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ผลงานของนักเรียน 

 

ผลงาน/กิจกรรม ดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 
ประจำปีการศึกษา 2561 

 

ที่ ให้ไว้ ณ วันที ่
ข้อมูลผู้รับ 

รางวัล รายการ หน่วยงาน 
ผู้รับรองเกียรติบัตร 

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
1 7 กค.61 นส.พัชรา เข็มทอง นักกีฬายอดเยี่ยม 

ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล 
หญิง 

การแข่งขันกีฬา ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี นายปริวัฒน ์ ถานิสโร ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชลบุร ี

2 7 กค.61 นส.วนิดา 
นส.พรนภา 
นส.พัชรา 
นส.สุภาพร 
นส.สุธิดา 
นส.สุนิสา 
นส.พัฒน์นรี 
นส.กีรติญา 
นส.ปณิตา 
นส.ชลลดา 
นส.กรรณิการ ์
นส.ขวัญฤทัย 
นส.ปาลีรัตน์ 

สีน้ำย้อม 
สินทักษ์ทรัพย ์
เข็มทอง 
ประธาน 
เพ็ชรจั่น 
สิบปาน 
แพงอนันต์ 
ชาญศิลป์ 
ปาเป้า 
ด้วงพิทักษ ์
ดาทะราช 
กล่อมกำเนิด 
โพธิเจริญพงษ ์

รองชนะเลิศอันดับ 2 
เหรียญทองแดง 
ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล 
หญิง 

การแข่งขันกีฬา ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี นายปริวัฒน ์ ถานิสโร ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด
ชลบุร ี

3 21 กค.61 นายนพโชต ิ เท่ียงแท้ รางวัลเหรียญเงิน กีฬา
มวยไทยสมัครเล่น ชาย 
รุ่นพินเวท น้ำหนกัไม่เกิน 
45 กก. 

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ 
“ระดับภาค” ภาค
ตะวันออกและกรุงเทพฯ 
ครั้งที่ 13 “นางนวลเกมส์”  

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวะศกึษา 

นายสุเทพ ชิตยวงษ ์ เลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ผลงานของนักเรียน 

 

ที่ ให้ไว้ ณ วันที ่
ข้อมูลผู้รับ 

รางวัล รายการ หน่วยงาน 
ผู้รับรองเกียรติบัตร 

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
4 31 กค.61 นายนาครินทร์ 

นายสรรค์ชัย 
นส.สุพิชฌาย ์

มีศิริ 
นพพรอมรพงษ ์
บุญแทน 

รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดหนังส้ัน หวัข้อ 
“มีวินัย สจุริต พอเพยีง จิต
อาสา” โครงการพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์
จังหวัดชลบุร ี

จังหวัดชลบุร ี นายภัครธรณ์ เทียนทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุร ี

นายจิรายุส 
นส.วรรณิดา 
นส.เมธินี 

เชษฐชีวี 
ช้างเทศ 
ประสาน 

ชมเชย 

5 24 สค.61 นส.อมราพร 
นส.รัชนีบุญ 
นส.นิรชา 
นส.ชลลดา 
นส.สุธิดา 

พลเรือง 
เดชแสงศรี 
เหลืองเรณู 
ด้วงพิทักษ ์
เพ็ชรจั่น 

รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการส่งเสริมการสวด
มนต์ทำนองสรภัญญะ 

เทศบาลตำบลเสม็ด นายยุทธนา สุภาภรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลเสม็ด 

6 30 มค.62 นายวรมันย ์
นายธนพัฒน์ 

แพงแซง 
เกิดโภคา 

รองชนะเลิศ โครงการแข่งขันทักษะฝีมือ
ช่าง ปี 2562 

บ.ฮีโน่มอเตอร์เซลล์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด 
บ. ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด 
(สาขาชลบุรี) 

คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ กรรมการผู้จัดการ บ. ชยัรัช
การ (กรุงเทพ) จำกัด (สาขา
ชลบุรี) 

มร.ชิน   นาคามูร่า กรรมการผู้จัดการใหญ ่
บ.ฮีโน่มอเตอร์เซลล์ 
(ประเทศไทย) จำกัด 

7 11 กพ.62 นส.ชบา 
นส.มนสิชา 
นส.สันห์สิร ิ

เทียนเงิน 
คล่องแคล่ว 
ศึกษา 

เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 

การใช้โปรแกรมสำนกังาน 
Ms-office 2013 (ปวช.) 

สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย (กลุ่มภาคกลาง) 

นายสุเทพ ชิตยวงษ ์ เลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

  นส.กัญยาณ ี
นส.มณฑิตา 
 

ปิลันธนเศรษฐ ์
ไชยโยธา 
 

เหรียญทอง 
เหรียญทอง 

การใช้โปรแกรมสำนกังาน 
Ms-office 2013 (ปวส.) 

ดร.อดิศร  สินประสงค์ นายกสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 
(กลุ่มภาคกลาง)   นส.ปรียานุช 

นส.ธิวาภรณ์ 
รักตะวัตร 
แต้มจันทร ์

เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 
Ms-Access 2013 (ปวช.) 
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ผลงานของนักเรียน 

 

 

ที่ ให้ไว้ ณ วันที ่
ข้อมูลผู้รับ 

รางวัล รายการ หน่วยงาน 
ผู้รับรองเกียรติบัตร 

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
 11 กพ.62 นส.อภิญญา ฟองทุม เหรียญเงิน การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 

Ms-Access 2013 (ปวส.) 
สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย (กลุ่มภาคกลาง) 

   

  นส.สาวิตร ี
นายอนุชิต 
นส.สุนิษา 

วงศาโรจน ์
ลือโลก 
สีดากุล 

เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
สร้างโฮมเพจ (ปวช.) 

   

  นส.อภิญญา 
นายธีรภัทร 
นส.จุฑาภรณ์ 

บุญแจ่ม 
สมบัติวงศ์ 
หล่ำศร ี

เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 

การสร้างเว็บเพจ (ปวส.)    

  นายมงคลศักดิ์ 
นายอภิชาต ิ

พรหมศิริ 
การะกจิ 

เหรียญทอง (ปวช.) 
เหรียญเงิน (ปวส.) 

การติดตั้งโปรแกรมระบบ
ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ 

   

  นายคุณานนท ์
นายสุรเจษฐ ์
นส.บวรลักษณ ์

จันทร์ศิริ 
บุญจันท ี
โสโท 

เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 

การใช้โปรแกรม Adobe 
Photoshop CS6 (ปวช.) 

   

  นส.วรัญญา 
นส.อารียา 
นส.ณิชารีย์ 

แสงใส 
แชะรัมย ์
คุณสนอง 

เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 

การใช้โปรแกรม Adobe 
Photoshop CS6 (ปวส.) 

   

  นายธนายุต 
นส.ฐานิต 

สุชัญญาเอื้อการย ์
คงนาค 

เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดง 

การใช้โปรแกรมการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว Adobe 
Flash CS6 (ปวช.) 

   

  นส.บุษญารัตย ์
นส.ศิริธร 
นส.ศิริพร 

ชาสงวน 
ญาติเจริญ 
นาคเกิด 

เหรียญทอง 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง 

การใช้โปรแกรมการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว Adobe 
Flash CS6 (ปวส.) 

   

  นายพลวิช ไตรทิพย์ เหรียญทอง พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วย
คอมพิวเตอร์ 
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ผลงานของนักเรียน 

 

ที่ ให้ไว้ ณ วันที ่
ข้อมูลผู้รับ 

รางวัล รายการ หน่วยงาน 
ผู้รับรองเกียรติบัตร 

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
 11 กพ.62 นายววิรรธน ์

นายธนกฤต 
ประไพรัตน์ 
เพ็ชรกำจัด 

เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 

พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วย
คอมพิวเตอร์ (ปวช.) 

สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย (กลุ่มภาคกลาง) 

   

  นส.ชนนิกานต์ 
นส.ทิติยา 
นายชวาล 

ปุมสันเทียะ 
เผ่ือนผัน 
คำแดง 

เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง 

การใช้โปรแกรมส่ือประสม
มัลติมีเดีย (ปวส.) 

