
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ข้อมูลทั่วไปวิทยาลัย 



 

 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

ความหมายของตราสัญลักษณ์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 เสมาธรรมจักร  หมายถึง  ความดีงาม 

 บัลลังก์สิงห์  หมายถึง  ความมั่นคง 

 ศิระประภา  (รัศมีเปลวพระพุทธรูป)  ใต้เสมาธรรมจักร  หมายถึง  แสงสว่างแห่งปัญญา 

 ตัวเลข  ๑  (ในรัศมีเปลว)  หมายถึง  ความล ้าเลิศแห่งปัญญา 

 ดอกบัวที่บานพ้นน  า  (ด้านข้างทั งสอง)  หมายถึง  การเกิดปัญญา 

 กนกเปลว  (ซึ่งมีต้นก้าเนิด  มาจากเปลวไฟ)  หมายถึง  ความสว่างไสว  โชติชว่งตลอดเวลา 

 อักษร  ทุ.ส.น.ิม.  (ด้านล่างย่อมาจาก องค์ประกอบของอริยสัจ  4  ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค)  หมายถึง  
ความจริงอันประเสริฐ  4  ประการ 

 เส้นโค้งโดยรอบ มีอักษร “ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” ทั งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 ความหมายรวมของตราสัญลักษณ์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือ ความล  าเลิศทาง
ปัญญาตั งอยู่บนรากฐานที่ม่ันคงและดีงาม โอบล้อมด้วยความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย 
นิโรธ มรรค และความสว่างไสวโชติช่วงของปัญญา ที่ได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั ง 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

จุดเน้นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาและการแข่งขันของทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุค
ปัจจุบันการแข่งขันของประเทศขึ นอยู่กับความรู้ความสามารถของคน มากกว่าจ้านวนคนและทรัพยากรเช่นใน
อดีต ซึ่งในการขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศ เกี่ยวข้องกับบุคลากรและผู้เรียนจ้านวนหลายล้านคน 
ประกอบกับผลสรุปของการศึกษาไทยที่ผ่านมา คือ ใช้เวลาเรียนมาก เรียนรู้ได้น้อย มีความเครียด และ
คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาต่ า ดังนั น การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ภายใต้การบริหารงานของ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงเน้นย ้าให้
ด้าเนินการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ปรับเปลี่ยนแนวทางวิธีการท้างานให้
เหมาะสม และต้องมีบทบาทในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านอ่ืนด้วย รวมทั งมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินงานให้มากขึ น ผู้บริหารต้องให้ความส้าคัญ และขับเคลื่อนการท้างานอย่าง
จริงจัง ส าหรับนโยบายที่ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญและขับเคลื่อนการท างาน มีดังนี  

๑. เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้ศึกษา 
๑.๑ การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ  โดยให้มีการทบทวนเนื อหาสาระในหลักสูตรที่เด็กและ

เยาวชนต้องเรียนเพ่ือให้มีความรู้พื นฐาน และการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
นอกจากนั น ควรเน้นเรื่องพื นฐานคณิตศาสตร์ เพ่ือต่อยอดในการผลิตนักวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และ
เรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้ภาษาไทย เพราะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และการอ่าน การคิด
วิเคราะห์ การย่อความ ยังคงเป็นปัญหาที่ส้าคัญของเด็กไทย รวมทั ง การสร้างจิตส้านึกและค่านิยมที่ถูกต้อง
ให้แก่เด็กและเยาวชน รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาด้านสุขภาพและภาวะโภชนาการให้เด็กอย่างเหมาะสมกับ
วัยด้วย 

๑.๒ การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ตรงกับอุปสงค์ทั งภายในประเทศและระดับสากล  โดยการ
ผลิตและพัฒนาก้าลังคนต้องเน้นในสาขาที่ขาดแคลนหรือมีความจ้าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ เช่น บุคลากร
ด้านการแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และพยาบาล เป็นต้น ควรเน้น พัฒนาคนไทยให้มีความรู้
ความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ มีศักยภาพเพียงพอไปท้างานในต่างประเทศได้ และต้องมีการเตรียมคนไทยให้
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย โดยครูอาจารย์จะต้องแนะแนวการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษาสนใจเรียนใน
สาขาที่ขาดแคลนตั งแต่ต้น เมื่อเปิดประชาคมอาเซียนท้าให้มีงานรองรับและมีรายได้ดี ทั งนี  นายกรัฐมนตรีเน้น
ย ้าให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งผลิตก้าลังคนระดับอาชีวศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมยานยนต์ให้
เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์  

๑.๓ การปลูกฝังคุณธรรมและจิตส านึกประชาธิปไตย  โดยให้ด้าเนินการเรื่องการปฏิบัติธรรม
ของนักเรียนนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เน้นการปลูกฝังเรื่องความมีวินัย การแบ่งหน้าที่การท้า งาน จิตอาสาการ
ช่วยเหลือเกื อกูลซึ่งกันและกัน ความเสียสละ ความเสมอภาคหญิง-ชาย ตั งแต่เล็กๆ นอกจากนั น ให้ด้าเนินการ



 

น้าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการครูพระสอนศีลธรรม และโครงการปฏิบัติธรรมส้าหรับผู้บริหารมา
ด้าเนินการต่อเนื่อง รวมทั ง ควรน้าเรื่องหน้าที่พลเมือง และศีลธรรมกลับมาบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอน  

๑.๔ การพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มุ่งเน้นครูสาขาที่ขาด
แคลน โดยเฉพาะครูที่สอนไม่ตรงตามวุฒิ และครูบรรจุใหม่ต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ การน้าภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และบุคลากรจากภาคส่วนต่างๆ ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นครูช่วยสอน โดย
เร่งรัดแก้ปัญหาให้คนที่มีความรู้ในสาขาที่ขาดแคลนหรือชาวต่างชาติ ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูมาช่วยสอน
ในโรงเรียนได้ เช่น ภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามากยิ่งขึ น นอกจากนั น ควรเน้นการพัฒนาครูให้สามารถส่งเสริม สร้างทักษะและอ้านวยการให้เด็ก
คิดได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ และเน้นการสร้างขวัญ ก้าลังใจและสิทธิประโยชน์เกื อกูลให้กับครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้ครูมีก้าลังใจทุ่มเทให้กับการพัฒนาการเรียนการสอนมากขึ น เช่น เรื่อง
เงินเดือนครู การเลื่อนวิทยฐานะ ปัญหาหนี สินครู เป็นต้น 

๑.๕ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้น้า
โรงเรียนต้นแบบหรือโรงเรียนตัวอย่างที่สามารถจัดระบบการศึกษาโดยน้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ดี มาเป็นตัวอย่าง เพ่ือโรงเรียนอ่ืนน้าไปปรับใช้เพ่ิมขึ นต่อไป 

๒. การสร้างโอกาสทางการศึกษา   
๒.๑ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการทุพพลภาพ โดยให้มี

การขยายการจัดการศึกษาส้าหรับบุคคลกลุ่มดังกล่าวอย่างทั่วถึง เช่น โครงการ ๑ อ้าเภอ ๑ ทุน การด้าเนิน
โครงการระยะแรกเน้นให้โอกาสแก่คนที่ยากไร้เป็นเป้าหมายหลัก ระยะต่อมาเปิดโอกาสให้มีการสอบแข่งขัน 
ผู้เรียนดีจึงเป็นผู้ได้รับทุน (ทุนส้าหรับเด็กเก่ง)  ดังนั น ต่อไปต้องพิจารณาทุนส้าหรับผู้ยากไร้เพ่ิมเติม เพ่ือให้คน
ยากไร้มีโอกาสไปศึกษาต่อต่างประเทศอย่างเสมอภาค 

๒.๒ การศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต ควรส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เช่น การจัดตั งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพ่ือให้ผู้ที่อยู่ในวัยท้างานได้ยกระดับการศึกษา และได้รับการ
พัฒนา เพ่ือการประกอบอาชีพและรองรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะควรให้ความส้าคัญกับการ
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้สูงอายุให้มีความรู้ การประกอบอาชีพ เพ่ือให้กลับมาเป็นก้าลังการผลิตของสังคมได้ 
นอกจากนั น ควรส่งเสริม สนับสนุนการด้าเนินโครงการพระราชด้าริ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการ
ศิลปาชีพ และการพัฒนาต่อยอดสินค้า OTOP เพ่ือการส่งออกต่างประเทศ การเรียนภาษาของประเทศเพ่ือน
บ้าน การเปิดศูนย์การเรียนรู้ในต่างประเทศ ทั งศูนย์สอนภาษาไทยให้กับชาวต่างประเทศ และศูนย์การเรียนรู้
ส้าหรับคนไทยในต่างประเทศ เพ่ือการสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน 

๓. การน าสันติสุขสู่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้   นายกรัฐมนตรีเน้นให้กระทรวงศึกษาธิการต้องมี
บทบาทในการใช้การศึกษาแก้ไขปัญหาความไม่สงบสุขใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างจริงจัง โดยให้
ประสานงานการด้าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น ศูนย์อ้านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศอ.บต.) และกองอ้านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นต้น ส้าหรับการพัฒนา



 

การศึกษา ต้องให้ความส้าคัญกับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการให้สิทธิพิเศษเรื่อง
ความก้าวหน้าและเงินเดือนแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื นที่เสี่ยงภัย ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น
กรณีพิเศษ และเน้นการจัดการเรียนการสอนสองภาษา (ภาษาไทยและภาษามลายู) เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถสื่อสารภาษาได้ถูกต้อง  

๔. การแก้ไขปัญหายาเสพติด มุ่งเน้นให้ทุกสถานศึกษาต้องไม่มียาเสพติด เช่นเดียวกับโครงการ 
"โรงเรียนสีขาว"  ในอดีตที่ผ่านมา โดยให้เพิ่มเติมการด้าเนินงานในเรื่องความเข้มแข็ง การติดตามอย่างใกล้ชิด 
และต้องสอนให้เด็กมีภูมิคุ้มกัน มีความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด และมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และการ
ได้รับโทษ เมื่อกระท้าความผิด นอกจากนั น ควรเร่งรัดให้ความส้าคัญกับการแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ของเด็กและเยาวชนอื่นด้วย เช่น เด็กท้องก่อนวัยเรียน ต้องให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างถูกต้อง เด็ก
ติดเกม ต้องสอนให้เด็กมีภูมิคุ้มกัน มีความรู้เกี่ยวกับการรับโทษ  ปัญหาการทะเลาะวิวาทและใช้ความรุนแรง 
ของนักเรียนนักศึกษา ต้องเร่งแก้ปัญหาและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี โดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษา เป็นต้น 

๕. การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต)  ในการจัดหาแท็บเล็ตส้าหรับนักเรียนชั น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ต้องดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส  รวมทั ง 
เน้นการพัฒนาเนื อหาสาระเพ่ือบรรจุในแท็บเล็ตให้มีความน่าสนใจ และส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก  

๖. การวิจัยและพัฒนา  การวิจัยให้มุ่งเน้นงานวิจัยที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ต่อภาคการผลิต หรือ
ภาคอ่ืนๆ ได้จริง ซึ่งจะส่งผลให้ได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ น โดยแนวทางการด้าเนินงานข้อแรก ให้ส้ารวจและน้า
งานวิจัยที่ท้าไว้แล้วที่สามารถน้ามาปรับใช้ประโยชน์ได้ มาปรับปรุง ต่อยอดเพ่ือประยุกต์ใช้ประโยชน์จริง ข้อที่
สอง ในการท้าวิจัย ควรให้คนที่จะใช้ผลงานวิจัยเข้ามาร่วมท้าการวิจัยหรือเข้ามามีส่วนร่วมด้วย เช่น ภาคธุรกิจ 
เพราะหากวิจัยแล้วภาคธุรกิจเห็นว่าได้ประโยชน์จริง ภาคธุรกิจย่อมให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการวิจัย
มากขึ นช่วยประหยัดงบประมาณเพ่ือการวิจัยของภาครัฐลง ทั งนี  ในการวิจัย นอกจากการวิจัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์แท้ๆ ส่วนหนึ่งแล้ว ควรเน้นการวิจัยที่น้าไปใช้ประโยชน์หรือประยุกต์ใช้ได้จริง  

๗. กองทุนตั งตัวได้   การด้าเนินงานโครงการกองทุนตั งตัวได้  มีความพร้อมพอสมควร และ
ผู้ประกอบการหรือผู้เข้าร่วมโครงการก็มีความพร้อม สามารถด้าเนินการตามนโยบายดังกล่าวได้  โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการใหม่ๆ ควรมีระบบช่วยสนับสนุน โดยให้ด้าเนินการในส่วนที่ช้านาญ ส้าหรับในส่วนที่ไม่ช้านาญ 
อาจจัดหาระบบหรือจ้างผู้อ่ืนด้าเนินการให้ เช่น ผู้ประกอบการบางรายเก่งในด้านการผลิต อาจจัดหาระบบ
หรือผู้รับจ้างมาด้าเนินการเรื่องการท้าบัญชี การบริหารต่างๆ เป็นต้น 

๘. การผลักดันการปฏิรูปการเมืองเพื่ อให้ มีรั ฐธรรมนูญของประชาชน   ให้บุ คลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการทุกระดับ มีส่วนร่วมในการรณรงค์ ท้าความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เพ่ือด้าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 

๙. งบประมาณ ให้เร่งรัดด้าเนินการให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะงบลงทุน ให้เริ่มด้าเนินการ
โครงการตั งแต่ต้นปีงบประมาณ เพ่ือให้เงินลงไปช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วย และการจัดซื อจัด



 

จ้างให้ด้าเนินการตามระบบปกติ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส หากไม่จ้าเป็น ไม่
ควรใช้วิธีกรณีพิเศษ 

๑๐. การบริหารจัดการ   
๑๐.๑ การบริหารให้ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใส 

ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการซื อขายต้าแหน่ง เพราะการซื อขายต้าแหน่ง จะท้าให้มีการทุจริต
คอร์รัปชั่นตามมา ส่งผลกระทบให้คนที่ท้างานอย่างเข้มแข็ง ตรงไปตรงมา ท้างานอย่างทุ่มเท หมดก้าลังใจ  

๑๐.๒ การดูแลเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษาอย่างจริงจัง ถือเป็นเรื่องส้าคัญ 
โดยเฉพาะการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา ระหว่างครูกับนักเรียน อาจารย์กับนักศึกษา รวมถึงบุคลากร
ทางการศึกษาด้วย  

๑๐.๓ การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษา ให้มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก โดยจัดระบบรับส่งเด็กจากโรงเรียนขนาดเล็กด้อยคุณภาพ ไปเรียนยังโรงเรี ยนที่มีคุณภาพ
ดีกว่า  โดยผู้ปกครองไม่เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ น ช่วยให้เด็กได้รับการศึกษาที่ดีขึ น และเป็นการประหยัดงบประมาณ
ด้วย ทั งนี  ในการด้าเนินงานต้องค้านึงถึงปัญหาของมวลชนด้วย เช่น ผู้ปกครองยินยอม เป็นต้น 

๑๐.๔ การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้มีการประเมินผลการด้าเนินงาน
แผนงาน/โครงการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก้าหนดทุก ๓ เดือน และปรับปรุงการด้าเนินงานให้ดีขึ น เร็วขึ น
อย่างต่อเนื่อง 

๑๑. การบูรณาการการท างานร่วมกับกระทรวง/หน่วยงานอ่ืนในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล  ใน
การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล นอกจากกระทรวงศึกษาธิการจะรับผิดชอบขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับด้านการศึกษาโดยตรง ได้แก่ นโยบายเร่งด่วน และนโยบายที่เกี่ยวกับด้านการศึกษา แล้ว ยังต้องมีบทบาท
เข้าไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านอ่ืนด้วย เช่น การเร่งผลิตบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขให้เพียงพอ (นโยบายด้านสาธารณสุข) การสร้างคนที่มีฐานความรู้ ความช้านาญ  และความคิด
สร้างสรรค์ต่อยอดความรู้ สร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยได้  (นโยบายด้านเศรษฐกิจ) การเพ่ิมบทบาทในการ
ด้าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว (นโยบายเร่งด่วน) เป็นต้น รวมทั ง
นโยบายอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน โดยบูรณาการการท้างานร่วมกับ
กระทรวงหลักและกระทรวงที่เก่ียวข้องต่อไป 

 
 
 
 
 
 

 



 

การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธกิาร และคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
1.  วิสัยทัศน์  ผลิตและพัฒนาก้าลังคนอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  สังคม  ระดับประเทศและภูมิภาค 
 
2.  ภารกิจ  จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค้านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศ
ทางวิชาชีพ 
 
3.  พันธกิจ   

    1) จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
    2) ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 

           3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพ 

    4) วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
 
4.  อ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๑) จัดท้าข้อเสนอแนวนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ 
๒) ด้าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
๓) ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร 
๔) พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา  
๕) ส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน รวมทั งก้าหนดหลักเกณฑ์และ

รูปแบบความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นและสถานประกอบการ 
๖)  ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาทั งภาครัฐและเอกชน 
๗) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และการน้าเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
๘) ด้าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและด้าเนินการตามที่

คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 
๙) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายก้าหนดให้เป็นอ้านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ

ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 



 

๕.  การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๙ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ๑) ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ก้าหนดเป้าหมายของการด้าเนินงานโดย 
 ๑.๑) รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.  
 ๑.๒) ลดปัญหาการออกกลางคัน  โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการป้องกัน/ดูแล

รายบุคคล การวิจัยพัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา  การวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ 
กลุ่มเป้าหมายใน  50 วิทยาลัยที่มีปัญหาการออกกลางคันสูง 

 ๑.๓) จัดการเรียนการสอนในระดับพื นท่ีและภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา  
 ๑.๔) เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา  
 ๑.๕) เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนส้าคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งได้แก่ 

นักเรียน และผู้ปกครอง  
 ๒) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 

 ๒.๑) จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพื นที ่สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย  
 ๒.๒) จัดตั งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจั งหวัด ๑๘ กลุ่มจั งหวัดและ

กรุงเทพมหานคร รวม ๑๙ สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ ๑ แห่ง จ้านวน ๔ แห่ง  
 ๒.๓) จัดตั งสถานศึกษาอาชีวะอ้าเภอในกลุ่มอ้าเภอชั นหนึ่ง 
 ๒.๔) ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ 

และการจัดหลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส 
 ๒.๕) มุ่งผลิตและพัฒนาก้าลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่เป็น

นโยบายรัฐบาล และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง 
อาทิ ปิโตรเคมี การสร้างเกษตรรุ่นใหม่  ครัวไทยสู่ครัวโลก  พลังงานทดแทน  โลจิสติกส์/รถไฟความเร็วสูง  
อัญมณี ยานยนต์  ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ 

 ๒.๖) ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั นพื นฐาน และอาชีวะเพ่ือคนพิการ  
อาชีวะวัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพ่ือสตรี อบรมระยะสั น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์  เพ่ือต่อยอดและพัฒนาทักษะทั ง Upgrade Skills และ Re Skills ร่วมจัด
อาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจ้า ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ 

 ๒.๗) สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่ สถานประกอบการ  อปท.   
และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ ฯลฯ 

 ๒.๘) จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวะ
อินเตอร ์และอาชีวะเทียบโอนประสบการณ์ 



 

 ๒.๙) เพ่ิมช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพ่ือการศึกษา
และพัฒนาอาชีพ (R-radio network)  

 ๓) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 ๓.๑) ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งในการ

พัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย  
 - พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning 

Authentic Assessment, การเพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริง อาทิ 
Fix It Center และกรณีภัยพิบัติ 

 - พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพ่ีสู่ครูรุ่น
ใหม่ (นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล 

 - สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัยผ่านการ
ประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล  

 - ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั งตาม
ความต้องการของพื นที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ, วัยท้างาน, สูงวัย, สตรี ฯลฯ  

 - ใช้ ICT เพ่ือการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware สื่อการเรียน
การสอน ส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ และจัดตั งวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพ่ือการเรียนการสอน 

 - พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูท้าวิจัย 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

 - จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ 
 ๓.๒) ระดับผู้เรียน ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้ส้าเร็จอาชีวศึกษามีขีด

ความสามารถในการแข่งขันทั งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการท้างานตามต้าแหน่ง
หน้าที่ (Function Competency)  โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ และการประเมินระดับ
ห้องเรียน สร้างเสริมทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถี
ประชาธิปไตย ความมีวินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์  การเป็น
ผู้ประกอบการ  พัฒนาทักษะการคิดบนพื นฐาน Competency Based  Technology Based Green 
Technology  และCreative economy รวมทั งการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ 
อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ  ลูกเสือ กีฬา และการป้องกัน/แก้ไขการทะเลาะวิวาท  

๓.๓) เตรียมผู้เรียนสู่การเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพ่ิมจ้านวนสถานศึกษา English 
Program (EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด  ใช้หลักสูตร/สื่อต่างประเทศ  สนับสนุนการฝึกงาน
ต่างประเทศ/บริษัทต่างประเทศและในประเทศ  ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ  ส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาษาประเทศคู่ค้า จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN  

 



 

 ๔) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 ๔.๑) ด้านบริหารทั่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการได้แก่    

Web Portal, E-office และ Data based รวมทั งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก 
 ๔.๒) ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB 

และ Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจ้าเป็นพื นฐาน ความเสมอภาค และตามนโยบาย, 
การกระจายอ้านาจจัดซื อจัดจ้าง, จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้เพียงพอ  

 ๔.๓) ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงาน
ราชการให้เพียงพอ รวมทั งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา 

 ๔.๔) ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือพัฒนาการ
จัดอาชีวศึกษา ดังนี   

-  องค์การ/สมาคมวิชาชีพ  สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า กระทรวงแรงงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน ฯลฯ 

-  ประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน  
  -  องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ VOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA และ 

UNIVOC ฯลฯ  
- ประเทศต่างๆในภูมิภาคของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสลาเอล ญี่ปุ่น  

เดนมาร์ก เยอรมัน ฯลฯ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิสัยทัศน์ (VISION)   
    เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือสังคม     
ก้าวทันเทคโนโลยี  สู่สากลภายในปี พ.ศ. 2560   

    THONBURI  COMMERCIAL COLLEGE  WILL BE A LEARNING ORGANIZATION AND  THE 
EMPHASIS IS PLACED ON  OCCUPATIONAL  COMPETENEY AND ETHICAL  STUDENTS FOR THE 
SOCIETY WHO CAN KEEP  PACE WITH NEW TECHNOLOGY AND GO INTERNATIONAL  IN THE 
YEAR 2017.    

