วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
เกียรติประวัติ :
ปีการศึกษา 2541
ปีการศึกษา 2542

ปีการศึกษา 2543
ปีการศึกษา 2545

ปีการศึกษา 2546

ปีการศึกษา 2547

ปีการศึกษา 2548

- ได้รับเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่น
- ได้รับเลือกเป็นสถานศึกษามาตรฐานอาชีวศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาคหกรรม
พาณิชยกรรมและศิลปกรรม
- สถานศึกษานําร่องการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษา กรมอาชีวศึกษา
- ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาศึกษาจัดการอาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคีได้อย่างดียิ่ง
จากกรมอาชีวศึกษา
- ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาต่ํากว่าปริญญาจาก สมศ.
- ได้รับโล่รางวัลงานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ กรมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 12
ประเภทระเบียบวินัยค่ายย่อย ดีเด่น และกองร้อยเนตรนารีดีเด่น
- ได้รับคัดเลือกจากกรมอาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษานําร่องเปิดสอนระดับปริญญาตรี
สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกโดยจัดทําเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง
กรมอาชีวศึกษาและสมาคมผู้ค้าปลีกไทย
- ได้รับคัดเลือกจากกรุงเทพมหานคร เป็นสถานศึกษาเข้มแข็งปลอดจากยาเสพติด
- ได้รับโล่เกียรติยศจากบริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จํากัด (มหาชน) ให้
การสนับสนุนและร่วมจัดการแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
- โล่เกียรติคุณ จากเซ็นทรัล จํากัด (มหาชน) เป็นสถานศึกษาที่ให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาธุรกิจค้าปลีก สําหรับเด็กด้อย
โอกาสของวิทยาลัยศึกษาสงเคราะห์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
- โล่เกียรติคุณ จากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษาที่ให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนโครงการทวิภาคีดีเด่น ตามโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาข
ธุรกิจค้าปลีก สําหรับเด็กด้อยโอกาสในวิทยาลัยสังกัดกองการศึกษาสงเคราะห์
กรมสามัญศึกษา
- โล่เกียรติคุณ จากบริษัท ซี.พี เซเว่นอีเลฟเว่น จํากัด (มหาชน) ให้การสนับสนุน
และร่วมจัดการแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
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- โล่เกียรติคุณ จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานครเป็นสถานศึกษาดีเด่นดําเนินการสนับสนุน 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
ประสบการณ์ในการทํางานจริงด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นภาคฐานในการ
นําไปสังคมที่ดี
- รับโล่เกียรติคุณ จากสํานักงานเขตภาษีเจริญ เพื่อแสดงว่าเป็นสถานศึกษาที่
ให้บริการวิชาชีพสู่สังคม ชุมชน เขตภาษีเจริญ
- นางสาวศันสนีย์ สุวรรณเจตต์ ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์
ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2548
- ได้รับรางวัลจากสํานักงานเขตภาษีเจริญ เป็นสถานศึกษา จําหน่ายอาหารที่ได้
มาตรฐานอาหารปลอดภัย
- เกียรติบัตร จากบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเดท จํากัด (มหาชน) เป็นสถานศึกษาที่
ให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาธุรกิจค้า
ปลีก
- ศิษย์เก่าของสถานศึกษา ได้รับการคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในงาน “พลังอาชีวะสร้างชาติ : อา 2006 ” เป็น “บุคคลแห่งปี
ศรีอาชีวะ” คือ นางสาวทัศนีย์ คล้ายกัน
- รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากบริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จํากัด (มหาชน) เพื่อ
แสดงว่าเป็นสถานศึกษาที่ให้ความสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการศึกษาระบบ
ทวิภาคี ด้านค้าปลีกเป็นอย่างดี ตามโครงการความร่วมมือร่วมมือระหว่าง
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- ได้รับโล่เกียรติคุณจากธนาคารออมสิน ที่วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีได้สนับสนุน
ส่งเสริมเยาวชนให้เห็นคุณค่าของการออมทรัพย์และเสริมสร้างให้เยาวชนได้รับ
ประสบการณ์ในการทํางานจริงด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นภาคฐานใน