   

  นส.วรัญญา 
นส.ภัทรวดี 

ปานแดง 
สวัสถุดี 

เหรียญทอง 
เหรียญทองแดง 

การใช้โปรแกรม Adobe 
Illustrator CS6 (ปวช.) 

   

  นส.อัญชลี 
นส.สรัญญา 

เครือมี 
บุญประเวศ 

เหรียญทอง 
เหรียญทอง 

การใช้โปรแกรม Adobe 
Illustrator CS6 (ปวส.) 

   

  นายกฤษฎา เสนีย์นันท์ เหรียญทองแดง การเขียนโปรแกรมสำเร็จรูป 
Visual Basic 2010 (ปวส.) 

   

  นายปารเมฆ เสวะนา เหรียญทองแดง การใช้โปรแกรมออกแบบ
งาน 3D Animation 
(SketchUp Pro) (ปวส.) 

   

  นส.วรินธร 
นส.ศิริรัตน์ 

เอี่ยมสำอาง 
อัยราคม 

เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 

การจัดทำเวบ็เพจ ขายสินค้า
ออนไลน์ (ปวส.) 

   

  นส.ประภาวรรณ 
นส.ไอลดา 
นส.ณิชากร 
นส.พรรณวษา 

พูลสุวรรณ 
บุญส่ง 
บุญมา 
บูรณะ 

เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง 

การบัญชี (ปวช.)    

  นส.กริณฑา 
นส.พัชนิฎา 
นส.ชลธิชา 
นส.วิลาสินีย ์
นส.ศิรินทิพย์ 
นส.จุฑามาส 

เหลืองอ่อน 
ศรีโยธา 
ภูคะมา 
บุญจิตร 
สุขเจริญ 
สร้อยสน 

เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 

เกมส์การตัดสินใจทางธุรกิจ    



108 
 

ผลงานของนักเรียน 

 

ที่ ให้ไว้ ณ วันที ่
ข้อมูลผู้รับ 

รางวัล รายการ หน่วยงาน 
ผู้รับรองเกียรติบัตร 

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
 11 กพ.62 นส.วรรัตน์ 

นส.สิริญา 
นส.เพชรดา 

ดอกเด่ือ 
สุขสุวรรณ 
เสือปู่ 

เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 

Marketing Challenge 
(ปวช.) 

สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย (กลุ่มภาคกลาง) 

   

  นส.ชลธิชา 
นส.วรินธร 
นส.ฐิตาพร 

พูลศิร ิ
หวังดี 
วงษ์นารี 

เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 

การเขียนแผนธุรกิจ (ปวส.)    

  นายประภัสสร เล่ียนกัตวา เหรียญทอง (ปวช.) งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน    

  นายวิชิต บุญครอง เหรียญทอง (ปวช.) งานไฟฟ้ารถยนต ์    

  นายอภิเดช ทองขาว เหรียญเงิน (ปวช.) งานจักรยานยนต ์    

  นายอัมรินทร ์ อ่อนจันทร ์ เหรียญทอง (ปวข.) งานนิเมติกส์และไฮดรลิกส์
เบื้องต้น 

   

  นายกฤษณะ กันตรัตนากุล เหรียญทองแดง (ปวช.) งานเครื่องยนต์เล็ก    

  นายประกายเพชร 
นายธนันชยั 

ทูลฉลาด 
ทองโสภา 

เหรียญทอง 
เหรียญทองแดง 

งานฝึกฝีมือ (ปวช.)    

  นายณัฐภัทร แกน ุ เหรียญเงิน (ปวช.) การติดตั้งไฟฟ้าภายใน
อาคาร 

   

  นายเจตษฎาพงษ ์ คำป้อ เหรียญทอง (ปวช.) มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ    

  นายกิตติศักดิ ์
นายภัครวิทย ์

จุลมณฑล 
วัฒนา 

เหรียญทอง (ปวช.) 
เหรียญเงิน (ปวช.) 