 

พันธกิจ (MISSION) 
1.  จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและจรรยาบรรณวิชาชีพที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับใน    

ระดับสากล 
2.  บริการวิชาการวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
3.  ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาชุมชนและ 

สังคม 
4.  บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เอกลักษณ์ (Identity) 
สถาบันเด่น เน้นสร้างนักวิชาชีพ 

Well - known Institute and Emphasize Skilled Worker Development 
 

อัตลักษณ์ (Uniqueness) 

 
มีจรรยาบรรณ เชี่ยวชาญวิชาชีพ 

Professional Ethics and Vocational Specialization 
 

 
 
 
 
 



 

แผนท่ีการเดินทางมายัง 
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตราวิทยาลัย 
ความหมาย 

1.  ตัวเลข  “ 2500 ” ทางด้านซ้ายมือ หมายถึง  ปี  พ.ศ.  ก้าเนิดโรงเรียนพณิชยการธนบุรี  
โดยค้าสั่ง กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2500 

2.  ตัวเลข  “ 2514 ” ทางด้านขวามือ หมายถึง ปี พ.ศ.ที่กระทรวงศึกษาธิการ ยกฐานะจาก 
“โรงเรียน” 
เป็น  “วิทยาลัย”  เมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2514 
 3.  ตัวหนังสือ  “ อุ. อา. ก. ส. ”  เป็นค้าย่อมาจาก  “ คาถาหัวใจเศรษฐี ” มีความหมายดังนี  

3.1 อุ. ย่อมาจาก อุฎฐานสัมปทา มีความขยัน 
3.2 อา. ย่อมาจาก อารักขสัมปทา รู้จักเก็บหอมรอมริบ 
3.3 ก. ย่อมาจาก กัลยาณมติตา คบคนดีเป็นมิตร 
3.4 ส. ย่อมาจาก สมชีวิตา ใช้ชีวิตพอสมควรแก่ฐานะ 

4.  รูป “ เรือใบ และ รูปปีกนก ”  หมายถึง  การพาณิชย์โดยทางน ้า  ทางอากาศ  และทางบก 
ซึ่งจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต  มีจริยธรรม  และคุณธรรม 

5.  รูปวงล้อธรรมจักร  รูปเปลวเทียนแสงสว่างเป็นรัศมี  หมายถึง  การใช้การศึกษาความรู้ความสามารถ 
อย่างมีทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  ล ้าเลิศวิชา  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
เกียรติประวัติ  : 
 
ปีการศึกษา  2541 -  ได้รับเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่น   
ปีการศึกษา  2542 -  ได้รับเลือกเป็นสถานศึกษามาตรฐานอาชีวศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาคหกรรม  

   พาณิชยกรรมและศิลปกรรม 
-  สถานศึกษาน้าร่องการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 

ปีการศึกษา  2543 -  ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษา กรมอาชีวศึกษา   
ปีการศึกษา  2545 -  ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาศึกษาจัดการอาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคีได้อย่างดียิ่ง     

   จากกรมอาชีวศึกษา 
-  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาต่้ากว่าปริญญาจาก  สมศ. 

ปีการศึกษา  2546 -  ได้รับโล่รางวัลงานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ กรมอาชีวศึกษา ครั งที่ 12  
   ประเภทระเบียบวินัยค่ายย่อย ดีเด่น และกองร้อยเนตรนารีดีเด่น 
-  ได้รับคัดเลือกจากกรมอาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษาน้าร่องเปิดสอนระดับปริญญาตรี 
    สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกโดยจัดท้าเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง 
   กรมอาชีวศึกษาและสมาคมผู้ค้าปลีกไทย 
-  ได้รับคัดเลือกจากกรุงเทพมหานคร  เป็นสถานศึกษาเข้มแข็งปลอดจากยาเสพติด 

ปีการศึกษา  2547 -  ได้รับโล่เกียรติยศจากบริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จ้ากัด (มหาชน) ให้  
   การสนับสนุนและร่วมจัดการแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
-  โล่เกียรติคุณ จากเซ็นทรัล จ้ากัด (มหาชน) เป็นสถานศึกษาที่ให้ความร่วมมือและ  
   สนับสนุนโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  สาขาธุรกิจค้าปลีก  ส้าหรับเด็กด้อย  
   โอกาสของวิทยาลัยศึกษาสงเคราะห์  ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั น 
   พื นฐาน 
-  โล่เกียรติคุณ  จากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษาที่ให้ความร่วมมือและ 
   สนับสนุนโครงการทวิภาคีดีเด่น ตามโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาข 
   ธุรกิจค้าปลีก ส้าหรับเด็กด้อยโอกาสในวิทยาลัยสังกัดกองการศึกษาสงเคราะห์ 
   กรมสามัญศึกษา 



 

ปีการศึกษา  2548 -  โล่เกียรติคุณ  จากบริษัท ซี.พี เซเว่นอีเลฟเว่น จ้ากัด  (มหาชน) ให้การสนับสนุน    
   และร่วมจัดการแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
-  โล่เกียรติคุณ  จากส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ภาคตะวันออกและ 
   กรุงเทพมหานครเป็นสถานศึกษาดีเด่นด้าเนินการสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัย 
   และพัฒนา 
-  โล่เกียรติคุณ  จาก Central Retail the Parent Company of Central  
   Group’s Retail Business เป็นสถานศึกษาให้ความร่วมมือและการสนับสนุนแก่ 
   บริษัทอย่างดียิ่ง  ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
-  ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในงานมหกรรมเทิดไท้ มหาราชินีรางวัล 
   ชนะเลิศประเภททีมผสม ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร 
-  ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในงานมหกรรมเทิดไท้ มหาราชินีรางวัล 
   ชนะเลิศ ประเภทบุคคลหญิง ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร 
-  ได้รับโล่เกียรติคุณจากธนาคารออมสิน ที่วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีได้สนับสนุน    
   ส่งเสริมเยาวชนให้เห็นคุณค่าของการออมทรัพย์และเสริมสร้างให้เยาวชนได้รับ 
   ประสบการณ์ในการท้างานจริงด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นภาคฐานในการ 
   น้าไปสังคมท่ีดี 
-  รับโล่เกียรติคุณ จากส้านักงานเขตภาษีเจริญ  เพ่ือแสดงว่าเป็นสถานศึกษาท่ี 
   ให้บริการวิชาชีพสู่สังคม  ชุมชน  เขตภาษีเจริญ 
-  นางสาวศันสนีย์    สวุรรณเจตต์  ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ 
   ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  วันที่  21  พฤศจิกายน  2548 

ปีการศึกษา  2549 -  ได้รับรางวัลจากส้านักงานเขตภาษีเจริญ  เป็นสถานศึกษา จ้าหน่ายอาหารที่ได้ 
   มาตรฐานอาหารปลอดภัย 
-  เกียรตบิัตร จากบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเดท จ้ากัด (มหาชน) เป็นสถานศึกษาท่ี 
   ให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  สาขาธุรกิจค้า 
   ปลีก 
-  ศิษย์เก่าของสถานศึกษา ได้รับการคัดเลือกจากส้านักงานคณะกรรมการการ 
   อาชีวศึกษาในงาน “พลังอาชีวะสร้างชาติ : อา 2006 ”  เป็น  “บุคคลแห่งปี 
   ศรีอาชีวะ” คือ  นางสาวทัศนีย์    คล้ายกัน 
-  รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากบริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จ้ากัด (มหาชน) เพ่ือ 
   แสดงว่าเป็นสถานศึกษาที่ให้ความสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการศึกษาระบบ 
   ทวิภาคี  ด้านค้าปลีกเป็นอย่างดี  ตามโครงการความร่วมมือร่วมมือระหว่าง 
   ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

-  ได้รับโล่เกียรติคุณจากธนาคารออมสิน ที่วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีได้สนับสนุน 
   ส่งเสริมเยาวชนให้เห็นคุณค่าของการออมทรัพย์และเสริมสร้างให้เยาวชนได้รับ 
   ประสบการณ์ในการท้างานจริงด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ซึ่งเป็นภาคฐานใน 
   การน้าไปสู่สังคมที่ดี 
-  ผู้บริหารพร้อมหัวหน้าคณะวิชา ได้รับโล่เป็นผู้น้าพัฒนาสถานศึกษา ให้มีคุณภาพ 
   และเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ น จาก ฯ พณฯ ท่านพลเอกวิจิตร   กุลละวณิชย์   
-  ได้รับโล่จากส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นสถานศึกษาการประกัน 
   คุณภาพมาตรฐาน  อาชีวศึกษาดีเด่น 
-  ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา  จากส้านักงานรับรอง 
   มาตรฐาน  และประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (องค์การมหาชน)  

ปีการศึกษา  2550 -  รับโล่เกียรติคุณ จากส้านักงานเขตภาษีเจริญ  เพ่ือแสดงว่าเป็นสถานศึกษาท่ี 
   ให้บริการวิชาชีพสู่สังคม  ชุมชน  เขตภาษีเจริญ 
-  ได้รับโล่เกียรติคุณ จากบริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จ้ากัด (มหาชน) เป็น 
   สถานศึกษาที่ให้ความร่วมมือ  สนับสนุน  ส่งเสริม และพัฒนาการศึกษาระบบ 
   ทวิภาค ี
-  ได้รับโล่เกียรติคุณ จากบริษัท เอ็มเค  เรสโตรองต์ จ้ากัด เป็นสถานศึกษาท่ีให้ 
   การสนับสนุนแก่บริษัทเป็นอย่างดียิ่ง  ในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึก 
   ประสบการวิชาชีพ 
-  ได้รับโล่เกียรติคุณ  จากบริษัท แมคโดนัลด์ (ไทยแลนด์) จ้ากัด  เป็นสถานศึกษา  
   สนับสนุนและความร่วมมืออย่างดียิ่ง ในโครงการทวิภาคี 
-  ได้รับเกียรติคุณจากบริษัท เซ็นทรัล  เรสเตอรองส์  กรุ๊ป  จ้ากัด  เป็นสถานศึกษา 
   ในการสนับสนุนแก่บริษัทฯ อย่างดียิ่งในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกประสบการ 
   วิชาชีพ  โครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
-  ได้รับโล่เกียรติคุณ  จากบริษัท  ซีพี  ออลล์  จ้ากัด (มหาชน)  เป็นสถานศึกษาที่ 
   ให้ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ระบบทวิภาคี  ด้านการค้า 
   ปลีก 
-  ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั งที่ 5  รางวัลชนะเลิศ 
   ประเภทหญิงเดี่ยว ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ 
-  ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั งที่ 5 รางวัลชนะเลิศอันดับ  
   1 ประเภททีมผสม  ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ 
-  ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษาชิงแชมป์ประเทศไทย  ครั งที่ 6 
   รางวัลชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี 



 

-  ได้รับรางวัลการแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษา ระดับภาค (กรุงเทพและปริมณฑล) 
   รางวัลชนะเลิศ ประเภทคู่  ณ วิทยาลัยพณิชยการบางนา 
-  ได้รับรางวัลการแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษา ระดับภาค (กรุงเทพและปริมณฑล) 
   รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมผสม ณ วิทยาลัยพณิชยการบางนา 
-  ได้รับรางวัลการแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษา ระดับภาค (กรุงเทพและปริมณฑล) 
   รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลหญิง  ณ วิทยาลัยพณิชยการบางนา 
-  ได้รับรางวัลการแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษาครั งที่ 7  รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 
   ประเภททีมผสม  ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรงเทพฯ 

ปีการศึกษา  2551 -  ได้รับรางวัลการแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั งที่ 8 (กรุงเทพและปริมณฑล) 
   รางวัลชนะเลิศประเภททีม ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 
-  ได้รับรางวัลการแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั งที่ 8  (กรุงเทพและปริมณฑล) 
   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1  ประเภทบุคคลชาย  ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 
-  ได้รับรางวัลการแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั งที่ 8 ภาคกรุงเทพ และ 
   ปริมณฑลรางวัลชนะเลิศประเภทคู่  ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 
-  ได้รับรางวัลการแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั งที่ 8 (กรุงเทพและปริมณฑล) 
   รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลหญิง  ณ  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 
-  กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
   ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี  ระดับเขตพื นที่การศึกษา  3 
-  กองเนตรนารีวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการธนบุร ี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  
   ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี  ระดับเขตพื นที่การศึกษา  3  ปี  
-  กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด 
   ระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี  ระดับจังหวัด  กรุงเทพมหานคร 
-  กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ได้รับโล่และรางวัลรองชนะเลิศ  
   อันดับ 1 ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี  ระดับประเทศปี  2551 
-  ได้รับโล่เกียรติคุณจากส้านักงานเขตภาษีเจริญเพื่อแสดงว่าเป็นสถานศึกษาท่ี 
   ให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
-  ได้รับโล่เกียรติคุณจากบริษัท  ซีพี  ออลล์  จ้ากัด (มหาชน) เป็นสถานศึกษาท่ีให้ 
   ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ระบบทวิภาคี ด้านการค้า 
   ปลีก 

ปีการศึกษา  2552 -  นายสุรศักดิ์  จันทร์เสนา  นักเรียนสาขาวิชาการบัญชี  การคัดเลือกผู้แทน 
   นักเรียนนักศึกษาเพ่ือเป็นตัวแทนของอาชีวศึกษามหานครเข้าเยี่ยมคารวะ 
   นายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจ้าปี  2552 



 

-  ได้รับโล่เกียรติคุณจากส้านักงานเขตภาษีเจริญเพื่อแสดงว่าเป็นสถานศึกษาที่ 
   ให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
-  ได้รับโล่เกียรติคุณจากบริษัท  ซีพี  ออลล์  จ้ากัด (มหาชน) เป็นสถานศึกษาท่ีให้ 
   ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ระบบทวิภาคี ด้านการค้า 
   ปลีก 
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค  ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  และรางวัล 
   รองชนะเลิศอันดับที่  1  ระดับชาติ  จากการแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทย 
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคและได้รางวัลชมเชยอันดับที่ 5 ระดับชาติ  
   การลงบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์  และบัญชีส้าเร็จรูประดับ  ปวช. 
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคและได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่  7  ระดับชาติ   
   การแข่งขันพิมพ์ดีดอังกฤษ 
-  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับที่  1  ระดับภาคและได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 5 
   ระดับชาติ  การลงบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ระดับ ปวส. 
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศอับดับที่  1  ระดับภาคและได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่  5   
   ระดับชาติ  การประกวดการสร้างภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชั่น 
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่  2  ระดับภาคและได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่  7   
   ระดับชาติ การเขียนแผนธุรกิจ 
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ  อศจ. (มหานคร) การประกวด Web Page  
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ  อศจ. (มหานคร) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2   
   ระดับภาคและอันดับที่ 9 ระดับชาติ จากการประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ อศจ. (มหานคร) การประกวดพูดสุนทรพจน์ 
   ภาษาอังกฤษ 
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ  อศจ. (มหานคร) การประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน 
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติและระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
   จากการประกวดดนตรีไทยประเภทเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ 
-  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2  กีฬาเซปักตระกร้อทีมชาย  และทีมเดี่ยว   
   กีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ  ครั งที่  6  ภูเก็ตเกมส์ 
-  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2  ระดับภาคและรางวัลชมเชยอันดับที่  4   
   ระดับชาติการร้องเพลงไทย  สากล (ชาย) 
-  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1  ระดับ  อศจ. (มหานคร) การร้องเพลงไทย 
   ลูกทุ่งหญิง 
 



 

-  ได้รับโล่รางวัลโครงการส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษาเป็น the best practice  
   ระดับภาคภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   
   ระดับประเทศ  วันที่  25  กุมภาพันธ์  2553 
-  ได้รับโล่รางวัลเป็นสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่นของหน่วยบัญชาการก้าลังส้ารอง  
   (ร.ด.) ประจ้าปี  2552  วันที่  8  ธันวาคม  2552 
-  ได้รับคัดเลือกจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและ 
   กรุงเทพมหานครให้เป็นแบบอย่าง  3 D  ระดับเหรียญทอง 
-  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  4  ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาระดับ 
   ภาค  ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ “มีดรูดใบตอง  
   2 ทาง” 
-  นางขนิษฐา    จิตรอรุณ  ได้รับโล่เกียรติคุณครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น  
   “68 ปี อาชีวะไทยก้าวไกลสู่อนาคต”  ณ  เซ็นทรัลลาดพร้าว  วันที่  21-23   
   สิงหาคม  2552  
-  นางขนิษฐา    จิตรอรุณ  ได้รับโล่เกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี 2552   
   ประเภททั่วไประดับอาวุโส 
-  นายสุรศักดิ์    จันทร์เสนา  ได้รับโล่เกียรติคุณนักเรียนดีเด่น “68 ปี  อาชีวะไทย 
   ก้าวไกลสู่อนาคต”  ณ  เซ็นทรัลลาดพร้าว  วันที่  21-23  สิงหาคม  2552 
-  ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนลูกเสือภาคพื นเอเชีย-แปซิฟิกครั งที่  26  ณ  ค่าย 
   ลูกเสือมาคีลิ่งประเทศฟิลิปปินส์ 
-  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ประเภทครู-อาจารย์  การแข่งขันหมากล้อมใน 
   การคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษามุ่งพัฒนาสู่ระดับชาติ (V-GO9) 
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทบุคคลชาย  การแข่งขันหมากล้อมในการคัดเลือก 
   ตัวแทนนักกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษามุ่งพัฒนาสู่ระดับชาติ (V-GO9)  
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทบุคคลหญิง  การแข่งขันหมากล้อมในการคัดเลือก 
   ตัวแทนนักกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษามุ่งพัฒนาสู่ระดับชาติ (V-GO9)  
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทคู่  การแข่งขันหมากล้อมในการคัดเลือกตัวแทน 
   นักกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษามุ่งพัฒนาสู่ระดับชาติ (V-GO9) 
-  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  และรองชนะเลิศอันดับ 2  ประเภททีม  
   การแข่งขันหมากล้อมในการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษามุ่ง 
   พัฒนาสู่ระดับชาติ (V-GO9) 
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทบุคคลชาย  การแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษามุ่ง 
   พัฒนาสู่ระดับชาติ (V-GO9) ณ  ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตรบางพูน จ.ปทุมธานี 



 

