7 นำยธนกร รอดแสง ปวช.1/2 ช่ำงยนต์ นำยสุรชัย  ไตรบรรณ์ 
8 นำยธนทัต น้ ำผึ้ง ปวช.1/3 ช่ำงไฟฟ้ำ นำยสรรเพชญ  สุขสวัสดิ์ 
9 นำยจิรำวัฒน์ สังข์ทอง ปวช.1/3 ช่ำงไฟฟ้ำ นำยสรรเพชญ  สุขสวัสดิ์ 

10 นำยปรม ี บัวค ำ ปวช.1/4 ช่ำงไฟฟ้ำ นำยโกษิต  เกตุมณี 
11 นำยธนทัต นำเหนือ ปวช.1/4 ช่ำงไฟฟ้ำ นำยโกษิต  เกตุมณี 
12 นำยณัฐนันท์ หำญณรงค์ ปวช.1/6 เทคนิคฯ นำยปฐมพงศ์  ข ำจิตร์ 
13 นำยกวีวัฒน์ สิงห์อยู่ ปวช.1/6 เทคนิคฯ นำยปฐมพงศ์  ข ำจิตร์ 
14 นำยปัถย์ วสุกัมพร ปวช.1/6 เทคนิคฯ นำยปฐมพงศ์  ข ำจิตร์ 
15 นำยรัตนะ สงโนนเหล็ก ปวช.2/1 ช่ำงยนต์ นำยสดำยุ  พรหมลำฯ 
16 นำยสุรสีห์ สังข์แสง ปวช.2/1 ช่ำงยนต์ นำยสดำยุ  พรหมลำฯ 
17 นำยเฉลิมชัย มูละ ปวช.2/3 ช่ำงไฟฟ้ำ นำยสิทธิชัย  ดีปัญญำ 
18 นำยอภิวัฒน์ บ่วงศิร ิ ปวช.2/3 ช่ำงไฟฟ้ำ นำยสิทธิชัย  ดีปัญญำ 
19 นำยธนภูมิ ร่มโพธิ์ ปวช.2/4 ช่ำงไฟฟ้ำ นำยวชิระ  แก้วเกษฯ 
20 นำยภควัต ศรีโชติ ปวช.2/4 ช่ำงไฟฟ้ำ นำยวชิระ  แก้วเกษฯ 
21 นำยสรพศ เจริญเชำว์ ปวช.2/4 ช่ำงไฟฟ้ำ นำยวชิระ  แก้วเกษฯ 
22 นำยธนวัฒน ์ พรหมธิดำ ปวช.2/4 ช่ำงไฟฟ้ำ นำยวชิระ  แก้วเกษฯ 
23 นำยวรเมธ ชัยทวีพรสุข ปวช.2/5 ช่ำงอิเล็กฯ นำงมรินส์ดำ หันหำบุญ 
24 นำยกนกพล นำกสุก ปวช.2/5 ช่ำงอิเล็กฯ นำงมรินส์ดำ หันหำบุญ 
25 นำยยศนนท์ ทองอ ำไพ ปวช.3/2 ช่ำงยนต์ นำยอดุลย์  ใสรังกำ 
26 นำยเทิดสกุล ขันช่ำง ปวช.3/2 ช่ำงยนต์ นำยอดุลย์  ใสรังกำ 
27 นำยจิรพัทธ์ วรรณวงษ ์ ปวช.3/3 ช่ำงยนต์ นำงสำวอ ำพร  บุญร่วม 
28 นำยมนัส บัวอ่อน ปวช.3/4 ช่ำงไฟฟ้ำ นำยทวี  ทิมแสง 
29 นำยณัฐศักดิ์ จำดฤทธิ์ ปวช.3/4 ช่ำงไฟฟ้ำ นำยทวี  ทิมแสง 
30 นำยธรำพงษ์ ดงเจริญ ปวช.3/5 ช่ำงไฟฟ้ำ นำงสำวอุบลวรรณ บ่วงศิริ 