เครื่องทำความเย็น    

  นายศิริพงษ์ ศรีทองคำ เหรียญเงิน (ปวส.) การติดตั้งไฟฟ้าด้วยทอ่ร้อย
สาย 

   

  นายธนวิชต ์ ชนะบุญ เหรียญทองแดง (ปวช.) การออกแบบระบบไฟฟ้า
และเขียนแบบด้วย
คอมพิวเตอร์ 
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ผลงานของนักเรียน 

 

ที่ ให้ไว้ ณ วันที ่
ข้อมูลผู้รับ 

รางวัล รายการ หน่วยงาน 
ผู้รับรองเกียรติบัตร 

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
 11 กพ.62 นายกัญจนพัฒน ์

นายธนากร 
นายนพรัตน์ 

จันทรมหา 
ยุจิเสรี 
ศรีสุวรรณ 

เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
(ปวช.) 

สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย (กลุ่มภาคกลาง) 

   

  นายธีรภัทร เจริญภูมิ เหรียญทอง (ปวช.) การประกอบและตรวจซ่อม
เครื่องขยายเสียง 

   

  นายชัชวิน 
นายจิระศักดิ ์

เฉียวกุล 
รักศรี 

เหรียญทอง 
เหรียญทอง 

การติดตั้งจานรับสัญญาณ
ดาวเทียม 

   

  นายทวีชยั 
นายธีรพัฒน ์

ชัยมหา 
นามาก 

เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 

เครื่องมือวัดไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) 

   

  นายเกียรตภิูม ิ
นายวษิณุพงษ์ 

นาโพธิ ์
ศิรินทร์ 

เหรียญทอง 
เหรียญทอง 

สมองกลฝังตัวและ IOT 
(ปวส.) 

   

  นายวรวิทย ์ จำเนียรกาล เหรียญเงิน (ปวส.) การประกอบเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

   

  นส.สุประวีณ ์
นส.สุชาดา 
นส.จันทิมา 
นายณัฐวัฒน ์
นส.ปวีณ์นุช 
นส.ภณิดา 
นส.เบ็ญจวรรณ 
นายนฤชน 
นายณัฐพล 
นส.ณิชารีย์ 
นส.ภัทรินทร์ 
นส.ธัญจิรา 

ผาดผ่อง 
นิลพยัคฆ ์
ฝอยทอง 
นุตาดี 
เพ็ชรพงษ ์
วงศา 
ใหญ่คุณ 
ภู่ศร ี
๙นไล้ 
คุณสนอง 
สีทา 
สุดใจ 

เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ 
คณะบริหารธุรกิจ 

   

ที่ ให้ไว้ ณ วันที ่ ข้อมูลผู้รับ รางวัล รายการ หน่วยงาน ผู้รับรองเกียรติบัตร 
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ผลงานของนักเรียน 

 

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
 11 กพ.62 นายฉัตรชัย 

นายธันฐกรณ์ 
นายสรทัต 
นายรวิทย ์
นายเกียรตภิูม ิ
นายวษิณุพงศ์ 
นายวีรทธ 
นายณัฐวุฒ ิ
นายอัครพนธ ์
นายณัฐพงศ์ 
นายอิทธินันท ์
นส.ปิยารัตน์ 
นายเกษม 
นายธีรวัฒน์ 
นายภาคภูม ิ
นายอิทธิพล 
นายอิสริยะ 
นายณับพล 
นายภานุพงศ์ 
นายอานนท ์
นายยุทธพิชยั 
นายอรุณชัย 
นายฉัตรมงคล 
นายธีรภัทร 
นายสุรพล 

ธาราศักดิ ์
ธุรกิจ 
นนทบท 
จำเนียรกาล 
นาโพธิ ์
ศิรินทร์ 
แสงกระจ่าง 
ยอดประเสริฐ 
พาสมัย 
สิงห์วิราช 
แซ่เตียว 
อายุเจริญ 
สถิตไพบูลย์ 
โพธิ์ศร ี
กุลเกิด 
อินทรอุดม 
เปล่งไชย 
ทองแพ 
ธำรงธิติธรรม 
อภัยไธสง 
ใยวังหน้า 
อรุณชัยวัฒน ์
บุญเข็ม 
ฉันทศิร ิ
หอมเหมือน 

เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ 
คณะช่างอุตสาหกรรม 

สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย (กลุ่มภาคกลาง) 

   

 
ที่ ให้ไว้ ณ วันที ่ ข้อมูลผู้รับ รางวัล รายการ หน่วยงาน ผู้รับรองเกียรติบัตร 
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ผลงานของนักเรียน 

 