-  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทบุคคลหญิง  การแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษามุ่ง 
   พัฒนาสู่ระดับชาติ (V-GO9) ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตรบางพูน จ.ปทุมธานี 
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทคู่  การแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษามุ่งพัฒนาสู่ 
   ระดับชาติ (V-GO9) ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตรบางพูน  จ.ปทุมธานี 
-  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภท Standard D1  การแข่งขันหมาก 
   ล้อม Standard Rating & Friendship Game  ครั งที่ 1  ณ  ศูนย์สรรพสินค้าซี 
   คอนสแควร์ 
-  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4  ประเภท Standard C1  การแข่งขันหมาก 
   ล้อม Standard Rating & Friendship Game  ครั งที่ 1  ณ  ศูนย์สรรพสินค้าซี 
   คอนสแควร์ 
-  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท High kyu การแข่งขันหมากล้อมงาน 
   นิทรรศการ “พัฒนาทางวิชาการสู่สมรรถนะของผู้เรียน” ณ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 
-  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Low kyu  การแข่งขันหมากล้อมงาน 
   นิทรรศการ  “พัฒนาทางวิชาการสู่สมรรถนะของผู้เรียน”  ณ  โรงเรียนยาน 
   นาเวศวิทยาคม 
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภท Standard B  การแข่งขันหมากล้อม Standard   
   Rating & Friendship Game  ครั งที่ 2  ณ  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภท Standard C การแข่งขันหมากล้อม Standard   
   Rating & Friendship Game  ครั งที่ 2  ณ  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
-  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ประเภท Standard D  การแข่งขันหมากล้อม  
   Standard Rating & Friendship Game  ครั งที่ 2  ณ  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ 1,2  ประเภท High kyu  การแข่ง 
   ขันหมากล้อมงาน “เทคนิคมีนบุรีปริทัศน์ 52”  ณ  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 
-  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ประเภท Low kyu  การแข่งขันหมากล้อมงาน  
   “เทคนิคมีนบุรีปริทัศน์ 52”  ณ  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 
-  ได้รับเกียรติบัตรจากบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด ขอบคุณวิทยาลัย 
   พณิชยการธนบุรีที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนบริษัทอย่างดีในการพัฒนาการ 
   จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจ ระดับหลักสูตร 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ” ได้แก่ นางสาวสโรชา  สาตร์บ้ารุง  และนางสาวลลิตา   
   พสุฑันท ์ ณ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  วิทยาเขตรังสิต  วันที่  2  ธันวาคม  2552 
 



 

-  ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์  ได้แก่ 
   นายนพดล  ประณตพรชัย  นายสุภรัตน์   เลิศสลัก และนายชลวิทย์  ทองทิพย์   
   และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวจินตนา  ศิริวัฒน์   
   นางสาวแพรวนภา  มั่นถาวรวงศ์  และนางสาววนิดา  ราศรีคูณ   
   ณ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  วันที่  4  กุมภาพันธ์  2553 

ปีการศึกษา  2553 -  ได้รับเกียรติบัตรจากบริษัท  ซีพี  ออลล์  จ้ากัด (มหาชน) เป็นสถานศึกษาท่ีให้ 
   ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ระบบทวิภาคี ด้านการค้า 
   ปลีก 
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม การแข่งขันหมากล้อมในการแข่งขันกีฬาอาชีวะ 
   เกมส์ (ดอกปีบเกมส์)  ณ  จังหวัดปราจีนบุรี  วันที่  22-28  พฤศจิกายน  2553 
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทบุคคลชาย  การแข่งขันหมากล้อมในการแข่งขัน 
   กีฬาอาชีวะเกมส์ (ดอกปีบเกมส์)  ณ  จังหวัดปราจีนบุรี  วันที่  22-28   
   พฤศจิกายน  2553 
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทบุคคลหญิง  การแข่งขันหมากล้อมในการแข่งขัน 
   กีฬาอาชีวะเกมส์ (ดอกปีบเกมส์)  ณ  จังหวัดปราจีนบุรี  วันที่  22-28   
   พฤศจิกายน  2553 
-  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1  ประเภททีมชาย  2  คน  การแข่งขันหมาก 
   ล้อมในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ (ดอกปีบเกมส์)  ณ  จังหวัดปราจีนบุรี  วันที่   
   22-28  พฤศจิกายน  2553 
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภททีมเดี่ยวชาย  การแข่งขันตะกร้อ  ในการแข่งขัน 
   กีฬาอาชีวะเกมส์ (ดอกปีบเกมส์)  ณ  จังหวัดปราจีนบุรี  วันที่  22-28   
   พฤศจิกายน  2553 
-  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ได้รับการคัดเลือกให้สถานศึกษาแบบอย่าง  
   การจัดการกระบวนการเรียนการสอน  และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา 
   ของเศรษฐกิจพอเพียงประจ้าปีการศึกษา  2553 
-  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากบริษัทโออิชิกรุ๊ป จ้ากัด  
   (มหาชน) ณ  วันที่  28  มีนาคม  2554 
-  นางสาวดวงใจ   ปีปทุม  ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากบริษัทโออิชิกรุ๊ป จ้ากัด  
   (มหาชน) ณ  วันที่  28  มีนาคม  2554 
-  นางสาวศศิพร   อารุยไชย  ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากบริษัทโออิชิกรุ๊ป  
   จ้ากัด (มหาชน) ณ  วันที่  28  มีนาคม  2554 
 



 

-  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ได้รับใบประกาศเกียติคุณจากบริษัทยัมเรสเทอรองค์  
   อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ้ากัด ณ  วันที่  28  มีนาคม  2554 
-  นางสาวดวงใจ   ปีปทุม  ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากบริษัทยัมเรสเทอรองค์  
   อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)  ณ  วันที่  28  มีนาคม  2554 
-  นางสาวศศิพร   อารุยไชย  ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากบริษัทยัมเรสเทอรองค์  
   อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)  ณ  วันที่  28  มีนาคม  2554 
-  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ได้รับใบประกาศเกียรติคุณบริษัทสตาร์บัสค์  คอฟฟ่ี  
   (ประเทศไทย) จ้ากัด  ณ  วันที่  28  มีนาคม  2554 
-  นางสาวดวงใจ   ปีปทุม  ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากบริษัทสตาร์บัสค์  คอฟฟ่ี  
   (ประเทศไทย) จ้ากัด  ณ  วันที่  28  มีนาคม  2554 
-  นางสาวศศิพร   อารุยไชย  ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากบริษัทสตาร์บัสค์   
   คอฟฟ่ี (ประเทศไทย) จ้ากัด  ณ  วันที่  28  มีนาคม  2554 
-  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากบริษัทเซ็นทรัลรีเทล  
   คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด  ณ  วันที่  29  เมษายน  2554 
-  นางสาวดวงใจ   ปีปทุม  ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากบริษัทเซ็นทรัลรีเทล  
   คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด  ณ  วันที่  29  เมษายน  2554 
-  นางสาวศศิพร   อารุยไชย  ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากบริษัทเซ็นทรัลรีเทล  
   คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด  ณ  วันที่  29  เมษายน  2554 
-  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่บริหารวิชาชีพสู่ 
   สังคมชุมชน  เขตภาษีเจริญ  ตลอดปีการศึกษา  2553 
-  นางขนิษฐา   จิตรอรุณ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ประเภทสื่อหนังสือในการ 
   ประกวดสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมอาชีวศึกษา  ของส้านักงาน 
   คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ประจ้าปีการศึกษา  2553 
-  นางสาวสุนิดา   พานิชยกุล  ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณครุฑทองค้า  
   “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” และเกียรติบัตรจากส้านักงานนายกรัฐมนตรี 
   พ.ศ. 2553 
-  กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
   ระดับเหรียญทอง ในการประกวดระดับแถวลูกเสือ  เนตรนารีประเภทวิสามัญ   
   ระดับเขตพื นที่  ณ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  วันที่  11  มิถุนายน  2553 
-  กองเนตรนารีวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
   ระดับเหรียญทอง ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประเภทวิสามัญ   
   ระดับพื นที่  ณ  อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  วันที่  11  มิถุนายน  2553 



 

-  นายเป็นหนึ่ง  พึ่งตระกูล ผู้ได้รับการคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดีงาม   
   ของพระพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2553 
-  นายภารดร   ไฝทอง  ผู้ได้รับการคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดีงาม   
   ของพระพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2553 
-  นางสาวอรอนงค์   ดวงข้าดี  ผู้ได้รับการคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี 
   งามของพระพุทธสมาคมแหง่ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ ์วันที่ 27 พฤษภาคม 2553 
-  นายคณาพงศ์   อินทพล  ผู้ได้รับการคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดีงาม   
   ของพระพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2553 
-  นางสาวปนัชดา  รอดเอ่ียม ผู้ได้รับการคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดีงาม 
   ของพระพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2553 
-  นายศุภวิชญ์   ศิริทรัพย์สุนทร  ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ   
   พิมพ์ดีดไทยระดับภาค  ภาคกลาง  ภาคตะวันออก  และกรุงเทพมหานคร  วันที่   
   14  ธันวาคม  2553  ณ  โรงแรมสตาร์  จังหวัดระยอง 
-  นายธงชัย   ไพราม, นายเทพดนัย  พูลพทรัพย์, นายศรายุทธ   ทองเมืองหลวง,  
   นายอภิชาต   วงศ์ทอง และนางสาวสุรีวัลย์   อิทธิศรัทธา  ได้รับรางวัลรอง 
   ชนะเลิศอันดับ 1  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพการเขียนแผนธุรกิจในระดับ 
   อาชีวศึกษามหานคร  วันที่  29  พฤศจิกายน  2553 
-  นายเป็นหนึ่ง  พึ่งตระกูล, นางสาววราภรณ์  แก้วประดิษฐ์, นางสาวสุมิตรา   
   อินนวล  ได้รับรางวัลชนะเลิศที่  1  ในการเข้าร่วมกิจกรรม “ถ้าคุณแน่มาแก้ 
   สมการบัญชี” ครั งที่  4  ในงานวันวิทยาการจัดการก้าวหน้าครั งที่  6  ที่ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี ในวันที่  20  มกราคม  2554 
-  นายจิรทีปต์   โชติจิรฐักาล  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1  ในการแข่งขัน 
   กีฬาหมากล้อม  ประเภทคู่  เนื่องในงาน “เทคนิคมีนบุรีปริทรรศน์” ปีการศึกษา   
   2553  วันที่  19-21  มกราคม  2554 
-  นายอ้าพล   ภูมิทธ์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1  ในการแข่งขัน 
   กีฬาหมากล้อม  ประเภทคู่  เนื่องในงาน “เทคนิคมีนบุรีปริทรรศน์” ปีการศึกษา   
   2553  วันที่  19-21  มกราคม  2554 
-  นายวันชัย   โรจนรักษ์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2  ในการแข่งขัน 
   กีฬาหมากล้อม  ประเภทเดี่ยว  เนื่องในงาน “เทคนิคมีนบุรีปริทรรศน์”  
   ปีการศึกษา  2553  วันที่  19-21  มกราคม  2554 
 
 



 

-  นางสาวผกาพร   แจ่มเสียง  และนางสาวศรีจุฑา   อินทรชัย  ได้รับรางวัลรอง 
   ชนะเลิศอันดับที่  2  ในการแข่งขันทักษะการบัญชีกับคอมพิวเตอร์และโปรแกรม 
   ส้าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี  ในการเข้าร่วมประชุมและแข่งขันทักษะวิชาชีพการ 
   ประกวดทักษะวิชาพื นฐานในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคต 
   แห่งประเทศไทย  ระดับชาติ  ประจ้าปีการศึกษา  2553  วันที่  24-28  มกราคม    
   2554  ณ  จังหวัดเชียงราย 
-  นายพีระพงศ์   อนันต์ศราวุธ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวด 
   ดนตรีไทยในการเข้าร่วมประชุมและแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดทักษะวิชา 
   พื นฐานในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
   ระดับชาติ  ประจ้าปีการศึกษา  2553  วันที่ 24-28 มกราคม  2554  ณ  จังหวัด 
   เชียงราย 
-  นายศุภวิชญ์   ศิริทรัพย์สุนทร  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ในการแข่งขันพิมพ์ดีดไทย 
   ในการเข้าร่วมประชุมและแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดทักษะวิชาพื นฐานใน 
   การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับชาติ   
   ประจ้าปีการศึกษา  2553  วันที่  24-28  มกราคม  2554  ณ  จังหวัดเชียงราย 
-  นางสาววนิดา   ราศีคูณ, นางสาวแพรวนภา   มั่นถาวรวงศ์  และนางสาวศรีจุฑา    
    อินทรชัย  ได้รับรางวัลที่ 2  ในการเข้าร่วมโครงการการแข่งขันความเป็นเลิศ 
   ทางการบัญชี  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร 
   วิชาชีพชั นสูง (ปวส.) ในงาน RBAC วิชาการ  ประจ้าปีการศึกษา  2553  ณ 
   มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  วันที่  13-14  มกราคม  2554   
-  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาผู้เข้าร่วมวิจัยและ 
   จัดท้าหลักสูตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์ส้าหรับเด็กและเยาวชนภายใต้แผนปฏิบัติการ 
   ไทยเข้มแข็ง  2554 
-  หมู่ลูกเสือวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีได้รับรางวัลดีเด่น กิจกรรมเมืองรักเรา-รักษ์ 
   โลก  ในงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา  ระดับชาติครั งที่  16  ณ  ค่าย 
   ลูกเสือวชิราวุธ  อ้าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  วันที่  13-18  มีนาคม  2554 
-  หมู่ลูกเสือวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีได้รับรางวัลดีเด่น  กิจกรรมบริการชุมชน   
   ในงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา  ระดับชาติครั งที่  16  ณ  ค่ายลูกเสือ 
   วชิราวุธ  อ้าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  วันที่  13-18  มีนาคม  2554 
-  หมู่ลูกเสือวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีได้รับรางวัลดีเด่น  กิจกรรมเดินทางไกล 
   ในงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา  ระดับชาติครั งที่  16  ณ  ค่ายลูกเสือ 
   วชิราวุธ  อ้าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  วันที่  13-18  มีนาคม  2554 



 

-  หมู่ลูกเสือวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขันทักษะล 
   ลูกเสือระเบียบแถว  ในงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา  ระดับชาติครั งที่   
   16  ณ  ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  อ้าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  วันที่  13-18   
   มีนาคม  2554 
-  กองเนตรนารีวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขัน 
   ทักษะทางลูกเสือระเบียบแถว  ในงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา   
   ระดับชาติครั งที่  16  ณ  ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  อ้าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี   
   วันที่  13-18  มีนาคม  2554 

ปีการศึกษา  2554 -  กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด 
   ระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบ 
   วินัยในสังคม  ระดับเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1  ประจ้าปีการศึกษา     
   2554  ณ  โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์  วันที่  14  มิถุนายน  2554 
-  กองเนตรนารีวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับรองรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2   
   ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี  ตามโครงการส่งเสริมเยาวชน 
   ลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ระดับเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1  
   ประจ้าปีการศึกษา  2554  ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ วันที่  14  มิถุนายน   
   2554 
-  กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด 
   ระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบ 
   วินัยในสังคม  ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ประจ้าปีการศึกษา  2554  ณ   
   โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์  วันที่  18  มิถุนายน  2554 
-  กองเนตรนารีวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับรองรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1   
   ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี  ตามโครงการส่งเสริมเยาวชน 
   ลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจ้าปีการศึกษา   
   2554  ณ  โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ วันที่  18  มิถุนายน  2554 
-  กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในร้อย 
   กองลูกเสือดีร้อยปีลูกเสือไทย  ตามโครงการรวมพลังสามัคคีร้อยปีลูกเสือไทย ณ  
   ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  อ้าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  วันที่ 28-30 มิถุนายน 2554 
-  กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  รับโล่เกียรติยศและได้รับการ 
   คัดเลือกเป็นหนึ่งในร้อยกองลูกเสือดีร้อยปีลูกเสือไทย  ตามโครงการรวมพลัง 
   สามัคคีร้อยปีลูกเสือไทย  ณ  สนามศุภชลาศัย  สนามกีฬาแห่งชาติ   
   กรุงเทพมหานคร  วันที่  1  กรกฎาคม  2554 



 

-  กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ร่วมเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ  
   สยามบรมราชกุมารี  ประธานในพิธีทบทวนค้าปฎิญาณและสวนสนามงานวัน 
   คล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจ้าปี  2554  ณ  สนามศุภชลาศัย   
   สนามกีฬาแห่งชาติ  กรุงเทพมหานคร  วันที่  1  กรกฎาคม  2554 
-  กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ในการ 
   ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจ้าปีการศึกษา  2554  ระดับประเทศ   
   ณ  สนามศุภชลาศัย 
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันการบัญชีกับคอมพิวเตอร์และโปรแกรม 
   ส้าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี  ระดับ  ปวส.  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับภาค 
   ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่  4-8  มกราคม  2555     
   ณ  โรงแรมสตาร์พลาซ่า  จังหวัดระยอง 
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทย  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
   ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่  4-8  มกราคม  2555 
   ณ  โรงแรมสตาร์พลาซ่า  จังหวัดระยอง 
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ  ในการแข่งขันทักษะ 
   วิชาชีพ  ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่  4-8  มกราคม   
   2555  ณ  โรงแรมสตาร์พลาซ่า  จังหวัดระยอง 
-  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  การแข่งขนัทักษะการออกแบบ web page  
   ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ระหว่าง 
   วันที่  4-8  มกราคม  2555  ณ  โรงแรมสตาร์พลาซ่า  จังหวัดระยอง 
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะ Animation ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ   
   ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่  4-8  มกราคม  2555 
   ณ  โรงแรมสตาร์พลาซ่า  จังหวัดระยอง 
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในการแข่งขันทักษะ 
   วิชาชีพ  ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่  4-8  มกราคม   
   2555  ณ  โรงแรมสตาร์พลาซ่า  จังหวัดระยอง 
-  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ในการ 
   แข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่   
   4-8  มกราคม  2555  ณ  โรงแรมสตาร์พลาซ่า  จังหวัดระยอง 
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดมารยาทไทย ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ   
   ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่  4-8  มกราคม  2555   
   ณ  โรงแรมสตาร์พลาซ่า  จังหวัดระยอง 



 

-  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  1  การประกวดดนตรีไทย  ประเภทขลุ่ย  ใน 
   การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ระหว่าง 
   วันที่  4-8  มกราคม  2555  ณ  โรงแรมสตาร์พลาซ่า  จังหวัดระยอง 
-  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  1  การประกวดดนตรีไทย  ประเภทจะเข้  ใน 
   การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ระหว่าง 
   วันที่  4-8  มกราคม  2555  ณ  โรงแรมสตาร์พลาซ่า  จังหวัดระยอง 
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ   
   ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่  4-8  มกราคม  2555   
   ณ  โรงแรมสตาร์พลาซ่า  จังหวัดระยอง 
-  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันจัดท้าและน้าเสนอการน้าเที่ยว 
   ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร   
   ระหว่างวันที่  4-8  มกราคม  2555  ณ  โรงแรมสตาร์พลาซ่า  จังหวัดระยอง 
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทย  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ   
   ระดับชาติ  ระหว่างวันที่  29  มกราคม – 2  กุมภาพันธ์  2555  ณ  โรงแรม 
   สตาร์พลาซ่า  จังหวัดระยอง 
-  ได้รับรางวัลล้าดับที่  9  การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ  ในการแข่งขันทักษะ   
   วิชาชีพระดับชาติ  ระหว่างวันที่  29  มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรม 
   สตาร์พลาซ่า  จังหวัดระยอง 
-  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ  ในการแข่งขัน   
   ทักษะวิชาชีพระดับชาติ  ระหว่างวันที่  29  มกราคม – 2  กุมภาพันธ์  2555   
   ณ  โรงแรมสตาร์พลาซ่า  จังหวัดระยอง 
-  ได้รับรางวัลล้าดับที่  4  การประกวดมารยาทไทย  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
   ระดับชาติ  ระหว่างวันที่  29  มกราคม – 2  กุมภาพันธ์  2555  ณ  โรงแรม 
   สตาร์พลาซ่า  จังหวัดระยอง 
-  ได้รับรางวัลล้าดับที่  4  การประกวดดนตรีไทย  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
   ระดับชาติ  ระหว่างวันที่  29  มกราคม – 2  กุมภาพันธ์  2555  ณ  โรงแรม 
   สตาร์พลาซ่า  จังหวัดระยอง 
-  ได้รับรางวัลล้าดับที่ 5 การแข่งขันทักษะการออกแบบ web page ในการแข่งขัน 
   ทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ  ระหว่างวันที่  29  มกราคม – 2  กุมภาพันธ์  2555   
   ณ  โรงแรมสตาร์พลาซ่า  จังหวัดระยอง 
 
 



 