 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น แผนกวิชา ครูที่ปรึกษา 
31 นำยสรวิศ แพใหญ่ ปวช.3/5 ช่ำงไฟฟ้ำ นำงสำวอุบลวรรณ บ่วงศิริ 
32 นำยฐิติพงศ์ นรประพิณ ปวช.3/6 ช่ำงอิเล็กฯ นำงสำวอุไรพร  นุ่นมำ 
33 นำยศตวรรษ มีศิริ ปวช.3/7 เทคนิคฯ นำงสำวอุไรพร  นุ่นมำ 
34 นำยสิปปกร สิงห์อยู่ ปวช.3/7 เทคนิคฯ นำงสำวอุไรพร  นุ่นมำ 
35 นำยชัชรภำน ุ จบดี ปวส.1/2 ช่ำงไฟฟ้ำ นำยธันวำ  ชื่นจิตร ์
36 นำยคุณำกำนต์ สันหนองเมือง ปวส.1/2 ช่ำงไฟฟ้ำ นำยธันวำ  ชื่นจิตร ์
37 นำยวิทยำ นำคแท่นทอง ปวส.1/5 (ม.๖) ช่ำงไฟฟ้ำ นำยธเนศ  ท้ำวทอง 
38 นำยภัสกร นิลสนธ ิ ปวส.1/5 (ม.๖) ช่ำงไฟฟ้ำ นำยธเนศ  ท้ำวทอง 
39 นำยศรัณย์ ช้อนศรี ปวส.2/2 ช่ำงไฟฟ้ำ นำยพิพัฒน์พงศ์  พุ่มพวง 
40 นำยธีรยุทธ สุทธรรม ปวส.2/2 ช่ำงไฟฟ้ำ นำยพิพัฒน์พงศ์  พุ่มพวง 

 
หมายเหตุ ผู้เรียนที่มีสถิติไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสาย ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 

โครงการพัฒนาระเบียบวินัยเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพ 
“ค่ายวินัยดีมีงานแน่” 

“กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง” 
รายช่ือผู้เรียนที่ได้รับรางวัล 

วันเสาร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น แผนกวิชา ครูที่ปรึกษา 
๑ นำยพุฒิพงศ์ ท ำนองดี ปวช.๑/๑ ช่ำงยนต์ นำงรัชนีบูลย์  วรำกุล 
๒ นำยธนรัตน์ ปะวะเขนัง ปวช.๑/๑ ช่ำงยนต์ นำงรัชนีบูลย์  วรำกุล 
๓ นำยทรงพล พรำยอ ำไพ ปวช.๑/๑ ช่ำงยนต์ นำงรัชนีบูลย์  วรำกุล 
๔ นำยอำทิตย์ นวลแก้ว ปวช.๑/๑ ช่ำงยนต์ นำงรัชนีบูลย์  วรำกุล 
๕ นำยนรำยุทธ พงษ์วัน ปวช.๑/๒ ช่ำงยนต์ นำยสุรชัย  ไตรบรรณ์ 
๖ นำยศุภวิชญ์ แสงเพ็ชร ปวช.๑/๒ ช่ำงยนต์ นำยสุรชัย  ไตรบรรณ์ 
๗ นำยทรงพล เกตุสุวรรณ ปวช.๑/๒ ช่ำงยนต์ นำยสุรชัย  ไตรบรรณ์ 
๘ นำยปรม ี บัวค ำ ปวช.๑/๔ ช่ำงไฟฟ้ำ นำยโกษิต  เกตุมณี 
๙ นำยกวีวัฒน์ สิงห์อยู่ ปวช.๑/๖ เทคนิคคอม นำยปฐมพงศ์  ข ำจิตร์ 

๑๐ นำยณัฐนันท์ หำญณรงค์ ปวช.๑/๖ เทคนิคคอม นำยปฐมพงศ์  ข ำจิตร์ 
๑๑ นำยรัตนะ สงโนนเหล็ก ปวช.๒/๑ ช่ำงยนต์ นำยสดำยุ  พรหมลำฯ 
๑๒ นำยสุรสีห์    สังข์แสง ปวช.๒/๑ ช่ำงยนต์ นำยสดำยุ  พรหมลำฯ 
๑๓ นำยวรชิต นุชด ำรงค ์ ปวช.๒/๒ ช่ำงยนต์ นำยบุญชัย   กนกสุวรรณ 
๑๔ นำยเฉลิมชัย มูละ ปวช.๒/๓ ช่ำงไฟฟ้ำ นำยสิทธิชัย  ดีปัญญำ 
๑๕ นำยเตชินต์ ผำสุก ปวช.๒/๓ ช่ำงไฟฟ้ำ นำยสิทธิชัย  ดีปัญญำ 