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
 11 กพ.62 นายธนกฤต 

นายชินววิัฒน ์
นายสมเกียรต ิ
นายชาคริต 
นายวรพล 
นายธีรยุทธ 
นายอรรถโชต ิ
นายกษิดิศ 
นายฐานิส 
นายศักดิ์มณี 
นายธนานนท ์

ปฐมมนตรี 
บุเวศวงค์ 
ปรีด ี
ทุมชาร ี
ปุริสาน 
คล้อยสวาท 
แสงสว่าง 
ศรีวนะ 
ภูพันนา 
แสงมุข 
วงษ์ดี 

เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ 
คณะช่างอุตสาหกรรม 

สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย (กลุ่มภาคกลาง) 

   

  นส.วิมลศิร ิ
นายธงไชย 
นส.พิรญาณ ์
นส.นุชนารถ 

โกษาผล 
ทองเหลือง 
ศรีขจร 
โพธิจันทร ์

เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 

การประกวดมารยาทไทย     

  นส.ศิริลักษณ์ พรหมศาสตร ์ เหรียญเงิน การประกวดเลงไทยลูกทุ่ง     

  นส.คติยา 
นส.เมทาวี 

รัตนวงษ์มงคล 
ไชยริปู 

เหรียญทอง (ปวช.) 
เหรียญทอง (ปวส.) 

การประกวดการกล่าว     
สุนทรพจน์ภาษาไทย 

    

  นส.กัญญาณัฐ 
นส.ชนิภรณ์ 

เพ็งมาตร 
ชิดนอก 

เหรียญทอง (ปวช.) 
เหรียญทอง (ปวส.) 

การประกวดการกล่าว 
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 

    

  นส.ศุภรัศมิ์ 
นายจิตริน 

แซ่ซ้ือ 
สมบูรณ์นาวิน 

เหรียญทอง (ปวช.) 
เหรียญทอง (ปวส.) 

การประกวดการกล่าว 
สุนทรพจน์ภาษาจีน 

    

  นส.ประภัสสร 
นส.กุณช์ศุภณัฐ 

ศรีษะ 
ผลมีพิริยกร 

เหรียญทอง (ปวช.) 
เหรียญทอง (ปวส.) 

การประกวดการกล่าว 
สุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น 
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ผลงานของนักเรียน 

 

ที่ ให้ไว้ ณ วันที ่
ข้อมูลผู้รับ 

รางวัล รายการ หน่วยงาน 
ผู้รับรองเกียรติบัตร 

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
 11 กพ.62 นส.จันทรา 

นส.ชุติกาญจน ์
ศรีโยธา 
ขำวิไล 

เหรียญทอง (ปวช.) 
เหรียญทอง (ปวส.) 

การประกวดการพูดสาธิต
เป็นภาษาอังกฤษ 

สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย (กลุ่มภาคกลาง) 

   

  นายนลธวัช 
นายชาตร ี
นายนฤเบศร์ 
นายกฤตภาส 
นายพีระดนย ์
นายวภิพ 

ฉิมนอก 
เชยสุนทร 
เอกวิชกุล 
คำมาตย ์
ว่องไว 
ปัญโญวาท 

เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 

การแข่งขันเกมส์ RoV       
E-Sport 

   

8 6 กพ.62 นายเกียรตภิูม ิ
นายรวิทย ์
นายวษินุพงศ์ 

นาโพธิ ์
จำเนียรกาล 
คิรินทร์ 

เหรียญทองแดง
ระดับประเทศ ผลงาน 
เครื่องจ่ายยาอัตโนมัต ิ

งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 
2562 

สำนักงานคณะกรรมการวจิัย
แห่งชาติ (วช.) 

ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาต ิ

9 15 กพ.62 นส.เบญจวรรณ 
นส.นิรชา 
นส.อมราพร 
นส.ญาณิศา 
ชิงชม 

ผาสุก 
เหลืองเรณู 
พลเรือง 
ปุนริบุรณ ์
นส.วรกมล 

เหรียญเงิน  
ประเภททีมหญิงล้วน 
ระดับมัธยมศึกษา 

โครงการประกวดสวดมนต์
หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 
2562 

จังหวัดชลบุร ี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุร ี

 