-  ได้รับรางวัลล้าดับที่  7  การแข่งขันทักษะ  Animation ในการแข่งขันทักษะ 
   วิชาชีพ  ระดับชาติ  ระหวา่งวันที่  29  มกราคม – 2  กุมภาพันธ์  2555   
   ณ  โรงแรมสตาร์พลาซ่า  จังหวัดระยอง 
-  ได้รับรางวัลล้าดับที่  7  การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  ในการแข่งขัน 
   ทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ  ระหว่างวันที่  29  มกราคม – 2  กุมภาพันธ์  2555   
   ณ  โรงแรมสตาร์พลาซ่า  จังหวัดระยอง 
-  ได้รับรางวัลล้าดับที่  10  การแข่งขันโปรแกรมส้าเร็จรูปเพ่ืองานอาชีพ  ในการ 
   แข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2555   
   ณ  โรงแรมสตาร์พลาซ่า  จังหวัดระยอง 
-  นายสมพงษ์  มุ่งถาวร  ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี  ประจ้าปี 2554  วันที่ 15   
   มกราคม  2555  ณ หอประชุมคุรุสภา  ส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
-  นางสาวชวนจิต  เอี่ยมฉ้่า  ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี ประจ้าปี 2555 วันที่ 15   
   มกราคม  2555  ณ หอประชุมคุรุสภา  ส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
-  นางกาญจนา  ทรัพย์อาจิณ ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี ประจ้าปี 2555 วันที่  
   15  มกราคม  2555  ณ หอประชุมคุรุสภา  ส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
-  นางฉันท์ทิพย์  ลีลิตธรรม  ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี ประจ้าปี 2555 วันที่ 15   
   มกราคม  2555  ณ หอประชุมคุรุสภา  ส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
-  นางสาวทัศนีย์  บุญญะโรดล  ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี  ประจ้าปี 2555   
   วันที่ 15  มกราคม  2555  ณ หอประชุมคุรุสภา  ส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
-  นางสาวธนิษฐา  บารมี  ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี  ประจ้าปี 2555  วันที่ 15   
   มกราคม  2555  ณ หอประชุมคุรุสภา  ส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
-  นางมนัสวี  สุขเจริญ  ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี  ประจ้าปี 2555  วันที่ 15   
   มกราคม  2555  ณ หอประชุมคุรุสภา  ส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
-  นางสุวรา  ศรีปาน  ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี  ประจ้าปี 2555  วันที่ 15   
   มกราคม  2555  ณ หอประชุมคุรุสภา  ส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
-  นางขนิษฐา  จิตรอรุณ  ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี  ประจ้าปี 2555  วันที่ 15   
   มกราคม  2555  ณ หอประชุมคุรุสภา  ส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
-  หม่อมหลวงจรุงทอง  แก้วอ่อน  ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี  ประจ้าปี 2555  
   วันที่ 15  มกราคม  2555  ณ หอประชุมคุรุสภา  ส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
-  นางจุฑาทิพย์  บุญประเสริฐ  ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี  ประจ้าปี 2555 วันที่  
   15  มกราคม  2555  ณ หอประชุมคุรุสภา  ส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 



 

-  นางวิไลวรรณ  ติจนทึก  ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี  ประจ้าปี 2555  วันที่ 15   
   มกราคม  2555  ณ หอประชุมคุรุสภา  ส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
-  นางจิตราพร  กาญจนพิบูลย์  ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี  ประจ้าปี 2555 วันที่  
   15  มกราคม  2555  ณ หอประชุมคุรุสภา  ส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
-  นางสาวสุนิดา  พณิชยกุล  ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี  ประจ้าปี 2555  วันที่  
   15  มกราคม  2555  ณ หอประชุมคุรุสภา  ส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
-  นางสาวสรญา  เปรี ยวประสิทธิ์  ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี  ประจ้าปี 2555  
   วันที่ 15  มกราคม  2555  ณ หอประชุมคุรุสภา  ส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
-  นางศุภรัตน์  ใจสะอาด  ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี  ประจ้าปี 2555  วันที่ 15   
   มกราคม  2555  ณ หอประชุมคุรุสภา  ส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
-  นางสาวสายนภา  รามพงษ์  ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี  ประจ้าปี 2555  วันที่  
   15  มกราคม  2555  ณ หอประชุมคุรุสภา  ส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
-  นายอธิพัฒน์  ประกอบผล  ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี  ประจ้าปี 2555 วันที่  
   15  มกราคม  2555  ณ หอประชุมคุรุสภา  ส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ -  นางสาวสุภาวดี  ทัดมาลา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  ๑  พิมพ์ดีดอังกฤษ   
   ในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดทักษะวิชาพื นฐาน ระดับชาติ  
   ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ระหว่างวันที่ ๑๑–๑๕  
   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
-  นายปวริศ  สายพงศ์ และ นางสาวพรหมมพร  นุชเจริญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
   อันดับ ๒ ออกแบบ Wed page  ในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวด 
   ทักษะวิชาพื นฐาน ระดับชาติ ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยเทคนิค 
   ดอนเมือง ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
-  นายเฉียบวุฒิ  สายจันทร์เพ็ญ และนายสิทธิศักดิ์  หงษ์ทอง ได้รับรางวัลรอง 
   ชนะเลิศอันดับ ๔ แข่งขันทักษะ Animation  ในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
   การประกวดทักษะวิชาพื นฐาน  ระดับชาติ  ประจ้าปีการศึกษา  ๒๕๕๕                   
   ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕ 
-  นางสาวภัทรกร  ยั่งยืน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ประกวดสุนทรพจน์รัก 
   การอ่าน  ในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดทักษะวิชาพื นฐาน  
   ระดับชาติ ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๕  ณ  วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ระหว่าง 
   วันที่ ๑๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
 
 



 

-  นางสาวชุติมน  ดาดี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประกวดดนตรีไทย  
   เครื่องดนตรีจะเข้ การเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดทักษะวิชาพื นฐาน   
   ระดับชาติ ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๕  ณ  วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ระหว่าง 
   วันที่ ๑๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
-  นายชุตินธร  กล้าสู้  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประกวดดนตรีไทยเครื่อง 
   ดนตรี ขลุ่ย  การเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดทักษะวิชาพื นฐาน   
   ระดับชาติ ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๕  ณ  วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ระหว่าง 
   วันที่ ๑๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
-  นางสาวเพ็ญประภา  สังขบุตรโชค ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เขียนแผน 
   ธุรกิจ การเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดทักษะวิชาพื นฐาน  ระดับชาติ  
   ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๕  ณ  วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕  
   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
-  นายหนึ่งเดียว  เครือมาศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เขียนแผนธุรกิจใน 
   การเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดทักษะวิชาพื นฐาน ระดับชาติ  
   ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕  
   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
-  นางสาวสุภาพร  พันธ์แก้ว  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เขียนแผนธุรกิจ 
   การเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดทักษะวิชาพื นฐาน ระดับชาติ  
   ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕  
   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
-  นางสาวชวัลรัตน์  อุณเรศ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เขียนแผนธุรกิจ  
   การเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดทักษะวิชาพื นฐาน ระดับชาติ  
   ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕  
   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
-  นายกิตติศักดิ์  ศิริศุภมงคล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เขียนแผนธุรกิจ  
   การเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดทักษะวิชาพื นฐาน ระดับชาติ 
   ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕  
   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
-  นายวายุ ค้าสิงห์ และนายกรกช สุวรรณวงศ์ ได้รับรางวัลที่ ๖ การเข้าร่วมแข่งขัน 
   ทักษะวิชาชีพการประกวดทักษะวิชาพื นฐาน  ระดับชาติ ประจ้าปีการศึกษา  
   ๒๕๕๕  ณ  วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ระหว่างวันที่  ๑๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์   
   ๒๕๕๖ 



 

-  นางสาวอาริษา  พ่ึงต้าบล  นางสาวสุภาวด ี ทัดมาลา  และนางสาวเกศินี    
   เหลืองปทุม  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค  
   ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๕  ระหว่างวันที่   
   ๑๖ – ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๕  ณ  โรงแรมสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง 
-  นายปวริศ  สายพงษ์  นางสาวพรหมพร  นุชเจริญ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
   อันดับ ๑ ระดับเหรียญเงินในการแข่งขันทักษะการออกแบบ Web paeg ระดับ 
   ภาค  ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๕  วันที่  
   ๑๖ – ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๕  ณ  โรงแรมสตาร์พลาซ่า  จังหวัดระยอง 
-  นายเฉียบวุฒิ สายจันทร์เพ็ญ นายสิทธิศักดิ์ หงส์ทอง นางสาวอภิฤดี อุดมพืช 
   นายศรายุทธ กระแสร์ฉาย  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ในการแข่งขัน 
   ทักษะ Animation ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจ้าปี 
   การศึกษา  ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่  ๑๖–๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๕ ณ  โรงแรมสตาร์ 
   พลาซ่า  จังหวัดระยอง 
-  นางสาวอัฐภิญญา  เฉลิมศิลป์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับเหรียญ 
   เงิน ในการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับภาค  ภาคตะวันออก 
   และกรุงเทพมหานคร  ประจ้าปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ระหว่างวันที่  ๑๖ – ๒๐   
   ธันวาคม  ๒๕๕๕  ณ  โรงแรมสตาร์พลาซ่า  จังหวัดระยอง 
-  นางสาวภัทรกร  ยั่งยืน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง        
   ในการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์รักการอ่านภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  
   ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๖–๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕  ณ  โรงแรม 
   สตาร์พลาซ่า  จังหวัดระยอง 
-  นางสาวชุติมน ดาดี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ในการแข่งขัน 
   ประกวดดนตรีไทย ประเภทจะเข้ ภาคตะวันออกและ กรุงเทพมหานคร   
   ประจ้าปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๕                   
   ณ  โรงแรมสตาร์พลาซ่า  จังหวัดระยอง 
-  นางสาวชุติกาญจน์ เกตุจรัส ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับเหรียญ 
   ทองแดง ในการแข่งขันประกวดเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดนตรี ขิมระดับภาค  
   ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ประจ้าปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ระหว่างวันที่   
   ๑๖ – ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๕  ณ  โรงแรมสตาร์พลาซ่า  จังหวัดระยอง 
 
 
 



 

-  นายชุตินธร  กล้าสู้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับเหรียญเงิน ในการ 
   แข่งขันประกวดเครื่องดนตรีประเภทดนตรี ขลุ่ยระดับภาค ภาคตะวันออกและ 
   กรงุเทพมหานคร  ประจ้าปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ระหว่าง วันที่  ๑๖ – ๒๐   
   ธันวาคม  ๒๕๕๕  ณ  โรงแรมสตาร์พลาซ่า  จังหวัดระยอง 
-  นางสาวเพ็ญประภา  สังขบุตรโชค  นายหนึ่งเดียว  เครือมาศ  นางสาวสุภาพร   
   พันธุ์แก้ว  นางสาวชวัลรัตน์  อุณเรศ  นายกิตติศักดิ์  ศิริศุภมงคล  ได้รับรางวัล 
   ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ในการแข่งขันเขียนแผนธุรกิจระดับภาค  ภาค 
   ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ประจ้าปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ระหว่างวันที่   
   ๑๖ – ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๕  ณ  โรงแรมสตาร์พลาซ่า  จังหวัดระยอง 
-  นายวายุ  ค้าสิงห์ นายกรกช  สุวรรณวงศ์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญ 
   เงิน ในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ทักษะวิชาประวัติศาสตร์ไทยระดับ 
   ภาคภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ประจ้าปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ระหว่าง 
   วันที่  ๑๖ – ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๕  ณ  โรงแรมสตาร์พลาซ่า  จังหวัดระยอง 
-  นางสาวอาริษา  พ่ึงต้าบล  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  ๑  ในการแข่งขัน 
   ทักษะวิชา  วิชาพิมพ์ดีดไทย  ระดับอาชีวศึกษามหานคร ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
   วันที่  ๒๒  พฤศจกิายน  ๒๕๕๕   ณ  วิทยาลยัพณชิยการธนบุร ี
-  นางสาวจิราพร  โคตรวงศ์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  ๒  ในการแข่งขัน 
   ทักษะวิชา  วิชาพิมพ์ดีดไทย  ระดับอาชีวศึกษามหานคร  ปีการศึกษา ๒๕๕๕   
   วันที่  ๒๒  พฤศจกิายน  ๒๕๕๕   ณ  วิทยาลยัพณชิยการธนบุร ี
-  นางสาวสุภาวดี  ทัดมาลา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันทักษะวิชา วิชา 
   พิมพ์ดีดอังกฤษ ระดับอาชีวศึกษามหานคร  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ วนัที่  ๒๒   
   พฤศจกิายน  ๒๕๕๕   ณ  วทิยาลัยพณิชยการธนบุร ี
-  นางสาวพรหมพร  นุชเจริญ และนายปวริศ  สายพงษ์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
   ในการแข่งขันทักษะวิชา ทักษะการออกแบบเว็บเพจ ระดับอาชีวศึกษามหานคร 
   ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันที่ ๒๒ พฤศจกิายน  ๒๕๕๕ ณ วทิยาลัยพณิชยการธนบุร ี
-  นายเฉียบวุฒิ  สายจันทร์เพ็ญ และนายสิทธิศักดิ์ หงษ์ทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
   ในการแข่งขันทักษะวิชา ทักษะการออกแบบภาพเคลื่อนไหวระดับอาชีวศึกษา 
   มหานคร ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันที ่๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ วทิยาลยัพณิชยการ 
   ธนบุรี 
 
 
 



 

-  นางสาวอภิรดี  อุดมพืช และนายสรายุทธ กระแสฉาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
   อันดับ  ๑  ในการแข่งขันทักษะวิชา ทักษะการออกแบบภาพเคลื่อนไหวระดับ 
   อาชีวศึกษามหานคร  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  วันที่  ๒๒  พฤศจกิายน  ๒๕๕๕    
   ณ  วทิยาลยัพณิชยการธนบรุี 
-  นายกัมปนาท  ปัญญานาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ในการแข่งขัน 
   ทักษะ สุนทรพจน์ภาษาจีนกลางระดับอาชีวศึกษามหานคร ปีการศึกษา ๒๕๕๕   
   วันที ่ ๒๒  พฤศจกิายน  ๒๕๕๕   ณ  วิทยาลยัพณชิยการธนบุร ี
-  นายวายุ  ค้าสิงห์  นายกรกช  สวรรณวงศ์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน 
   ทักษะวิชา ประวัติศาสตร์ไทย  ระดับอาชีวศึกษามหานคร  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕   
   วันที ่ ๒๒  พฤศจกิายน  ๒๕๕๕   ณ  วิทยาลยัพณชิยการธนบุร ี
-  นายทัศดนัย  เหลือมั่น  นางสาวฐิติมา  บุญมี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  ๒  
   ในการแข่งขันทักษะวิชา ประวัติศาสตร์ไทย ระดับอาชีวศึกษามหานคร  
   ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันที่ ๒๒ พฤศจกิายน  ๒๕๕๕ ณ วทิยาลัยพณิชยการธนบุร ี
-  นางสาวศันสนีย์  สุวรรณเจตต์  ได้รับเกียรติบัตร  “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี   
   ๒๕๕๕ ประเภทที่  ๑  ครูดเีด่นด้านส่งเสริมการเรียนการสอน (ข้าราชการระดับ 
   หัวหน้าแผนก / หัวหน้างาน) วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๖  ณ  หอประชุมประทีป 
   ปฐมกสิกุล  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
-  นางเพ็ญศรี  เขมะสุวรรณ  ได้รับเกียรติบัตร  “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี  ๒๕๕๕  
   ประเภทที่  ๑  ครูดีเด่นด้านส่งเสริมการเรียนการสอน (ข้าราชการระดับหัวหน้า 
   แผนก / หัวหน้างาน) วันที่  ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล  
   วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
-  นางสุวรา  ศรีปาน  ได้รับเกียรติบัตร  “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี  ๒๕๕๕  
   ประเภทที่  ๑  ครูดีเด่นด้านส่งเสริมการเรียนการสอน (ข้าราชการระดับหัวหน้า 
   แผนก / หัวหน้างาน) วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล  
   วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
-  นางมนัสวี  สุขเจริญ  ได้รับเกียรติบัตร  “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี  ๒๕๕๕  
   ประเภทที่  ๑  ครูดีเด่นด้านส่งเสริมการเรียนการสอน (ข้าราชการระดับหัวหน้า 
   แผนก / หัวหน้างาน) วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ  หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล 
   วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
 
 
 



 

-  นางกาญจนา  ทรัพยอาจิณ  ได้รับเกียรติบัตร  “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี   
   ๒๕๕๕ ประเภทที่  ๑  ครูดเีด่นด้านส่งเสริมการเรียนการสอน (ข้าราชการระดับ 
   หัวหน้าแผนก / หัวหน้างาน) วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๖  ณ หอประชุมประทีป  
   ปฐมกสิกุล  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
-  นางวันเพ็ญ  ยิ มเยื อน  ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี  ๒๕๕๕  
   ประเภทที่  ๑  ครูดีเด่นด้านส่งเสริมการเรียนการสอน (ข้าราชการระดับหัวหน้า 
   แผนก / หัวหน้างาน) วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖  ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล 
   วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
-  นางศิริพร  อ่้าครองธรรม  ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี  ๒๕๕๕  
   ประเภทที่  ๑  ครูดีเด่นด้านส่งเสริมการเรียนการสอน (ข้าราชการระดับหัวหน้า 
   แผนก / หัวหน้างาน) วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖  ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล 
   วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
-  นายสุรชัช มานพพงศ์  ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี  ๒๕๕๕  
   ประเภทที่  ๑  ครูดีเด่นด้านส่งเสริมการเรียนการสอน (ข้าราชการระดับหัวหน้า 
   แผนก / หัวหน้างาน) วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖  ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล 
   วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
-  ดร. ฐิณีวรรณ  วุฒิวิกัยการ  ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี ๒๕๕๕  
   ประเภทที่  ๒  ครูดีเด่นด้านการสอน (ข้าราชการ) วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๖   
   ณ  หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
-  นางสาววันจันทร์  เกษมวัฒนาโรจน์ ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี   
   ๒๕๕๕ ประเภทที่  ๒  ครูดเีด่นด้านการสอน (ข้าราชการ) วันที่  ๒๐  มีนาคม   
   ๒๕๕๖  ณ  หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
-  นางสาวพวงรัตน์  พวงทิพย์  ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี ๒๕๕๕  
   ประเภทที่  ๒  ครูดีเด่นด้านการสอน (ข้าราชการ) วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๖   
   ณ  หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
-  นางสลิล  ดาวัน  ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี  ๒๕๕๕ ประเภทที่   
   ๒  ครูดีเด่นด้านการสอน (ข้าราชการ) วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖  ณ หอประชุม 
   ประทีปปฐมกสิกุล  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
-  นางสุนทรี  สว่างศรี  ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี  ๒๕๕๕ 
   ประเภทที่  ๒  ครูดีเด่นด้านการสอน (ข้าราชการ) วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๖   
   ณ  หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
 



 

-  นางสุภาพร  เกิดกิจ  ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี  ๒๕๕๕  
   ประเภทที่  ๒  ครูดีเด่นด้านการสอน (ข้าราชการ) วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๖   
   ณ  หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
-  นางพิมพ์นิภา  ล้อสมทรัพย์  ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี ๒๕๕๕  
   ประเภทที่  ๒  ครูดีเด่นด้านการสอน (ข้าราชการ) วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๖   
   ณ  หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
-  นางอุษณีย์  ศุขสุทธิ  ได้รับเกียรติบัตร  “บุคลากรดีเดน่” ประจ้าปี  ๒๕๕๕  
   ประเภทที่  ๓  ครูดีเด่นด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ข้าราชการ) วันที่ ๒๐ มีนาคม   
   ๒๕๕๖  ณ  หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
-  นางศุภรัตน์  ใจสะอาด  ได้รับเกียรติบัตร  “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี  ๒๕๕๕  
   ประเภทที่  ๓  ครดูีเด่นด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ข้าราชการ) วันที่ ๒๐ มีนาคม   
   ๒๕๕๖  ณ  หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
-  นางสาวทัศนีย์  บุญญะโรดล ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี ๒๕๕๕  
   ประเภทที่  ๓  ครูดีเด่นด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ข้าราชการ) วันที่ ๒๐ มีนาคม   
   ๒๕๕๖  ณ  หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
-  นางสมหมาย  เสถียรธรรมวิทย์  ได้รับเกียรติบัตร  “บุคลากรดีเด่น”  ประจ้าปี   
   ๒๕๕๕ ประเภทที่  ๓  ครูดเีด่นด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ข้าราชการ) วันที่ ๒๐   
   มีนาคม  ๒๕๕๖  ณ  หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
-  นางสุภัทรา  สีห์ส้าเริง  ไดร้ับเกียรติบัตร  “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี  ๒๕๕๕  
   ประเภทที่  ๓  ครูดีเด่นด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ข้าราชการ) วันที่ ๒๐ มีนาคม   
   ๒๕๕๖  ณ  หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
-  นางเต็มศิริ  จุ้ยศุขะ  ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี  ๒๕๕๕  
   ประเภทที่  ๓  ครูดีเด่นด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ข้าราชการ) วันที่ ๒๐ มีนาคม   
   ๒๕๕๖  ณ  หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
-  นางสาวดวงใจ  ปีปทุม  ได้รับเกียรติบัตร  “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี  ๒๕๕๕  
   ประเภทที่  ๓  ครูดีเด่นด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ข้าราชการ) วันที่ ๒๐ มีนาคม   
   ๒๕๕๖  ณ  หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล 
-  นางสาวอัมพร  จิตอารยะกุล  ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี   
   ๒๕๕๕ ประเภทที่  ๔  ครูดเีด่นด้านการสอน (ลูกจ้างประจ้า/ลูกจ้างชั่วคราวท้า 
   หน้าที่สอน) วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๖  ณ  หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล   
   วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
 