ปีการศึกษา 2550

-

-

-

-

-

การนําไปสู่สังคมที่ดี
ผู้บริหารพร้อมหัวหน้าคณะวิชา ได้รับโล่เป็นผู้นําพัฒนาสถานศึกษา ให้มีคุณภาพ
และเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น จาก ฯ พณฯ ท่านพลเอกวิจิตร กุลละวณิชย์
ได้รับโล่จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นสถานศึกษาการประกัน
คุณภาพมาตรฐาน อาชีวศึกษาดีเด่น
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา จากสํานักงานรับรอง
มาตรฐาน และประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (องค์การมหาชน)
รับโล่เกียรติคุณ จากสํานักงานเขตภาษีเจริญ เพื่อแสดงว่าเป็นสถานศึกษาที่
ให้บริการวิชาชีพสู่สังคม ชุมชน เขตภาษีเจริญ
ได้รับโล่เกียรติคุณ จากบริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จํากัด (มหาชน) เป็น
สถานศึกษาที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการศึกษาระบบ
ทวิภาคี
ได้รับโล่เกียรติคุณ จากบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จํากัด เป็นสถานศึกษาที่ให้
การสนับสนุนแก่บริษัทเป็นอย่างดียิ่ง ในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึก
ประสบการวิชาชีพ
ได้รับโล่เกียรติคุณ จากบริษัท แมคโดนัลด์ (ไทยแลนด์) จํากัด เป็นสถานศึกษา
สนับสนุนและความร่วมมืออย่างดียิ่ง ในโครงการทวิภาคี
ได้รับเกียรติคุณจากบริษัท เซ็นทรัล เรสเตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด เป็นสถานศึกษา
ในการสนับสนุนแก่บริษัทฯ อย่างดียิ่งในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกประสบการ
วิชาชีพ โครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ได้รับโล่เกียรติคุณ จากบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เป็นสถานศึกษาที่
ให้ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ระบบทวิภาคี ด้านการค้า
ปลีก
ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5 รางวัลชนะเลิศ
ประเภทหญิงเดี่ยว ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5 รางวัลชนะเลิศอันดับ
1 ประเภททีมผสม ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษาชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 6
รางวัลชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี
ได้รับรางวัลการแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษา ระดับภาค (กรุงเทพและปริมณฑล)
รางวัลชนะเลิศ ประเภทคู่ ณ วิทยาลัยพณิชยการบางนา
ได้รับรางวัลการแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษา ระดับภาค (กรุงเทพและปริมณฑล)
รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมผสม ณ วิทยาลัยพณิชยการบางนา
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- ได้รับรางวัลการแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษา ระดับภาค (กรุงเทพและปริมณฑล)
รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลหญิง ณ วิทยาลัยพณิชยการบางนา
- ได้รับรางวัลการแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษาครั้งที่ 7 รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
ประเภททีมผสม ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรงเทพฯ
- ได้รับรางวัลการแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 8 (กรุงเทพและปริมณฑล)
รางวัลชนะเลิศประเภททีม ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
- ได้รับรางวัลการแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 8 (กรุงเทพและปริมณฑล)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประเภทบุคคลชาย ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
- ได้รับรางวัลการแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 8 ภาคกรุงเทพ และ
ปริมณฑลรางวัลชนะเลิศประเภทคู่ ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
- ได้รับรางวัลการแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 8 (กรุงเทพและปริมณฑล)
รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลหญิง ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
- กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3
- กองเนตรนารีวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3 ปี
- กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร
- กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับโล่และรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับประเทศปี 2551
- ได้รับโล่เกียรติคุณจากสํานักงานเขตภาษีเจริญเพื่อแสดงว่าเป็นสถานศึกษาที่
ให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชน
- ได้รับโล่เกียรติคุณจากบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เป็นสถานศึกษาที่ให้
ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ระบบทวิภาคี ด้านการค้า
ปลีก
- นายสุรศักดิ์ จันทร์เสนา นักเรียนสาขาวิชาการบัญชี การคัดเลือกผู้แทน
นักเรียนนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนของอาชีวศึกษามหานครเข้าเยี่ยมคารวะ
นายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจําปี 2552
- ได้รับโล่เกียรติคุณจากสํานักงานเขตภาษีเจริญเพื่อแสดงว่าเป็นสถานศึกษาที่
ให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชน
- ได้รับโล่เกียรติคุณจากบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เป็นสถานศึกษาที่ให้
ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ระบบทวิภาคี ด้านการค้า
ปลีก

- ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร และรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชาติ จากการแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทย
- ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคและได้รางวัลชมเชยอันดับที่ 5 ระดับชาติ
การลงบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ และบัญชีสําเร็จรูประดับ 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 ครั้งที่ 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
- ได้รับโล่รางวัลเป็นสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่นของหน่วยบัญชาการกําลังสํารอง
(ร.ด.) ประจําปี 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
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิกครั้งที่ 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 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ประเภท Standard C1 การแข่งขันหมาก
ล้อม Standard Rating & Friendship Game ครั้งที่ 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 ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Standard C การแข่งขันหมากล้อม Standard
Rating & Friendship Game ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Standard D การแข่งขันหมากล้อม
Standard Rating & Friendship Game ครั้งที่ 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 จํากัด ขอบคุณวิทยาลัย
พณิชยการธนบุรีที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนบริษัทอย่างดีในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจ ระดับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ” ได้แก่ นางสาวสโรชา สาตร์บํารุง และนางสาวลลิตา
พสุฑันท์ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต วันที่ 2 ธันวาคม 2552

ปีการศึกษา 2553

- ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่
นายนพดล ประณตพรชัย นายสุภรัตน์ เลิศสลัก และนายชลวิทย์ ทองทิพย์
และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวจินตนา ศิริวัฒน์
นางสาวแพรวนภา มั่นถาวรวงศ์ และนางสาววนิดา ราศรีคูณ
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553
- ได้รับเกียรติบัตรจากบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เป็นสถานศึกษาที่ให้
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
ของเศรษฐกิจพอเพียงประจําปีการศึกษา 2553
- วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากบริษัทโออิชิกรุ๊ป จํากัด
(มหาชน) ณ วันที่ 28 มีนาคม 2554
- นางสาวดวงใจ ปีปทุม ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากบริษัทโออิชิกรุ๊ป จํากัด
(มหาชน) ณ วันที่ 28 มีนาคม 2554
- นางสาวศศิพร อารุยไชย ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากบริษัทโออิชิกรุ๊ป
จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 28 มีนาคม 2554
- วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับใบประกาศเกียติคุณจากบริษัทยัมเรสเทอรองค์
อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด 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 คอฟฟี่
(ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที่ 28 มีนาคม 2554
- นางสาวดวงใจ ปีปทุม ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากบริษัทสตาร์บัสค์ คอฟฟี่

-

-

-

-

-

(ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที่ 28 มีนาคม 2554
นางสาวศศิพร อารุยไชย ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากบริษัทสตาร์บัสค์
คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที่ 28 มีนาคม 2554
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากบริษัทเซ็นทรัลรีเทล
คอร์ปอเรชั่น จํากัด ณ วันที่ 29 เมษายน 2554
นางสาวดวงใจ ปีปทุม ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากบริษัทเซ็นทรัลรีเทล
คอร์ปอเรชั่น จํากัด ณ วันที่ 29 เมษายน 2554
นางสาวศศิพร อารุยไชย ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากบริษัทเซ็นทรัลรีเทล
คอร์ปอเรชั่น จํากัด ณ วันที่ 29 เมษายน 2554
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่บริหารวิชาชีพสู่
สังคมชุมชน เขตภาษีเจริญ ตลอดปีการศึกษา 2553
นางขนิษฐา จิตรอรุณ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทสื่อหนังสือในการ
ประกวดสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553
นางสาวสุนิดา พานิชยกุล ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณครุฑทองคํา
“ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” และเกียรติบัตรจากสํานักงานนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2553
กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเหรียญทอง ในการประกวดระดับแถวลูกเสือ เนตรนารีประเภทวิสามัญ
ระดับเขตพื้นที่ ณ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วันที่ 11 มิถุนายน 2553
กองเนตรนารีวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเหรียญทอง ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประเภทวิสามัญ
ระดับพื้นที่ ณ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วันที่ 11 มิถุนายน 2553
นายเป็นหนึ่ง พึ่งตระกูล ผู้ได้รับการคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดีงาม
ของพระพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2553
นายภารดร ไฝทอง ผู้ได้รับการคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดีงาม
ของพระพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2553
นางสาวอรอนงค์ ดวงขําดี ผู้ได้รับการคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี
งามของพระพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2553
นายคณาพงศ์ อินทพล ผู้ได้รับการคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดีงาม
ของพระพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2553
นางสาวปนัชดา รอดเอี่ยม 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” ครั้งที่ 4 ในงานวันวิทยาการจัดการก้าวหน้าครั้งที่ 6 ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในวันที่ 20 มกราคม 2554
- นายจิรทีปต์ โชติจิรฐั กาล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขัน
กีฬาหมากล้อม ประเภทคู่ เนื่องในงาน “เทคนิคมีนบุรีปริทรรศน์” ปีการศึกษา
2553 วันที่ 19-21 มกราคม 2554
- นายอําพล 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
สําเร็จรูปเพื่องานบัญชี ในการเข้าร่วมประชุมและแข่งขันทักษะวิชาชีพการ
ประกวดทักษะวิชาพื้นฐานในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2553 วันที่ 24-28 มกราคม
2554 ณ จังหวัดเชียงราย
- นายพีระพงศ์ อนันต์ศราวุธ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวด
ดนตรีไทยในการเข้าร่วมประชุมและแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดทักษะวิชา
พื้นฐานในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2553 วันที่ 24-28 มกราคม 2554 ณ จังหวัด
เชียงราย