 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น แผนกวิชา ครูที่ปรึกษา 
๑๖ นำยปิยังกูร สุทธิกุล ปวช.๒/๓ ช่ำงไฟฟ้ำ นำยสิทธิชัย  ดีปัญญำ 
๑๗ นำยอภิวัฒน์ บ่วงศิร ิ ปวช.๒/๓ ช่ำงไฟฟ้ำ นำยสิทธิชัย  ดีปัญญำ 
๑๘ นำยธนภูมิ ร่มโพธิ์ ปวช.๒/๔ ช่ำงไฟฟ้ำ นำงสำวพรรณรำย สุทธกรณ์ 
๑๙ นำยปิยะสรรค์ วิสำจันทร์ ปวช.๒/๔ ช่ำงไฟฟ้ำ นำงสำวพรรณรำย สุทธกรณ์ 
๒๐ นำยวรเมธ ชัยทวีพรสุข ปวช.๒/๕ ช่ำงอิเล็ก นำงมรินส์ดำ หันหำบุญ 
๒๑ นำยธิติสรร ฤชุปนัย ปวช.๓/๑ ช่ำงยนต์ นำยเสกสรรค์   สัทธำอนันต์ 
๒๒ นำยพุทธิพงศ์ แสนเพียง ปวช.๓/๑ ช่ำงยนต์ นำยเสกสรรค์   สัทธำอนันต์ 
๒๓ น.ส.ปำริฉัตร มั่งสิน ปวช.๓/๔ ช่ำงไฟฟ้ำ นำยทวี   ทิมแสง 
๒๔ นำยคุณำกำนต์ สันหนองเมือง ปวส.๑/๒ ช่ำงไฟฟ้ำ นำยธันวำ   ชื่นจิตร ์
๒๕ นำยศรัณย์ ติวุตำนนท์ ปวส.๑/๒ ช่ำงไฟฟ้ำ นำยธันวำ   ชื่นจิตร ์
๒๖ นำยรัชชำนนท์ เปลี่ยนดิส ปวส.๑/๔ ม.๖ ช่ำงยนต์ นำยเชิดชำย  มรกต 
๒๗ นำยณัฐกำนต์ สุระเสียง ปวส.๑/๔ ม.๖ ช่ำงยนต์ นำยเชิดชำย  มรกต 
๒๘ นำยเทิดศักดิ์ ขันโอฬำร ปวส.๑/๕ ม.๖ ช่ำงไฟฟ้ำ นำยธเนศ  ท้ำวทอง 
๒๙ นำยอนุวัติ ค ำชมภู ปวส.๒/๑ ช่ำงยนต์ นำยสมศักดิ์  รุ่งทรัพย์ฯ 
๓๐ นำยชัยวัฒน ์ วงษ์ค ำ ปวส.๒/๑ ช่ำงยนต์ นำยสมศักดิ์  รุ่งทรัพย์ฯ 
๓๑ นำยพรรคพล มนูญพร ปวส.๒/๑ ช่ำงยนต์ นำยสมศักดิ์  รุ่งทรัพย์ฯ 
๓๒ นำยณัชพล มิคะโรจน์ ปวส.๒/๒ ช่ำงไฟฟ้ำ นำยพิพัฒน์พงศ์  พุ่มพวง 
๓๓ นำยพีรพงษ์ ตรีเดชำ ปวส.๒/๒ ช่ำงไฟฟ้ำ นำยพิพัฒน์พงศ์  พุ่มพวง 

๓๔ นำยเขมรัฐ อ้อยใจ ปวส.๒/๒ ช่ำงไฟฟ้ำ นำยพิพัฒน์พงศ์  พุ่มพวง 

๓๕ นำยศรันย์ ช้อนศรี ปวส.๒/๒ ช่ำงไฟฟ้ำ นำยพิพัฒน์พงศ์  พุ่มพวง 

๓๖ นำยธีรยุทธ สุทธรรม ปวส.๒/๒ ช่ำงไฟฟ้ำ นำยพิพัฒน์พงศ์  พุ่มพวง 

๓๗ นำยธนำยุทธ ชัยวิเศษ ปวส.๒/๓ ช่ำงอิเล็ก น.ส.กันยำรัตน์  เทพส ำรำญ 
๓๘ นำงสำวลักษิกำ น้อยสังข์ ปวช.๓/๔ ช่ำงไฟฟ้ำ นำยทวี  ทิมแสง 

 
หมายเหตุ ผู้เรียนที่มีสถิติไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสาย ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 