 

-  นางสาวศรีสมร  เศวตจินดา ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี ๒๕๕๕  
   ประเภทที่ ๔ ครูดีเดน่ด้านการสอน (ลูกจ้างประจ้า/ลูกจ้างชั่วคราวท้าหน้าที่สอน)  
   วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล  
   วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
-  นายทรงศักดิ์  แก้วอ่อน  ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี  ๒๕๕๕  
   ประเภทที่ ๔ ครูดีเด่นด้านการสอน (ลูกจ้างประจ้า/ลูกจ้างชั่วคราวท้าหน้าที่สอน)  
   วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล 
   วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
-  นางสาวสุทธิพันธ์  ม่วงฉาย  ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี ๒๕๕๕  
   ประเภทที่ ๔ ครูดีเด่นด้านการสอน (ลูกจ้างประจ้า/ลูกจ้างชั่วคราวท้าหน้าที่สอน)  
   วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๖  ณ  หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล 
   วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
-  นางธาริณี  ปิยะสุวรรณกิจ  ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี  ๒๕๕๕  
   ประเภทที่  ๕ ครูดีเด่นด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกจ้างประจ้า/ลูกจ้างชั่วคราว 
   ท้าหน้าที่สอน) วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๖  ณ  หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล 
   วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
-  นางสาวเมธาวี  สุขปาน  ได้รับเกียรติบัตร  “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี  ๒๕๕๕  
   ประเภทที่ ๕  ครูดีเด่นด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกจ้างประจ้า/ลูกจ้างชั่วคราว 
   ท้าหน้าทีส่อน) วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๖  ณ  หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล 
   วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
-  นางสาวสุดใจ  สหายฟ้า  ได้รับเกียรติบัตร  “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี  ๒๕๕๕  
   ประเภทที่ ๕  ครูดีเด่นด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกจ้างประจ้า/ลูกจ้างชั่วคราว 
   ท้าหน้าที่สอน) วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๖  ณ  หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล 
   วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
-  นางสาวอธิวรี  ช้วนรักธรรม  ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี ๒๕๕๕  
   ประเภทที่ ๕  ครูดีเด่นด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกจ้างประจ้า/ลูกจ้างชั่วคราว 
   ท้าหน้าที่สอน) วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๖  ณ  หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล 
   วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
-  นางสาวภัททชฎา  ค้าพวง  ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี  ๒๕๕๕  
   ประเภทที่ ๕  ครูดีเด่นด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกจ้างประจ้า/ลูกจ้างชั่วคราว 
   ท้าหน้าที่สอน) วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๖  ณ  หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล 
   วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 



 

-  นายมานะ  ชื่นเอี่ยม  ได้รับเกียรติบัตร  “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี  ๒๕๕๕  
   ประเภทที่ ๕  ครูดีเด่นด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกจ้างประจ้า/ลูกจ้างชั่วคราว 
   ท้าหน้าที่สอน) วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๖  ณ  หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล 
   วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
-  นายวิรัตน์  ทิมประเสริฐ  ได้รับเกียรติบัตร  “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี  ๒๕๕๕  
   ประเภทที่  ๖  (ลูกจ้างประจ้าดีเด่น) วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๖  ณ หอประชุม 
   ประทีปปฐมกสิกุล  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
-  นายทองอยู่  สุขะวัฒนะ  ได้รับเกียรติบัตร  “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี  ๒๕๕๕  
   ประเภทที่  ๖  (ลูกจ้างประจ้าดีเด่น) วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๖  ณ หอประชุม 
   ประทีปปฐมกสิกุล  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
-  นางสาวธนพร  กลั่นจิตร ได้รับเกียรติบัตร  “บุคลากรดเีด่น” ประจ้าปี  ๒๕๕๕  
   ประเภทที่  ๗  (ลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น) วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๖ ณ หอประชุม 
   ประทีปปฐมกสิกุล  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
-  นางสาวเอมอร  เฟื่องชูนุช ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี  ๒๕๕๕  
   ประเภทที่  ๗  (ลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น) วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๖ ณ หอประชุม 
   ประทีปปฐมกสิกุล  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
-  นางฐิติพร พุกบางจาก ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี  ๒๕๕๕  
   ประเภทที่  ๗  (ลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น) วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๖ ณ หอประชุม 
   ประทีปปฐมกสิกุล  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
-  นางสาวนิรดี  สุวรรณกูล  ได้รับเกียรติบัตร  “บุคลากรดีเด่น” ประจ้าปี  ๒๕๕๕  
   ประเภทที่  ๗  (ลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น) วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๖ ณ หอประชุม 
   ประทีปปฐมกสิกุล  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
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๑ นายบารมี   กูลสวสดิ์มงคล ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง The 1st  Asian Martial Arts Games-
Bangkok Thailand ๒๐๐๙   
๒.   นายบารมี   กูลสวสดิ์มงคล ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง The 3rd  Asian ladoor Gamgs-Vietnam 
๒๐๐๙   
๓.   นายบารมี   กูลสวสดิ์มงคล ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง The 25th  Asian Sea Games 
Vientiane-Laos ๒๐๐๙   
๔.   นายบารมี   กูลสวสดิ์มงคล ไดรับรางวัลเหรียญทองแดงกีฬาซีเกมส ครั้งท่ี ๒๗ “เนปดดอวเกมส” ณ 
ประเทศเมียนมาร  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๕.   นายบารมี   กูลสวสดิ์มงคล ไดรับรางวัลเหรียญทอง ๓ เหรียญ กีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี ๔๒ “สุพรรณบุรี
เกมส” จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๖.  นายชุตินธร  กลาสู  ไดลําดับท่ี ๑ ในการประกวดดนตรีไทย(เครื่องดนตรีขลุย)  ระดับชาติ วันท่ี  ๒-๗  
กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ณ  วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๗.  นายปวริศ   สายพงศ และนายธนวิน   นโิครธะสวัสดิ์  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศในการแขงขันทักษะ
การออกแบบ Web page ระดับชาติ วันท่ี  ๒-๗  กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ณ  วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
๘. นายธนาธิป   อาจอาษา  ไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการแขงขันกีฬาหมากลอม “เยาวชนชิงแชมปแหง
ประเทศไทย” ประเภท Premier ระดับชาติ  วันท่ี ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ณ ศูนยการคาซีคอน บางแค จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
๙. นายพีรณัฐ   พัฒนสุทธิรัตน  ไดรับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ ในการแขงขันกีฬาหมากลอม “เยาวชน
ชิงแชมปแหงประเทศไทย” ประเภท Standard C ระดับชาติ  วันท่ี ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๗          ณ 
ศูนยการคา ซีคอนบางแค  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
๑๐. นายปฏิภาณ   เทียนไธสง  ไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการแขงขันกีฬาหมากลอม “เยาวชนชิงแชมปแหง
ประเทศไทย” ประเภท Standard D ระดับชาติ  วันท่ี ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๗  ณ ศูนยการคาซีคอนบางแค  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
๑๑. นายสิทธิกร   ม่ันกิจ  ไดรับรางวัลเยาวชนดีเดนของสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เนื่องในงาน
วันเด็กแหงชาติ หนวยงานท่ีใหกระทรวงศึกษาธิการ 
๑๒. นายสิทธิกร   ม่ันกิจ  ไดรับรางวัลนักศึกษาดีเดนดานคุณธรรม จริยธรรม ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
หนวยงานท่ีใหสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษารวมกับธนาคารออมสิน 
๑๓. นายพิชิตชัย   สุวรรณวงศ  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ในการแขงขันทักษะพิมพดีดอังกฤษ
ดวยคอมพิวเตอร ระดับภาค ภาคตะวันออกและ กรุงเทพมหานคร วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน – ๓ ธันวาคม  
๒๕๕๖  ณ โรงแรมสตารพลาซา  จังหวัดระยอง 
๑๔. นายปวริศ  สายพงศ และนายธนวิน  นิโครธะสวสัดิ์  ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ  ในการแขงขัน
ทักษะการออกแบบ Web page ระดับภาค ภาคตะวันออกและ กรุงเทพมหานคร วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน – ๓ 
ธันวาคม  ๒๕๕๖  ณ  โรงแรมสตารพลาซา  จังหวัดระยอง 



๑๕. นายสรายุทธ   กระแสรฉาย และนางสาวอภิฤดี  อุดมพืช  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ในการ
แขงขันทักษะ Animation ระดับภาค ภาค ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน – ๓ 
ธันวาคม  ๒๕๕๖ ณ  โรงแรมสตารพลาซา  จังหวัดระยอง 
๑๖. นายชุตินธร   กลาสู  ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ในการประกวดดนตรีไทย (เครื่องดนตรี
ขลุย) ระดับภาค ภาคตะวันออกและ กรุงเทพมหานคร วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน – ๓ ธันวาคม  ๒๕๕๖  ณ  
โรงแรมสตารพลาซา  จังหวัดระยอง 
๑๗. นางสาวชุติกาญจน  เกตุจรัส  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ในการ 
ประกวดดนตรีไทย (เครื่องดนตรีขิม) ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน – 
๓ ธันวาคม  ๒๕๕๖  ณ  โรงแรมสตารพลาซา  จังหวัดระยอง 
๑๘. นางสาวฟา  จันทรทอง  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ในการประกวดดนตรีไทย (เครื่องดนตรี
ซออู) ระดับภาค ภาคตะวันออกและ กรุงเทพมหานคร วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน – ๓ ธันวาคม  ๒๕๕๖  ณ  
โรงแรมสตารพลาซา  จังหวัดระยอง 
๑๙. นายหนึ่งเดียว  เครือมาศ  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ สมาชิกดีเดน 
องคการนักธุรกิจในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับภาค ภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร หนวยงานท่ีใหสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษามหานคร 
๒๐. นายธเนศพงศ   แซตั้ง  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  ในการแขงขันหมากลอม “Standard 
Rating & Friendship Game” ครั้งท่ี ๒ ประเภท Standard D ระดับจังหวัด วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖     
ณ  โรงเรียนอัสสัมชัญ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
๒๑. นายพีรณัฐ   พัฒนสุทธิรัตน  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒  ในการแขงขัน 
หมากลอม “Standard Rating & Fr Standard D ระดับจังหวัด วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ณ  โรงเรียน
อัสสัมชัญ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
๒๒. นายธนาธีป   อาจอาษา  ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคุคลชาย  ในการ แขงขันกีฬาหมากลอม
อาชีวศึกษา (V-GO XII) ครั้งท่ี ๑๒ ระดับจังหวัด วันท่ี ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครปฐม  จังหวัดนครปฐม 
๒๓. นางสาวอรนุช  เจริญวงศวรกุล นายสิทธิกร  ม่ันกิจ และนายธนา  แซจิ้ว  ไดรับรางวัลชนะเลิศ 
ประเภททีมผสม  ในการแขงขันกีฬาหมากลอมอาชีวศึกษา (V-GO XII) ครั้งท่ี ๑๒ ระดับจังหวัด วันท่ี ๒๒-๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม  จังหวัดนครปฐม 
๒๔. นางสาวศลีรา  เรืองลอยขํา  ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคุคลหญิง  ในการ แขงขันกีฬาหมากลอม
อาชีวศึกษา (V-GO XII) ครั้งท่ี ๑๒ ระดับจังหวัด วันท่ี ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครปฐม  จังหวัดนครปฐม 
๒๕. นายชัยพล   วงศเบญจทรัพย และนายบัญชา  แกวลาด  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ประเภท
ชายคู  ในการ แขงขันกีฬาหมากลอมอาชีวศึกษา (V-GO XII)  ครั้งท่ี ๑๒ ระดับจังหวัด วันท่ี ๒๒-๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม  จังหวัดนครปฐม 
๒๖. นายพีรณัฐ   พัฒนสุทธิรัตน และนางสาวเพชราภรณ  ขวัญเมือง  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
ประเภทคูผสม  ในการ แขงขันกีฬาหมากลอมอาชีวศึกษา (V-GO XII) ๑๒ ระดับจังหวัด วันท่ี ๒๒-๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม  จังหวัดนครปฐม 



๒๗. นายพงศกร  พิริยานุพงศ  นายพงศสิทธิ์  เคนนอก และนายเนศพงศ  แซตั้ง  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ ๑ ประเภททีมชาย  ในการ แขงขันกีฬาหมากลอมอาชีวศึกษา (V-GO XII) ครั้งท่ี ๑๒ ระดับจังหวัด 
วันท่ี ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖   ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม  จังหวัดนครปฐม 
๒๘. นายพงสิทธิ์   เคนนอก  นายเนศพงศ   แซตั้ง และนายวัชพงศ  เฉลิมกิจวณิชย  ไดรับรางวัลชนะเลิศ 
ประเภททีม  ในการแขงขันกีฬาหมากลอม “เทคนิคมีนบุรี ปริทรรศน” วันท่ี ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๕๗  ณ  
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
๒๙. นางสาวอรนุช   เจริญวงศวรกุล นายนพฤทธิ์   ทองปรีชา และนายธนา  แซจิ้ว  ไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ ๑ ประเภททีม  ในการแขงขันกีฬาหมากลอม “เทคนิคมีนบุรีปริทรรศน” วันท่ี ๒๓-๒๔ 
มกราคม ๒๕๕๗  ณ  วิทยาลยัเทคนิคมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร 
๓๐. นายบัญชา   แกวลาด และนายชัยพล  วงศเบญจทรัพย  ไดรับรางวัลชนะเลิศประเภทคู  ในการ
แขงขันกีฬาหมากลอม “เทคนคิมีนบุรีปริทรรศน” วันท่ี ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๕๗  ณ  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  
กรุงเทพมหานคร 
๓๑. นางสาวศลีรา   เรืองลอยขํา  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒  ประเภทบุคคล  ในการแขงขันกีฬา
หมากลอม “เทคนิคมีนบรุปีริทรรศน” วันท่ี ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๕๗  ณ  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  
กรุงเทพมหานคร 
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60. นายสิทธิกร  ม่ันกิจ ไดรับรางวัลเปนเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ ประจําป 2557 วันท่ี 11 มกราคม 
พ.ศ. 2557 
 61. นายนิธิธชั  จุลมกร รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 4 เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดรองเพลง
ไทยสากลชาย การประชุมทางวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน ระดับชาติ ครั้งท่ี 24 ประจําปการศึกษา 2557 ณ จังหวัดหนองคาย วันท่ี 6 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 
 62. นายอิสระ  คงแกว ผูประดิษฐ แอนิเมชั่นคานิยม 12 ประการ เรื่องรูจักดํารงตน โดยหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 10 สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรม
ซอฟแวร งานมหกรรม “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ” การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน
ใหม ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก จังหวัดนครนายก วันท่ี 
15 มกราคม พ.ศ. 2558 
 63. นายอรรถชัย  ไสยสาท ผูประดิษฐ แอนิเมชั่นคานิยม 12 ประการ เรื่องรูจักดํารงตน โดยหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ไดรับรางวัล ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 10 สิ่งประดิษดานนวัตกรรม
ซอฟแวร งานมหกรรม “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ” การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน
ใหม ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก จังหวัดนครนายก วันท่ี 
15 มกราคม พ.ศ. 2558 
 64. นางสาวภคพร  หนูเมือง ผูประดิษฐ แอนิเมชั่นคานิยม 12 ประการ เรื่องรูจักดํารงตน โดยหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 10 สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรม
ซอฟแวร งานมหกรรม “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ” การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน
ใหม ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก จังหวัดนครนายก วันท่ี 
15 มกราคม พ.ศ. 2558 
 65. นายชินวัฒน  ผูมีสัตย ผูประดิษฐแอนิเมชั่นคานิยม 12 ประการ เรื่องรูจักดํารงตน โดยหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 10 สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรม
ซอฟแวร งานมหกรรม “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ” การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน
ใหม ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก จังหวัดนครนายก วันท่ี 
15 มกราคม พ.ศ. 2558 
 66. นายวงศธร  วิทิตภัทรภาคย ผูประดิษฐ แอนิเมชั่นคานิยม 12 ประการ เรื่องรูจักดํารงตน โดย
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 10 สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรม
ซอฟแวร งานมหกรรม “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ” การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน
ใหม ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก จังหวัดนครนายก วันท่ี 
15 มกราคม พ.ศ. 2558 
 67. นายอิสระ  คงแกว ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  ทักษะการประกวดผลงานวิจัยของนักเรียน
นักศึกษา (ปวส.) การประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ 
และทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 26 ปการศึกษา 2557 ณ 
วิทยาลัยเทคนิคระยอง โรงแรมสตาร จังหวัดระยอง วันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 68. นางสาวภคพร  หนูเมือง  ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ทักษะการประกวดผลงานวิจัยขอ
นักเรียนนักศึกษา (ปวส.) การประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะ



วิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 26 ปการศึกษา 2557 ณ 
วิทยาลัยเทคนิคระยอง โรงแรมสตาร จังหวัดระยอง วันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 69. นายอรรถชัย  ไสยสาท  ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ทักษะการประกวดผลงานวิจัยของ
นักเรียนนักศึกษา (ปวส.) การประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 26 ปการศึกษา 2557 ณ 
วิทยาลัยเทคนิคระยอง โรงแรมสตาร จังหวัดระยอง วันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 70. นายชินวัฒน  ผูมีสัตย  ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ทักษะการประกวดผลงานวิจัยของ
นักเรียนนักศึกษา (ปวส.) การประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 26 ปการศึกษา 2557 ณ 
วิทยาลัยเทคนิคระยอง โรงแรมสตาร จังหวัดระยอง วันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 71. นายวงศธร  วิทิตภัทรภาคย  ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ทักษะการประกวดผลงานวิจัยของ
นักเรียนนักศึกษา (ปวส.) การประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 26 ปการศึกษา 2557 ณ 
วิทยาลัยเทคนิคระยอง โรงแรมสตาร จังหวัดระยอง วันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 72. นายนิธิธชั  จุลมกร ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ทักษะการประกวดรองเพลง ปะเภทไทย
สากลชาย การประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ          
และทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 26 ปการศึกษา 2557    ณ 
วิทยาลัยเทคนิคระยอง โรงแรมสตาร จังหวัดระยอง วันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 73. นายอลงกรณ  บัวหลวง ไดเขารวมการแขงขัน ทักษะวิชาชีพพิมพดีดอังกฤษดวยคอมพิวเตอร        
การประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ          และทักษะ
พ้ืนฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 26 ปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิค
ระยอง โรงแรมสตาร จังหวัดระยอง วันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557   
 74. นางสาวพิมรดา  จันทิพัฒนา ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะวิชาชีพพิมพดีดไทยดวย
คอมพิวเตอร การประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 26 ปการศึกษา 2557 ณ 
วิทยาลัยเทคนิคระยอง โรงแรมสตาร จังหวัดระยอง วันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 75. นางสาวชุติกาญจน  เกตุจรัล ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน         
การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยวขิมสาย (ขิม 7 หยอง) การประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคต
แหงประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2557 วันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 
2557 
 76. นายชุตินธร  กลาสู  ไดรับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดดนตรีไทย ทักษะระนาดเอก 
(ไมนวม) การประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การประชุมวิชาการองคการนัก
วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย วันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 77. นายสรายุทธ  กระแสรฉาย ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน ทักษะการประกวด Animation         
การประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ          และทักษะ
พ้ืนฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 26 ปการศึกษา 2557    ณ วิทยาลัยเทคนิค
ระยอง โรงแรมสตาร จังหวัดระยอง วันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557 



 78. นางสาวอภิฤดี  อุดมพืช  ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน ทักษะการประกวด Animation            
การประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ          และทักษะ
พ้ืนฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 26 ปการศึกษา 2557      ณ 
วิทยาลัยเทคนิคระยอง โรงแรมสตาร จังหวัดระยอง วันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 79. นายกันตพงศ  เฉลิมกิจวณิชย ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน ทักษะการออกแบบ Web Page      
การประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ          และทักษะ
พ้ืนฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 26 ปการศึกษา 2557    ณ วิทยาลัยเทคนิค
ระยอง โรงแรมสตาร จังหวัดระยอง วันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 80. นายสาธิต  วงศราช  ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน ทักษะการออกแบบ Web Page การ
ประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน 
ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 26 ปการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง 
โรงแรมสตาร จังหวัดระยอง วันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 81. นายอิสระ  คงแกว ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดผลงานวิจัยนักเรียน นักศึกษา ในการ
ประชุมทางวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ประจําปการศึกษา 2557 ณ โรงแรมสตาร จังหวัดระยอง วันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 82. นายอรรถชัย  ไสยสาท ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดผลงานวิจัยนักเรียน นักศึกษา ในการ
ประชุมทางวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ประจําปการศึกษา 2557 ณ โรงแรมสตาร จังหวัดระยอง วันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 83. นายวงศธร  วิทิตภัทรภาคย ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดผลงานวิจัยนักเรียน นักศึกษา ใน
การประชุมทางวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ประจําปการศึกษา 2557 ณ โรงแรมสตาร จังหวัดระยอง วันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 84. นายชินวัฒน  ผูมีสัตย ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดผลงานวิจัยนักเรียน นักศึกษา ในการ
ประชุมทางวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ประจําปการศึกษา 2557 ณ โรงแรมสตาร จังหวัดระยอง วันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 85. นางสาวภคพร  หนูเมือง ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดผลงานวิจัยนักเรียน นักศึกษา ใน
การประชุมทางวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ประจําปการศึกษา 2557 ณ โรงแรมสตาร จังหวัดระยอง วันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 86. นางสาวชุติกาญจน  เกตุจรัล  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแขงขันทักษะวิชาชีพ
พ้ืนฐานการประกวดดนตรีไทย  ประเภทเดี่ยว ขิมสาย (ขิม 7 หยอง) การประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพใน
อนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2557 วันท่ี 14 
ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 87. นางสาวฟา  จันทรทอง  ผูเขารวมการแขงขันทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน การประกวดคนตรีไทย 
ประเภทเดี่ยว ซออู การประชุมวิชาการองคการนักวิชาชพีในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค              
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2557 วันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 88. นายชุตินธร  กลาสู  ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน การประกวดดนตรีไทย 
ประเภทเด่ียว ระนาดเอก (ไมนวม) การประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับ
ภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา วันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557 



 89. นายวิชชา  อยูสุข  ผูเขารวมการแขงขัน ทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน การประกวดดนตรีไทย ประเถท
เดี่ยว ขลุยเพียงออ การประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค            ภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2557 วันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 90. นายสรายุทธ  กระแสรฉาย เขารวมการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษาวิชาชีพพ้ืนฐาน “การ
ประกวด Animation” เนื่องในงานประชุมวิชาการองคการวิชาชีพ ประจําปรการศึกษา 2557 ระดับภาค     
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง วันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 91.  นางสาวอภิฤดี  อุดมพืช เขารวมการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษาวิชาชีพพ้ืนฐาน “การ
ประกวด Animation” เนื่องในงานประชุมวิชาการองคการวิชาชีพ ประจําปการศึกษา 2557 ระดับภาค    
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง วันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 92. นายสิทธิกร  ม่ันกิจ  ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันกีฬาหมากลอม ประเภททีมผสม การ
แขงขันกีฬาอาชีวะเกมส อาชีวศึกษามหานคร ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 9 
“นครนายกเกมส” ณ จังหวัดนครนายก วันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
 93. นายสิทธิกร  ม่ันกิจ ไดรับรางวัลเหรียญทอง หมากลอม ทีมผสม การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งท่ี 9 “ยุทธหัตถีเกมส” ณ จังหวัดสุพรรณบุรี วันท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 
2557 
 94. นางสาวกชกร  สุทธิผาย ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การแขงขันตอบปญหาความรูสู
อาเซียน โครงการ “สายประสิทธิ์วิชาการ 2557” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
  
 
 



ประจําปการศึกษา 2558 

8. นายวรภพ  เนียมสุวรรณ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ปวช.
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การแขงขันทักษะพ้ืนฐานในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพใน
อนาคตแหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 2558 ระดับภาค ภาคตะวันออกแลกรุงเทพมหานคร  
ระหวางวันท่ี 6 – 11 ธันวาคม 2558 

 9. นายนนการณ  นพเกา ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชีปวช. 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การแขงขันทักษะพ้ืนฐานในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพใน
อนาคตแหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 2558 ระดับภาค ภาคตะวันออกแลกรุงเทพมหานคร  
ระหวางวันท่ี 6 – 11 ธันวาคม 2558 

 10. นายฉะตรชัย  วงษบัณฑิต  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี 
ปวช. การแขงขันทักษะวิชาชีพ การแขงขันทักษะพ้ืนฐานในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพ
ในอนาคตแหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 2558 ระดับภาค ภาคตะวันออกแล
กรุงเทพมหานคร  ระหวางวันท่ี 6 – 11 ธันวาคม 2558  

 11. นายอธิติ  ทองดี  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ปวช.การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ การแขงขันทักษะพ้ืนฐานในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคต
แหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 2558 ระดับภาค ภาคตะวันออกแลกรุงเทพมหานคร  
ระหวางวันท่ี 6 – 11 ธันวาคม 2558 

 12. นายกันตพงศ  เฉลิมกิจวณิชย ไดรับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการขาออนไลน ทีม ปวส. การแขงขัน
ทักษะพ้ืนฐาน ในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพแหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 
2558 ระดับระดับภาค ภาคตะวันออกแลกรุงเทพมหานคร ระหวางวันท่ี 6 – 11 ธันวาคม 2558 

 13. นายกฤษฏ  ภูสนอง  ไดรับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการขาออนไลน ทีม ปวส. การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน 
ในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพแหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 2558 ระดับภาค 
ภาคตะวันออกแลกรุงเทพมหานคร ระหวางวันท่ี 6 – 11 ธันวาคม 2558 

 14. นายฐาปกรณ  พรมเจริญ ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวด 3D Animation การแขงขันทักษะ
พ้ืนฐาน ในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพแหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 2558 
ระดับอาชีวศึกษามหานคร  ระหวางวันท่ี 6 – 11 ธันวาคม 2558 

 15. นางสาวรัตนวรรณ  ตรีเกษม  ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวด 3D Animation การแขงขันทักษะ
พ้ืนฐาน ในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพแหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 2558 
ระดับระดับภาค ภาคตะวันออกแลกรุงเทพมหานคร ระหวางวันท่ี 6 – 11 ธันวาคม 2558 

 16. นายสรายุทธ  กระแสรฉาย  ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวด 3D Animation การแขงขันทักษะ
พ้ืนฐาน ในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพแหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 2558 
ระดับภาค ภาคตะวันออกแลกรุงเทพมหานคร ระหวางวันท่ี 6 – 11 ธันวาคม 2558 

 17. นางสาวอภิฤดี  อุดมพืช  ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวด 3D Animation การแขงขันทักษะ
พ้ืนฐาน ในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพแหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 2558 
ระดับภาค ภาคตะวันออกแลกรุงเทพมหานคร ระหวางวันท่ี 6 – 11 ธันวาคม 2558 

 18. นางสาวอัฐภิญญา  เฉลิมศิลป  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2การประกวดการพูดสาธิตเปน
ภาษาอังกฤษ การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน ในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพแหงประเทศไทย 



ประจําปการศึกษา 2558 ระดับภาค ภาคตะวันออกแลกรุงเทพมหานคร ระหวางวันท่ี 6 – 11 
ธันวาคม 2558 

 19. นางสาววริญญา  ปูเตะ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดรักการอานภาษาไทย การ
แขงขันทักษะพ้ืนฐาน ในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพแหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 
2558 ระดับภาค ภาคตะวันออกแลกรุงเทพมหานคร ระหวางวันท่ี 6 – 11 ธันวาคม 2558 

 20. นางสาวแกวกนก  ชมภูวิเศษ  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดรองเพลงสากล หญิง 
การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน ในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพแหงประเทศไทย ประจําป
การศึกษา 2558 ระดับภาค ภาคตะวันออกแลกรุงเทพมหานคร ระหวางวันท่ี 6 – 11 ธันวาคม 
2558 

 21. นางสาวพิชญา  แซลี่  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดสุนทรพจนภาษาจีนกลาง การ
แขงขันทักษะพ้ืนฐาน ในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพแหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 
2558 ระดับภาค ภาคตะวันออกแลกรุงเทพมหานคร  ระหวางวันท่ี 6 – 11 ธันวาคม 2558 

 22. นางสาวชุติกาญจน  เกตุจรัล  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดดนตรีไทย (ขิม) การ
แขงขันทักษะพ้ืนฐาน ในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพแหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 
2558 ระดับภาค ภาคตะวันออกแลกรุงเทพมหานคร  ระหวางวันท่ี 6 – 11 ธันวาคม 2558 

 23. นายชุตินธร  กลาสู  ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย (ระนาด) การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน 
ในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพแหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 2558 ระดับภาค 
ภาคตะวันออกแลกรุงเทพมหานคร  ระหวางวันท่ี 6 – 11 ธันวาคม 2558 

 24. นายชุตินธร  กลาสู  ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย (ขลุย) การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน    
ในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพแหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 2558 ระดับภาค 
ภาคตะวันออกแลกรุงเทพมหานคร  ระหวางวันท่ี 6 – 11 ธันวาคม 2558 

 25. นายชนาธิป  อาจอาษา  ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลชาย การแขงขันหมากลอมอาชีวศึกษา
ครั้งท่ี 14 (V – GO XIV) ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 

 26. นายธเนศพงษ  แซต้ัง  ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลชาย การแขงขันหมากลอมอาชีวศึกษา
ครั้งท่ี 14 (V – GO XIV) ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 

 27. นายชัยพล  วงคเบญจทรัพย  ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลชาย การแขงขันหมากลอม
อาชีวศึกษาครั้งท่ี 14 (V – GO XIV) ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 

 28. นายพีรณัฐ  พัฒนสุทธิรัตน  ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลชาย การแขงขันหมากลอม
อาชีวศึกษาครั้งท่ี 14 (V – GO XIV) ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 

 29. นายศุภาชัย  กิติจันทร  ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลชาย การแขงขันหมากลอมอาชีวศึกษา
ครั้งท่ี 14 (V – GO XIV) ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 

 30. นายรัชพงศ  เฉลิมกิจวณิชย  ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลชาย การแขงขันหมากลอม
อาชีวศึกษาครั้งท่ี 14 (V – GO XIV) ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 

 31. นางสาวเพชราภรณ  ขวัญเมือง  ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลหญิง การแขงขันหมากลอม
อาชีวศึกษาครั้งท่ี 14 (V – GO XIV) ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 

 32. นางสาวสุดา  แซเจง  ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลหญิงการแขงขันหมากลอมอาชีวศึกษาครั้ง
ท่ี 14 (V – GO XIV) ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 



 33. นางสาวกมลวรรณ  จงอยูสุขสันต  ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลหญิง การแขงขันหมากลอม
อาชีวศึกษาครั้งท่ี 14 (V – GO XIV) ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 

 34. นายธนา  แซจิ้ว  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภททีมผสม การแขงขันหมากลอม
อาชีวศึกษาครั้งท่ี 14 (V – GO XIV) ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 

 35. นายปฏิภาณ  เทียนไธสง  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภททีมผสม การแขงขันหมากลอม
อาชีวศึกษาครั้งท่ี 14 (V – GO XIV) ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 

 36. นางสาวมณีวรรณ  บารมี  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภททีมผสม การแขงขันหมาก
ลอมอาชีวศึกษาครั้งท่ี 14 (V – GO XIV) ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วันท่ี 27 พฤศจิกายน 
2558 

 37. นางสาวหทัยทิพย  เรืองจิตชัชวาล นักศึกษาในโครงการทวิภาคีของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี สาขา
การจัดการธุรกิจคาปลีก คณะวิชาบริหารธุรกิจ ระดับชั้น ปวส. 1 ซ่ึงทํางานท่ีรานสตารบัคส ไดรับ
รางวัลของรานท่ีมียอดขายเมล็ดกาแฟท่ีสูงท่ีสุดในประเทศทําใหไดรางวัลไปเยี่ยมชมไรกาแฟและพัก
คางคืนท่ีเชียงใหมเปนเวลา 3 วัน 2 คืน ตั้งแตวันท่ี 25 – 27 พฤศจิกายน 2558 

 38. นายวรภพ  เนียมสุวรรณ ไดรับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ปวช. 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การแขงขันทักษะพ้ืนฐานในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพใน
อนาคตแหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 2558 ระดับอาชีวศึกษามหานคร  ระหวางวันท่ี 28 
ตุลาคม ถึงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 

 39. นายนนการณ  นพเกา ไดรับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ปวช. ทักษะการ
ใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ปวช. การแขงขันทักษะวิชาชีพ การแขงขันทักษะพ้ืนฐานในการประชุม
ทางวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 2558 ระดับอาชีวศึกษา
มหานคร  ระหวางวันท่ี 28 ตุลาคม ถึงวันท่ี 6 พฤศจกิายน 2558 

 40. นายฉัตรชัย  วงษบัณฑิต  ไดรับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ปวช. การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ การแขงขันทักษะพ้ืนฐานในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคต
แหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 2558 ระดับอาชีวศึกษามหานคร  ระหวางวันท่ี 28 ตุลาคม 
ถึงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 

 41. นายอธิติ  ทองดี  ไดรับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ปวช. การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ การแขงขันทักษะพ้ืนฐานในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหง
ประเทศไทย ประจําปการศึกษา 2558 ระดับอาชีวศึกษามหานคร  ระหวางวันท่ี 28 ตุลาคม ถึง
วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 

 42. นางสาวกมลพร  เกตุจํานง ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองาน
บัญชี ปวส. การแขงขันทักษะวิชาชีพ การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน ในการประชุมทางวิชาการองคการ
วิชาชีพแหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 2558 ระดับอาชีวศึกษามหานคร  ระหวางวันท่ี 28 
ตุลาคม ถึงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 

 43. นายพิชิตชัย  สุวรรณวงษ  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ทักษะโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองาน
บัญชี ปวส. การแขงขันทักษะวิชาชีพ การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน ในการประชุมทางวิชาการองคการ
วิชาชีพแหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 2558 ระดับอาชีวศึกษามหานคร  ระหวางวันท่ี 28 
ตุลาคม ถึงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 



 44. นายจินตพัฒน  มณฑล  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ทักษะโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี 
ปวส. การแขงขันทักษะวิชาชีพ การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน ในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพ
แหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 2558 ระดับอาชีวศึกษามหานคร  ระหวางวันท่ี 28 ตุลาคม 
ถึงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 

 45. นายอรุณชัย  นามกระจาง  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ทักษะโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองาน
บัญชี ปวส. การแขงขันทักษะวิชาชีพ การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน ในการประชุมทางวิชาการองคการ
วิชาชีพแหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 2558 ระดับอาชีวศึกษามหานคร  ระหวางวันท่ี 28 
ตุลาคม ถึงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 

 46. นายกันตพงศ  เฉลิมกิจวณิชย ไดรับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการขาออนไลน ทีม ปวส. การแขงขัน
ทักษะพ้ืนฐาน ในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพแหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 
2558 ระดับอาชีวศึกษามหานคร  ระหวางวันท่ี 28 ตุลาคม ถึงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 

 47. นายกฤษฏ  ภูสนอง  ไดรับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการขาออนไลน ทีม ปวส. การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน 
ในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพแหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 2558 ระดับ
อาชีวศึกษามหานคร  ระหวางวันท่ี 28 ตุลาคม ถึงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 

 48. นายฐาปกรณ  พรมเจริญ ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวด 3D Animation การแขงขันทักษะ
พ้ืนฐาน ในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพแหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 2558 
ระดับอาชีวศึกษามหานคร  ระหวางวันท่ี 28 ตุลาคม ถึงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 

 49. นางสาวรัตนวรรณ  ตรีเกษม  ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวด 3D Animation การแขงขันทักษะ
พ้ืนฐาน ในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพแหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 2558 
ระดับอาชีวศึกษามหานคร  ระหวางวันท่ี 28 ตุลาคม ถึงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 

 50. นายสรายุทธ  กระแสรฉาย  ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวด 3D Animation การแขงขันทักษะ
พ้ืนฐาน ในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพแหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 2558 
ระดับอาชีวศึกษามหานคร  ระหวางวันท่ี 28 ตุลาคม ถึงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 

 51. นางสาวอภิฤดี  อุดมพืช  ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวด 3D Animation การแขงขันทักษะ
พ้ืนฐาน ในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพแหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 2558 
ระดับอาชีวศึกษามหานคร  ระหวางวันท่ี 28 ตุลาคม ถึงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 

 52. นายนพวัชร  คารนันดา ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดพูดในท่ีสาธารณะเปนภาษาอังกฤษ       
การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน ในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพแหงประเทศไทย ประจําป
การศึกษา 2558 ระดับอาชีวศึกษามหานคร  ระหวางวันท่ี 28 ตุลาคม ถึงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 
2558 

 53. นางสาวอัฐภิญญา  เฉลิมศิลป  ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการพูดสาธิตเปนภาษาอังกฤษ     
การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน ในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพแหงประเทศไทย ประจําป
การศึกษา 2558 ระดับอาชีวศึกษามหานคร  ระหวางวันท่ี 28 ตุลาคม ถึงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 
2558 

 54. นางสาววริญญา  ปูเตะ ไดรับรางวัลชมเชย การประกวดรักการอานภาษาไทย การแขงขันทักษะ
พ้ืนฐาน ในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพแหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 2558 
ระดับอาชีวศึกษามหานคร  ระหวางวันท่ี 28 ตุลาคม ถึงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 



 55. นางสาวมนุชาธิป  อวมจินดา ไดรับรางวัลชมเชย การแขงขันการตอบปญญาวิชาการ วิชา
ประวัติศาสตรไทย การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน ในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพแหงประเทศ
ไทย ประจําปการศึกษา 2558 ระดับอาชีวศึกษามหานคร  ระหวางวันท่ี 28 ตุลาคม ถึงวันท่ี 6 
พฤศจกิายน 2558 

 56. นางสาวชิรารัตน  โกยทอง ไดรับรางวัลชมเชย การแขงขันการตอบปญญาวิชาการ วิชา
ประวัติศาสตรไทย การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน ในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพแหงประเทศ
ไทย ประจําปการศึกษา 2558 ระดับอาชีวศึกษามหานคร  ระหวางวันท่ี 28 ตุลาคม ถึงวันท่ี 6 
พฤศจกิายน 2558 

 57. นายกิตติศักดิ์  สาวก  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดมารยาทไทย การแขงขัน
ทักษะพ้ืนฐาน ในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพแหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 
2558 ระดับอาชีวศึกษามหานคร  ระหวางวันท่ี 28 ตุลาคม ถึงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 

 58. นางสาวปนัดดา  เปรื่องสันเทียะ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดมารยาทไทย การ
แขงขันทักษะพ้ืนฐาน ในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพแหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 
2558 ระดับอาชีวศึกษามหานคร  ระหวางวันท่ี 28 ตุลาคม ถึงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 

 59. นางสาวแกวกนก  ชมภูวิเศษ  ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดรองเพลงสากล หญิง การแขงขัน
ทักษะพ้ืนฐาน ในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพแหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 
2558 ระดับอาชีวศึกษามหานคร  ระหวางวันท่ี 28 ตุลาคม ถึงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 

 60. นายธนชัย  พรหมเมตตา ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะพิมพดีดไทยดวยคอมพิวเตอร 
การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน ในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพแหงประเทศไทย ประจําป
การศึกษา 2558 ระดับอาชีวศึกษามหานคร  ระหวางวันท่ี 28 ตุลาคม ถึงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 
2558 

 61. นายณัฐพงษ  อินทรสะอาด ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะพิมพดีดอังกฤษดวย
คอมพิวเตอร การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน ในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพแหงประเทศไทย 
ประจําปการศึกษา 2558 ระดับอาชีวศึกษามหานคร  ระหวางวันท่ี 28 ตุลาคม ถึงวันท่ี 6 
พฤศจกิายน 2558 

 62. นางสาวกิตติยา  ตรีโภคา  ไดรับรางวัลชมเชย การประกวดสุนทรพจนภาษาไทย การแขงขันทักษะ
พ้ืนฐาน ในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพแหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 2558 
ระดับอาชีวศึกษามหานคร  ระหวางวันท่ี 28 ตุลาคม ถึงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 

 63. นางสาวพิชญา  แซลี่  ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจนภาษาจีนกลาง การแขงขันทักษะ
พ้ืนฐาน ในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพแหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 2558 
ระดับอาชีวศึกษามหานคร  ระหวางวันท่ี 28 ตุลาคม ถึงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 

 64. นางสาวชุตกาญจน  เกตุจรัล ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย (ขิม) การแขงขันทักษะ
พ้ืนฐาน ในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพแหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 2558 
ระดับอาชีวศึกษามหานคร  ระหวางวันท่ี 28 ตุลาคม ถึงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 

 65. นายชุตินธร  กลาสู  ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย (ระนาด) การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน 
ในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพแหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 2558 ระดับ
อาชีวศึกษามหานคร  ระหวางวันท่ี 28 ตุลาคม ถึงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 



 66. นายชุตินธร  กลาสู  ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย (ขลุย) การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน 
ในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพแหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 2558 ระดับ
อาชีวศึกษามหานคร  ระหวางวันท่ี 28 ตุลาคม ถึงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 

 67. นางสาวธนาภรณ  เย็นสุขใจ ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย (จะเข) การแขงขันทักษะ
พ้ืนฐาน ในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพแหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 2558 
ระดับอาชีวศึกษามหานคร  ระหวางวันท่ี 28 ตุลาคม ถึงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 

 68. นายวงศธร  วิทิตภัทรภาคย ไดรับรางวัลชนะเลิศ งานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ การแขงขันทักษะ
พ้ืนฐาน ในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพแหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 2558 
ระดับอาชีวศึกษามหานคร  ระหวางวันท่ี 28 ตุลาคม ถึงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 

  
 69. นายชนาธิป  อาจอาษา  ไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขันกีฬาประเภท หมากลอม บุคคลชาย 

การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้งท่ี 10 ประจําป 2558 “เมืองแคน
เกมส” ณ จังหวัดขอนแกน วันท่ี 5 กันยายน พ.ศ. 2558 

 70. นายชัยพล  วงศเบญจทรัพย  ไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขันกีฬาประเภท หมากลอม คูชาย   
การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้งท่ี 10 ประจําป 2558 “เมืองแคน
เกมส” ณ จังหวัดขอนแกน วันท่ี 5 กันยายน พ.ศ. 2558 

 71. นายธเนศพงษ  แซตั้ง  ไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขันกีฬาประเภท หมากลอม คูชาย การ
แขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้งท่ี 10 ประจําป 2558 “เมืองแคน
เกมส”         ณ จังหวัดขอนแกน วันท่ี 5 กันยายน พ.ศ. 2558 

 72. นายพัรณัฐ  พัฒนสุทธิรัตน ไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขันกีฬาประเภท หมากลอม ทีมชาย    
การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้งท่ี 10 ประจําป 2558 “เมืองแคน
เกมส”  ณ จังหวัดขอนแกน วันท่ี 5 กันยายน พ.ศ. 2558 

 73. นายเจตริน  สายชล  ไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขันกีฬาประเภท หมากลอม ทีมชาย การ
แขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้งท่ี 10 ประจําป 2558 “เมืองแคน
เกมส”         ณ จังหวัดขอนแกน วันท่ี 5 กันยายน พ.ศ. 2558 

 74.  นายศุภาชัย  กิติจันทร  ไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขันกีฬาประเภท หมากลอม ทีมชาย การ
แขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้งท่ี 10 ประจําป 2558 “เมืองแคน
เกมส”         ณ จังหวัดขอนแกน วันท่ี 5 กันยายน พ.ศ. 2558 

 75. นางสาวกมลวรรณ  จงอยูสุขสันต ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การแขงขันกีฬาประเภท หมากลอม ทีม
หญิง  การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้งท่ี 10 ประจําป 2558 “เมือง
แคนเกมส” ณ จังหวัดขอนแกน วันท่ี 5 กันยายน พ.ศ. 2558 

 76. นางสาวสุดา  แซงเจง ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การแขงขันกีฬาประเภท หมากลอม ทีมหญิง  การ
แขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้งท่ี 10 ประจําป 2558 “เมืองแคน
เกมส” ณ จังหวัดขอนแกน วันท่ี 5 กันยายน พ.ศ. 2558 

 77. นางสาวเพชราภรณ  ขวัญเมือง  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การแขงขันกีฬาประเภท หมากลอม ทีม
หญิง  การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้งท่ี 10 ประจําป 2558 “เมือง
แคนเกมส” ณ จังหวัดขอนแกน วันท่ี 5 กันยายน พ.ศ. 2558 



 78. นางสาวมณีวรรณ  บารมี  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การแขงขันกีฬาประเภท หมากลอม ทีมหญิง  
การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้งท่ี 10 ประจําป 2558 “เมืองแคน
เกมส” ณ จังหวัดขอนแกน วันท่ี 5 กันยายน พ.ศ. 2558 

 79. นายธนา  แซจิ้ว  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การแขงขันกีฬาประเภท หมากลอม ทีมหญิง  การแขงขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้งท่ี 10 ประจําป 2558 “เมืองแคนเกมส” ณ 
จังหวัดขอนแกน วันท่ี 5 กันยายน พ.ศ. 2558 

80. นายปฏิภาณ  เทียนไธสง  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การแขงขันกีฬาประเภท หมากลอม ทีมหญิง  การ
แขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้งท่ี 10 ประจําป 2558 “เมืองแคนเกมส” ณ 
จังหวัดขอนแกน วันท่ี 5 กันยายน พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประจําปการศึกษา 2559 

๑. นางสาวกัญญาพัชร  วงศไทย ถวยรางวัลชนะเลิศคะแนนสูงสุด ประเภทปนยาว ประจําวันท่ี 4 
เดือน เมษายน พ.ศ.2559 ณ สนามยิงปน สํานักงานตํารวจแหงชาติ งานกาชาดประจําป 2559 

๒. นายกันตพงศ เฉลิมกิจวณิชย ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันทักษะกราฟก Adobe Photoshop 
CS6 ในวันท่ี 25 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน 

๓. นายชนาธิป อาจอาษา กบ.102 ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลชาย การแขงขันกีฬาหมาก
ลอม ในการแขงขันหมากลอมอาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้งท่ี 11 “สงขลาเกมส” จังหวัดสงขลา 
ระหวางวันท่ี 30  สิงหาคม – 3 กันยายน 2559  ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 

๔. นายธเนศพงษ แซตั้ง คพ.203 และนายธนากร  ศรีสงคราม ก.210 ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภท
ชายคู การแขงขันกีฬาหมากลอม ในการแขงขันหมากลอมอาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้งท่ี 11 
“สงขลาเกมส” จังหวัดสงขลา ระหวางวันท่ี 30 สิงหาคม-3 กันยายน 2559  ณ วิทยาลัยเทคนิค
หาดใหญ 

๕. นายพีรณัฐ พัฒนสุทธิรัตน กบ.202 นายรัชพงศ เฉลิมกิจวณิชย คพ.102 และนายปฏิภาณ       
เทียนไธสง คพ.102 ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชาย การแขงขันกีฬาหมากลอม ในการแขงขัน
หมากลอมอาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้งท่ี 11 “สงขลาเกมส” จังหวัดสงขลา ระหวางวันท่ี 30  
สิงหาคม – 3 กันยายน 2559  ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 

 
๖. นางสาวเพชราภรณ ขวัญเมือง คพ.203 นางสาวกมลวรรณ จงอยูสุขสันต กบ.202 และนางสาว

สุดา แซเจง  คพ.102 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ประเภททีมหญิง การแขงขันกีฬาหมาก
ลอม ในการแขงขันหมากลอมอาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้งท่ี 11 “สงขลาเกมส” จังหวัดสงขลา 
ระหวางวันท่ี 30  สิงหาคม – 3 กันยายน 2559  ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 

๗. นายธนา แซจิ้ว คพ.202 นายศุภากร กิติจันทร ก.315 และนางสาวมณีวรรณ บารมี ก.315 ไดรับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภททีมผสม การแขงขันกีฬาหมากลอม ในการแขงขันหมากลอม
อาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้งท่ี 11 “สงขลาเกมส” จังหวัดสงขลา ระหวางวันท่ี 30  สิงหาคม – 3 
กันยายน 2559  ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 

๘. นางสาวบุศรา ฐาปนะดิลก ก.206 และนางสาวผุสดี ฉัตรมงคล ก.305 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 3 ประเภทหญิงคู การแขงขันกีฬาหมากลอม ในการแขงขันหมากลอมอาชีวะเกมส ระดับชาติ 
ครั้งท่ี 11 “สงขลาเกมส” จังหวัดสงขลา ระหวางวันท่ี 30  สิงหาคม – 3 กันยายน 2559  ณ 
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 

๙. นายชนาธิป  อาจอาษา  กบ.202 ไดรับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทบุคคลชาย การแขงขันกีฬาหมาก
ลอมในการแขงขันหมากลอมอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 15 จังหวัดลําพูน ระหวางวันท่ี  24 – 25 
พฤศจกิายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคลําพูน 

๑๐. นายพีรณัฐ พัฒนสุทธิรัตน กบ.202 นายรัชพงศ เฉลิมกิจวณิชย คพ.102 และนายปฏิภาณ     
เทียนไธสง คพ.102 ไดรับรางวัลชนะเลิศ  ประเภททีมชาย การแขงขันกีฬาหมากลอมในการแขงขัน
หมากลออาชีวศึกษา ครั้งท่ี 15  จังหวัดลําพูน ระหวางวันท่ี  24 – 25 พฤศจิกายน 2559  ณ 
วิทยาลัยเทคนิคลําพูน 

๑๑. นางสาวเพชราภรณ ขวัญเมือง คพ.203 นางสาวกมลวรรณ จงอยูสุขสันต กบ.202 และนางสาว
สุดา  แซเจง  คพ.102 ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมหญิง การแขงขันกีฬาหมากลอมในการ



แขงขันหมากลอมอาชีวศึกษา  ครั้งท่ี 15  จังหวัดลําพูน ระหวางวันท่ี 24 – 25 พฤศจิกายน 
2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคลําพูน 

๑๒. นายธเนศพงษ แซตั้ง คพ.203 และนายธนากร  ศรีสงคราม ก.210 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 
1 ประเภทชายคู การแขงขันกีฬาหมากลอมในการแขงขันหมากลอมอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 15 จังหวัด
ลําพูน ระหวางวันท่ี 24 – 25 พฤศจกิายน  2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคลําพูน 

๑๓. นายณัฐพงษ อินทรสะอาด ไดรับรางวัล ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาชีพ/ทักษะ
พ้ืนฐานทักษะพิมพดีดอังกฤษดวยคอมพิวเตอร ในงานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคต
แหงประเทศไทย ระดับกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2559 ระหวางวันท่ี 28 -29 ตุลาคม 2559       
ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุร ี

๑๔. นายกฤษฎ ภูลสนอง นักศึกษากลุม คพ.201 ไดรับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ/ทักษะพ้ืนฐาน ทักษะการประกวด 3D Animation ในงานประชุมวิชาการองคการนัก
วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2559 ระหวางวันท่ี 28 -
29 ตุลาคม 2559  ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุร ี

๑๕. นางสาวรัตวรรณ ตรีเกษม นักศึกษากลุม คพ.101 ไดรับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ/ทักษะพ้ืนฐาน ทักษะการประกวด 3D Animation ในงานประชุมวิชาการองคการนัก
วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2559 ระหวางวันท่ี 28 -
29 ตุลาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุร ี

๑๖. นายฐาปกรณ  พรมเจริญ นักศึกษากลุม คพ.101 ไดรับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ/ทักษะพ้ืนฐาน ทักษะการประกวด 3D Animation ในงานประชุมวิชาการองคการนัก
วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2559 ระหวางวันท่ี 28 - 
29 ตุลาคม 2559  ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุร ี

๑๗. นายสิทธิชัย  พิกุล นักศึกษากลุม คพ.101 ไดรับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ/ทักษะพ้ืนฐาน ทักษะการประกวด 3D Animation ในงานประชุมวิชาการองคการนัก
วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2559 ระหวางวันท่ี 28 -
29 ตุลาคม 2559       ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีระดับกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2559 
ระหวางวันท่ี 28 -29 ตุลาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุร ี

๑๘. นายกันตพงศ เฉลิมกิจวณิชย ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ/ทักษะพ้ืนฐาน ทักษะ
การขายสินคาออนไลน ในงานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับ
กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2559 ระหวางวันท่ี 28 -29 ตุลาคม 2559  ณ วิทยาลัยพณิชย
การบางนา 

๑๙. นายรัชพงศ เฉลิมกิจวณิชย ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ/ทักษะพ้ืนฐาน ทักษะ
การขายสินคาออนไลน ในงานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับ
กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2559 ระหวางวันท่ี 28 -29 ตุลาคม 2559  ณ วิทยาลัยพณิชย
การบางนา 

๒๐. นายพรชัย รอดเจริญ ครูผูควบคุม การแขงขันทักษะวิชาชีพ/ทักษะพ้ืนฐาน ทักษะการขายสินคา
ออนไลนในงานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค ภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 28 ปการศึกษา 2559 ระหวางวันท่ี 28 พฤศจิกายน ถึง
วันท่ี 2 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง 



๒๑. นางสาวภัททชฎา  คําพวง ครูผูควบคุม การแขงขันทักษะวิชาชีพ/ทักษะพ้ืนฐาน ทักษะการขาย
สินคาออนไลนในงานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค ภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 28 ปการศึกษา 2559 ระหวางวันท่ี 28 พฤศจิกายน ถึง
วันท่ี 2 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง 

๒๒. นางณัฐวิภา  ปะวันโน ครูผูควบคุม การแขงขันทักษะวิชาชีพ/ทักษะพ้ืนฐาน ทักษะการประกวด 3D 
Animation ในงานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค ภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 28 ปการศึกษา 2559 ระหวางวันท่ี 28 พฤศจิกายน ถึง
วันท่ี 2 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง 

๒๓. นางสาวศิริพร  ไชยรุงเรือง ครูผูควบคุม การแขงขันทักษะวิชาชีพ/ทักษะพ้ืนฐาน ทักษะการประกวด 
3D Animation ในงานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค 
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 28 ปการศึกษา 2559 ระหวางวันท่ี 28 พฤศจิกายน 
ถึงวันท่ี 2 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง 

๒๔. นายณัฐพงษ อินทรสะอาด ไดรับรางวัล ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาชีพ/ทักษะ
พ้ืนฐานทักษะพิมพดีดอังกฤษดวยคอมพิวเตอร ในงานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคต
แหงประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 28 ปการศึกษา 2559 
ระหวางวันท่ี 28 พฤศจิกายน ถึงวันท่ี 2 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง 

๒๕. นายกฤษฎ ภูลสนอง นักศึกษากลุม คพ.201 ไดรับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ/ทักษะพ้ืนฐาน ทักษะการประกวด 3D Animation ในงานประชุมวิชาการองคการนัก
วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 28 ป
การศึกษา 2559 ระหวางวันท่ี 28 พฤศจิกายน ถึงวันท่ี 2 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิค
ระยอง 

๒๖. นางสาวรัตวรรณ ตรีเกษม นักศึกษากลุม คพ.101 ไดรับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ/ทักษะพ้ืนฐาน ทักษะการประกวด 3D Animation ในงานประชุมวิชาการองคการนัก
วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 28 ป
การศึกษา 2559 ระหวางวันท่ี 28 พฤศจิกายน ถึงวันท่ี 2 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิค
ระยอง 

๒๗. นายฐาปกรณ  พรมเจริญ นักศึกษากลุม คพ.101 ไดรับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ/ทักษะพ้ืนฐาน ทักษะการประกวด 3D Animation ในงานประชุมวิชาการองคการนัก
วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 28 ป
การศึกษา 2559 ระหวางวันท่ี 28 พฤศจิกายน ถึงวันท่ี 2 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิค
ระยอง 

๒๘. นายสิทธิชัย  พิกุล นักศึกษากลุม คพ.101 ไดรับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ/ทักษะพ้ืนฐาน ทักษะการประกวด 3D Animation ในงานประชุมวิชาการองคการนัก
วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 28 ป
การศึกษา 2559 ระหวางวันท่ี 28 พฤศจิกายน ถึงวันท่ี 2 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิค
ระยอง 

๒๙. นายกันตพงศ เฉลิมกิจวณิชย ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ/ทักษะพ้ืนฐาน ทักษะ
การขาย  สินคาออนไลน ในงานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับ



ภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 28 ปการศึกษา 2559 ระหวางวันท่ี 28               
พฤศจิกายน ถึงวันท่ี 2 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง 

๓๐. นายรัชพงศ เฉลิมกิจวณิชย ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ/ทักษะพ้ืนฐาน ทักษะ
การขายสินคาออนไลน ในงานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับ
ภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 28 ปการศึกษา 2559 ระหวางวันท่ี 28 
พฤศจิกายน ถึงวันท่ี 2 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประจําปการศึกษา 2560 
 1. นางสาวกัญญาพัชร วงศไทย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เขาเฝารับรางวัล

นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2559 กับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

 2. นางสาวชุติกาญจน เกตุจรัล นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ ไดรับคัดเลือกเปนเยาวชน
ตนแบบดานดนตรีไทย ระดับอุดมศึกษา ประจําป พ.ศ.2560  

 3. นางสาววนัชพร ระยายอย ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเปตอง ประเภทชูทติ้ง
หญิง ในการแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส “หนุมานเกมส” ระหวางวันท่ี 19-20 กรกฎาคม 2560 

 4. นายปริญญา สายสกล และนางสาวอิสริยา เปรมศิริ ไดรับรางวัลชนะเลิศตอบปญหา
วิชาชีพทางบัญชี ระดับ ปวช. โครงการพัฒนาพลเมืองสรางสรรคทางอาชีวศึกษา กิจกรรมพาณิชยสัมพันธ 
วันพฤหัสบดี ท่ี 24 สิงหาคม 2560 

 5. นายวรภพ เนียมสุวรรณ และนายวีระวัฒน สงวนไว ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ตอบ
ปญหาวิชาชีพทางบัญชี ระดับ ปวส. โครงการพัฒนาพลเมืองสรางสรรคทางอาชีวศึกษา กิจกรรมพาณิชย
สัมพันธ วันพฤหัสบดี ท่ี 24 สิงหาคม 2560 

 6. นายพศวัต สุขสมัย และนายนฤชัย ทีวงศ ไดรับรางวัลชนะเลิศตอบปญหาวิชาชีพทาง
บัญชี ระดับ ปวส. โครงการพัฒนาพลเมืองสรางสรรคทางอาชีวศึกษา กิจกรรมพาณิชยสัมพันธ วัน
พฤหัสบดี ท่ี 24 สิงหาคม 2560 

 7. นางสาวมนุชาธิป ออมจินดา ไดเขารวมตอบปญหาวิชาชีพทางบัญชี ระดับ ปวช. โครงการ
พัฒนาพลเมืองสรางสรรคทางอาชีวศึกษา กิจกรรมพาณิชยสัมพันธ วันพฤหัสบดี ท่ี 24 สิงหาคม 2560 

 8. นายธนากร ศรีสงคราม รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ประเภทชาย การแขงขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้งท่ี 12 ประจําป 2560 “พิษณุโลกเกมส” ระหวางวันท่ี 
28 สิงหาคมถึง 3 กันยายน 2560 

 9. นายปฎิภาณ เทียนไธสง รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมผสม การแขงขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้งท่ี 12 ประจําป 2560 “พิษณุโลกเกมส” ระหวางวันท่ี 28 
สิงหาคม ถึง        3 กันยายน 2560 

 10. นายศุภาชัย กิติจันทร รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมผสม การแขงขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้งท่ี 12 ประจําป 2560 “พิษณุโลกเกมส” ระหวางวันท่ี 28 
สิงหาคม ถึง             3 กันยายน 2560 

 11. นางสาวบุศรา ฐาปนะดิลก รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมผสม การแขงขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้งท่ี 12 ประจําป 2560 “พิษณุโลกเกมส” ระหวางวันท่ี 28 
สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2560 

 12. นายรัชพงศ เฉลิมกิจวณิชย รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ประเภททีมชาย การแขงขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้งท่ี 12 ประจําป 2560 “พิษณุโลกเกมส” ระหวาง
วันท่ี 28 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2560 

 13. นายณัฐพงษ ตันติเพียรเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ประเภททีมชาย การแขงขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้งท่ี 12 ประจําป 2560 “พิษณุโลกเกมส” ระหวาง
วันท่ี 28 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2560 



 14. นางสาวสุดา แซแจง รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ประเภททีมหญิง การแขงขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้งท่ี 12 ประจําป 2560 “พิษณุโลกเกมส” ระหวางวันท่ี 
28 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2560  

 15. นางสาวผุสดี ฉัตรมงคล รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ประเภททีมหญิง การแขงขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้งท่ี 12 ประจําป 2560 “พิษณุโลกเกมส” ระหวางวันท่ี 
28 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2560 

   16. นางสาวนิชาภา อ่ิมใจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ประเภททีมหญิง การแขงขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้งท่ี 12 ประจําป 2560 “พิษณุโลกเกมส” ระหวางวันท่ี 
28 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2560 

17. นายธนธร นิสสัยม่ัน ไดเขารวมการแขงขัน กีฬาหมากลอม การแขงขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้งท่ี 12 ประจําป 2560 “พิษณุโลกเกมส” ระหวางวันท่ี 28 
สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2560 

 18. นางสาวภัทริฐา กาญจนศยาธร ไดเขารวมการแขงขัน กีฬาหมากลอม การแขงขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้งท่ี 12 ประจําป 2560 “พิษณุโลกเกมส” ระหวางวันท่ี 
28 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2560 

 19. นางสาวฟาใส สหะเดช ไดเขารวมการแขงขัน กีฬาหมากลอม การแขงขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้งท่ี 12 ประจําป 2560 “พิษณุโลกเกมส” ระหวางวันท่ี 28 
สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2560 

 20. นางสาวอุษณีย บุบผาวัลย ไดเขารวมการแขงขัน กีฬาหมากลอม การแขงขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้งท่ี 12 ประจําป 2560 “พิษณุโลกเกมส” ระหวางวันท่ี 
28 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2560 

 21. นายอิทธิกร ลิ้มสัมฤทธิ์ผล ไดรับรางวัลชมเชย การประกวดผลลัพธกิจกรรมตอยอดคาย
การเงินทิสโก TISCO Financial Camp รุนท่ี 10 

 22. นายธนภัทร สวนชัง ไดรับรางวัลชมเชย การประกวดผลลัพธกิจกรรมตอยอดคาย
การเงินทิสโก TISCO Financial Camp รุนท่ี 10 

 23. นางสาวภัทรดา แซซง ไดรับประกาศชมเชยและขอขอบคุณพนักงานท่ีมีความซ่ือสัตย
สุจริตสมควรเปนแบบอยางท่ีดีแกพนักงานทานอ่ืนๆ และเปนกําลังสําคัญตอการพัฒนาองคกรตอไป 

 24. นายปริญญา มายากล และ นางสาวอิสริยา เปรมศิริ ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขัน
ทักษะตอบปญหาวิชาชีพทางบัญชี ระดับ ปวช. ประเภททีม ทีมละ 2 คน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย
การราชดําเนิน  

 25. นายพศวัต ยุคสมัย และ นายนฤชัย ทีวงค ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะตอบ
ปญหาวิชาชีพทางบัญชี ระดับ ปวส. ประเภททีม ทีมละ 2 คน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราช
ดําเนิน 

26. นายสุรนาท แวงวรรณ และ นายวงศกร สุขสุแพทย ระดับ ปวช. ไดรับรางวัลผาน
เขารอบชิงแชมปประเทศไทย การแขงขันตอบปญหา BOT Chanllenge 2017 กับธนาคารแหงประเทศ
ไทยรอบชิงแชมปประเทศไทย 

27. นางสาวสุพิชฌาย ศรีสารากร ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน 
การประกวดมารยาทไทย ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ประจําปการศึกษา 2560 



28. นายอิทธิวัตร วันรัตนโรจน ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน การ
ประกวดมารยาทไทย ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ประจําปการศึกษา 2560 

29. นายวิสิษฎ ภูมิชาติ นายกองคการฯป 2560 ไดเขารวมในงานประชุมวิชาการองคการ
นักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 29 ป
การศึกษา 2560 ระหวางวันท่ี 8-12 มกราคม 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

30. นางสาวนงลักษณ นนทแกว ชาติ นายกองคการฯป 2560 ไดเขารวมในงานประชุม
วิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
ครั้งท่ี 29 ปการศึกษา 2560 ระหวางวันท่ี 8-12 มกราคม 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

31. นางสาววิไลลักษณ สงหนู เลขานุการองคการฯป 2560 ไดเขารวมในงานประชุม
วิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
ครั้งท่ี 29 ปการศึกษา 2560 ระหวางวันท่ี 8-12 มกราคม 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

32. นายอภิสิทธิ์ นุตะสิริวัฒน เลขานุการองคการฯป 2560 ไดเขารวมในงานประชุม
วิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
ครั้งท่ี 29 ปการศึกษา 2560 ระหวางวันท่ี 8-12 มกราคม 2561 ณ อาชวีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

33. นางสาวรุจิรัตน เวชมณีกร ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ/ทักษะพ้ืนฐานการประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว (ปวช.หรือ ปวส.) “ระนาดเอก 
(ไมแข็ง)” ในงานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 29 ปการศึกษา 2560 ระหวางวันท่ี 8-12 มกราคม 2561 ณ อาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

34. นางสาวศศิธร สายลือนาม ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ/ทักษะการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรผลิตหนังสือราชการภายนอก ในงานประชุม
วิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
ครั้งท่ี 29 ปการศึกษา 2560 ระหวางวันท่ี 8-12 มกราคม 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  

35. นางสาวรุจีรัตน ศรีสงคราม ไดรับรางวัลโครงการดีเดน โครงการการผลิตสื่อนําเสนองาน
ประกวดโครงการวิชาชีพโครงการนิทรรศการวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ กิจกรรมคอมพิวเตอรปริทัศน’ 
60 ประจําปการศึกษา 2560 วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2561 

36. นางสาวเสาวภาคย แกวน้ําเย็น ไดรับรางวัลโครงการดีเดน โครงการการผลิตสื่อสิ่งพิมพ 
งานประกวดโครงการวิชาชีพโครงการนิทรรศการวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ กิจกรรมคอมพิวเตอร
ปริทัศน’ 60 ประจําปการศึกษา 2560 วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2561 

   37. นายสหรัฐ ดอกบัวกลาง ไดรับรางวัลโครงการดีเดน โครงการการผลิตสื่อสิ่งพิมพ งาน
ประกวดโครงการวิชาชีพโครงการนิทรรศการวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ กิจกรรมคอมพิวเตอรปริทัศน’ 60 
ประจําปการศึกษา 2560 วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2561 

   38. นางสาวภาวินี นาคประดิษฐ ไดรับรางวัล Inrecognition of successful completion 
of Bronze level Mos Olympic Thailand Championship 2017 “Microsoft powerpoint 2016 “ 
ในวันท่ี 20 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 



ประจําปการศึกษา 2561 

1. นางสาวรุจีรัตน เวชมณีกร ไดเขารวมการคัดเลือกเยาวชนตนแบบดานดนตรีไทย โดย กระทรวง
วัฒนธรรม 

2. นายกฤษฎาวุฒิ เจริญใหม ไดเขารวมกิจกรรมบมเพาะนักประดิษฐสายอาชีวศึกษา โดย สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

3. นางสาววิรดี สายจันทรเพ็ญ ไดเขารวมกิจกรรมบมเพาะนักประดิษฐสายอาชีวศึกษา โดย 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

4. นางสาวฐิติพร อํ่าสกุล  องคการมาตรฐานดีเดน สถานศึกษาขนาดใหญ โดย สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

5. นายภคพงษ จานทอง องคการมาตรฐานดีเดน สถานศึกษาขนาดใหญ โดย สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

6. นางสาวมัลลิกา เกตุเทพ องคการมาตรฐานดีเดน สถานศึกษาขนาดใหญ โดย สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

7. นายนฤศร พรโสภิณ องคการมาตรฐานดีเดน สถานศึกษาขนาดใหญ โดย สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

8. นางสาวศุทธินี เพงแสง องคการมาตรฐานดีเดน สถานศึกษาขนาดใหญ โดย สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

9. นางสาวสุกัญญา คงคารัตน องคการมาตรฐานดีเดน สถานศึกษาขนาดใหญ โดย สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

10. นางสาวอารียา ทองดี องคการมาตรฐานดีเดน สถานศึกษาขนาดใหญ โดย สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

11. นายธนัญญา ประยูร  ไดรางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม โดย อาชีวศึกษา
กรุงเทพ 

12. นายกนกพล ศรีสมพล ไดรางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม โดย อาชีวศึกษา
กรุงเทพ 

13. นายอภิสิทธิ์ นุตะสิริวัฒน ไดรางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม โดย อาชีวศึกษา
กรุงเทพ 

14. นายนันฐรัตน ดลเสถียร ไดรางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม โดย อาชีวศึกษา
กรุงเทพ 

15. นายอนุวัชร สงวน ไดรางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม โดย อาชีวศึกษากรุงเทพ 
16. นางสาวบารมี รัตนงามแสง ไดรางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม โดย อาชีวศึกษา

กรุงเทพ 
17. นางสาวกัญญารัตน สารัมย ไดรางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม โดย อาชีวศึกษา

กรุงเทพ 
18. นางสาวชุติกาญจณ สุรัตนากรเกษม ไดรางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม โดย 

อาชีวศึกษากรุงเทพ 
19. นางสาวทักษอร ปานดี ไดรางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม โดย อาชีวศึกษา

กรุงเทพ 



20. นางสาวพรนภัส พัฒนะสุวรกุล ไดรางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม โดย 
อาชีวศึกษากรุงเทพ 

21. นางสาววรรณิสา วานิชชัง ไดรางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม โดย อาชีวศึกษา
กรุงเทพ 

22. นายจุฑายุทธ หงสทอง ไดรางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม โดย อาชีวศึกษา
กรุงเทพ 

23. นางสาวกนกวลี อุปกรณ ไดรางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม โดย อาชีวศึกษา
กรุงเทพ 

24. นางสาวมุกชมพู ศรีโพธิ์อินทร ไดรางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม โดย 
อาชีวศึกษากรุงเทพ 

25. นายอาริชย นวลชื่น ไดรางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม โดย อาชีวศึกษา
กรุงเทพ 

26. นางสาวมนตฤดี ปตตัง ไดรางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม โดย อาชีวศึกษา
กรุงเทพ 

27. นางสาวทักษิณา วิหะสูง ไดรางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม โดย อาชีวศึกษา
กรุงเทพ 

28. นายกฤษฎาวุฒิ เจริญใหม ไดรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม โดย 
อาชีวศึกษากรุงเทพ 

29. นายธญัพิสิษฐ แกวมณี ไดรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม โดย 
อาชีวศึกษากรุงเทพ 

30. นางสาววิรดี สายจันทรเพ็ญ ไดรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม โดย 
อาชีวศึกษากรุงเทพ 

31. นายนิธิกร เกียวซี ไดรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม โดย อาชีวศึกษา
กรุงเทพ 

32. นายอนุวัชร ตันสงวน ไดรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม โดย อาชีวศึกษา
กรุงเทพ 

33. นายปยวัฒน ทิพยศรีราช ไดรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม โดย 
อาชีวศึกษากรุงเทพ 

34. นางสาวหทัยกาญจน เมฆลอย ไดรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม โดย 
อาชีวศึกษากรุงเทพ 

35. นางสาวธนัญญา สันประยูร ไดรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม โดย 
อาชีวศึกษากรุงเทพ 

36. นายรณกรณ ดํารงณธนกิจ ไดรางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม โดย อาชีวศึกษา
กรุงเทพ 

37. นางสาวธันยชนก หวังคอกลาง ไดรางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม โดย 
อาชีวศึกษากรุงเทพ 

38. นางสาวศศลักษณ นิยม ไดรางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม โดย อาชีวศึกษา
กรุงเทพ 



39. นางสาวโชติกา เล็กสุวรรณ ไดรางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม โดย อาชีวศึกษา
กรุงเทพ 

40. นายธีรวัฒน จันดี ไดรางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม โดย อาชีวศึกษากรุงเทพ 
41. นางสาวรุจีรัตน ศรีสงคราม ไดรางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม โดย อาชีวศึกษา

กรุงเทพ 
42. นายรณกรณ ดํารงณธนกิจ ไดรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดองคความรูการนําเสนอผลงานวิจัย

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ โดย อาชีวศึกษากรุงเทพ 
43. นางสาวธันยชนก หวังคอกลาง ไดรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดองคความรูการนําเสนอผลงานวิจัย

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ โดย อาชีวศึกษากรุงเทพ 
44. นายอนุวัชร ตันสงวน ไดรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดองคความรูการนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรม

และสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ โดย อาชีวศึกษากรุงเทพ 
45. นายนิธิกร เกียวซี ไดรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดองคความรูการนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรม

และสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ โดย อาชีวศึกษากรุงเทพ 
46. นางสาวศศลักษณ นิยม ไดรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดองคความรูการนําเสนอผลงานวิจัย

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ โดย อาชีวศึกษากรุงเทพ 
47. นางสาวโชติกา เล็กสุวรรณ ไดรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดองคความรูการนําเสนอผลงานวิจัย

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ โดย อาชีวศึกษากรุงเทพ 
48. นายธีรวัฒน จันดี ไดรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดองคความรูการนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรม

และสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ โดย อาชีวศึกษากรุงเทพ 
49. นางสาวรุจีรัตน ศรีสงคราม ไดรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดองคความรูการนําเสนอผลงานวิจัย

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ โดย อาชีวศึกษากรุงเทพ 

 



 

ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
โรงเรียนพณิชยการธนบุรี ได้ถือก้าเนิดขึ นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2500  

ณ วัดบางแวก ต้าบลคูหาสวรรค์ อ้าเภอภาษีเจริญ จัดหวัดธนบุรี สังกัดกองโรงเรียนพาณิชย์และ อุตสาหกรรม  
กรมอาชีวศึกษา  ท้าการเปิดสอนจริงเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2500 

ผู้ที่คิดริเริ่มให้เกิดโรงเรียนขึ น ณ สถานที่นี คือ พระมหาระมัด โชติปาโล (มีพร้อม) เจ้าอาวาสวัดบางแวกใน
เวลานั นซึ่งเป็นผู้ที่ใฝ่ใจในการศึกษา ท่านคิดท่ีจะตั งโรงเรียนสามัญ และวิสามัญ ในวัดของท่าน  

ท่านจึงได้รวบรวมเงินของวัดร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาสร้างอาคารไม้ขึ นสองหลัง  แบบ ป.2  พิเศษ  (ปัจจุบัน-ได้
รื อไปหมดแล้ว) โดยท่านตั งใจจะให้เป็นโรงเรียนประชาบาลหลังหนึ่งและอีกหลังหนึ่งให้เป็นโรงเรียนมัธยม  โดยสิ น
ค่าก่อสร้างทั งสิ นประมาณ  900,000 บาท  แล้วเสร็จเมื่อ  พ.ศ. 2496   

แต่ก็ยังไม่สามารถตั งเป็นโรงเรียนตามความปรารถนาได้  เพราะด้วยมีเหตุขัดข้องบางประการ    ท่าน
เจ้าอาวาสก็ไม่ได้ละความพยายาม   

ประกอบกับทางกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นว่าการอาชีวศึกษาก้าลังอยู่ในความนิยมของ
ผู้ปกครองและนักเรียนมากขึ น จึงประสงค์ ที่จะขยายโรงเรียนพาณิชยการให้มีจ้านวนเพ่ิมขึ นอีก 

ท่านเจ้าอาวาสทราบดังนั น ท่านจึงได้ขายอาคารไม้ทั งสองหลังให้กรมอาชีวศึกษาไปพร้อมกับยกที่ดินให้
เป็นของโรงเรียนอีก 9 ไร่เศษ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั งสิ น  

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้สถาปนาขึ นในวันที่  23  กุมภาพันธ์  2500 ตรงความมุ่งหมายของ
กระทรวงศึกษาธิการที่จะขยายโรงเรียนพณิชยการขึ นในเขตธนบุรี  

กรมอาชีวศึกษาได้มีค้าสั่งให้ท่านอาจารย์สัณฑ์  พรนิมิตร  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพณิชยการพระนคร 
ในขณะนั น  เป็นผู้รักษาการในต้าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพณิชยการธนบุรี 
 สภาพเดิมของวิทยาลัยสมัยนั นเต็มไปด้วยร่องสวนตรงกลางสนามวิทยาลัยฯ  เคยเป็นป่าช้าที่มีโกดัง
เก็บศพและเชิงตะกอนเผาศพ ทางโรงเรียนต้องรื อถอนและปรับปรุงสถานที่  โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจของ
คณะครู – อาจารย์ และนักเรียนที่เข้ามาเรียนรุ่นแรก ๆ มาช่วยกันปรับปรุงจนกลายสภาพเป็นเช่นในปัจจุบัน
พร้อมทั งมีอาคารต่างๆ เกิดขึ นตามล้าดับ   

ต่อมาทางกรมอาชีวศึกษาเล็งเห็นความจ้าเป็น  ที่จะต้องเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง
และเห็นว่า  โรงเรียนพณิชยการธนบุรีเป็นสถาบันที่มีความพร้อม  ประกอบด้วยนักเรียนที่มีระเบียบวินัยเป็นที่
เชื่อถือแก่บุคคลภายนอก และมีอุปกรณ์ ครู – อาจารย์ พร้อมที่จะสอนในระดับ   ที่สูงขึ นไปได้ 
 ดังนั นในปีการศึกษา  2514  กรมอาชีวศึกษาจึงได้มีค้าสั่งให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั นสูง (ปวส.)  ขึ นและยกฐานะเป็น “วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี” 
 ในปีการศึกษา  2516  กรมอาชีวศึกษาได้อนุมัติให้วิทยาลัยฯ  เปิดสอนขึ นอีกหลักสูตรคือประโยคครู
มัธยม (ป.ม.)  ต่อจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูงอีก  1  ปี  ทั งนี ก็เพ่ือสนองความต้องการของประเทศ
ในเรื่องการขาดแคลนครูอาชีวศึกษา 



 

 ต่อมาในปีการศึกษา  2520  วิทยาลัยได้รับงบประมาณซื อที่ดินเพื่อขยายบริเวณวิทยาลัย  อีก 4 ไร่เศษ  
และได้สร้างเข่ือนกั นน ้าและปรับปรุงพื นที่บริเวณวิทยาลัย   

ปัจจุบันวิทยาลัยมีสะพานคอนกรีตข้ามคลองบางแวก ท้าให้สามารถน้ารถยนต์เข้าบริเวณวิทยาลัยได้  
พร้อมมีอาคารเรียนเพ่ิมขึ นมาหลายหลัง  จากการสนับสนุนของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

จากการมีคณาจารย์ที่มีความสามารถในการบริหารงานและประสิทธิ์ประสาทวิชา  จากการรวมน ้าใจของ
ศิษย์เก่า  (สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการธนบุรี)  เข้าสนับสนุนส่งเสริมในส่วนที่ขาด ท้าให้วิทยาลัยฯ  มีชื่อเสียงเป็นที่
รู้จักของบุคคลทั่วไป  เพราะนอกจากจะมีคณาจารย์ที่ดีแล้วยังมีอาคารเรียน  อุปกรณ์การศึกษาและสิ่งอ้านวยความ
สะดวกต่าง ๆ  ที่ทันสมัย  เท่าเทียมกับสถาบันที่มีชื่อเสียงแห่งอ่ืน ๆ 

 

การจัดการศึกษา 
 

 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  จัดการศึกษา 2  ระดับ 
1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมใช้เวลาศึกษา 3 ปี โดยรับ

ผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 หรือ เทียบเท่า) และสาขาวิชาที่เปิดสอนมีดังนี  
1.1  สาขาวิชาการบัญชี 
1.2  สาขาวิชาการเลขานุการ 
1.3  สาขาวิชาการขาย 
1.4  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1.5  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
1.6  สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาค)ี 

2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจใช้เวลาศึกษา 2 ปี โดยรับ
ผู้ส้าเร็จ  การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สาขาวิชาที่
เปิดสอนมีดังนี  

2.1  สาขาวิชาการบัญชี 
2.2   สาขาวิชาการตลาด 
2.3  สาขาวิชาการเลขานุการ 
2.4  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2.5  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) 
 

 
 
 


	is1.pdf
	is1_2.pdf

	is1-1-1.pdf
	is1-1-1
	is1-1-1
	is1-1-1
	is1