ปีการศึกษา 2554

- นายศุภวิชญ์ ศิริทรัพย์สุนทร ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันพิมพ์ดีดไทย
ในการเข้าร่วมประชุมและแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดทักษะวิชาพื้นฐานใน
การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ
ประจําปีการศึกษา 2553 วันที่ 24-28 มกราคม 2554 ณ จังหวัดเชียงราย
- นางสาววนิดา ราศีคูณ, นางสาวแพรวนภา มั่นถาวรวงศ์ และนางสาวศรีจุฑา
อินทรชัย ได้รับรางวัลที่ 2 ในการเข้าร่วมโครงการการแข่งขันความเป็นเลิศ
ทางการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในงาน RBAC วิชาการ ประจําปีการศึกษา 2553 ณ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต วันที่ 13-14 มกราคม 2554
- วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาผู้เข้าร่วมวิจัยและ
จัดทําหลักสูตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชนภายใต้แผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง 2554
- หมู่ลูกเสือวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีได้รับรางวัลดีเด่น กิจกรรมเมืองรักเรา-รักษ์
โลก ในงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติครั้งที่ 16 ณ ค่าย
ลูกเสือวชิราวุธ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันที่ 13-18 มีนาคม 2554
- หมู่ลูกเสือวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีได้รับรางวัลดีเด่น กิจกรรมบริการชุมชน
ในงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติครั้งที่ 16 ณ ค่ายลูกเสือ
วชิราวุธ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันที่ 13-18 มีนาคม 2554
- หมู่ลูกเสือวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีได้รับรางวัลดีเด่น กิจกรรมเดินทางไกล
ในงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติครั้งที่ 16 ณ ค่ายลูกเสือ
วชิราวุธ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันที่ 13-18 มีนาคม 2554
- หมู่ลูกเสือวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขันทักษะล
ลูกเสือระเบียบแถว ในงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติครั้งที่
16 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันที่ 13-18
มีนาคม 2554
- กองเนตรนารีวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขัน
ทักษะทางลูกเสือระเบียบแถว ในงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา
ระดับชาติครั้งที่ 16 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วันที่ 13-18 มีนาคม 2554
- กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบ
วินัยในสังคม ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ประจําปีการศึกษา
2554 ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ วันที่ 14 มิถุนายน 2554

- กองเนตรนารีวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับรองรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2
ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ตามโครงการส่งเสริมเยาวชน
ลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
ประจําปีการศึกษา 2554 ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ วันที่ 14 มิถุนายน
2554
- กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบ
วินัยในสังคม ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจําปีการศึกษา 2554 ณ
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ วันที่ 18 มิถุนายน 2554
- กองเนตรนารีวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับรองรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ตามโครงการส่งเสริมเยาวชน
ลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจําปีการศึกษา
2554 ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ วันที่ 18 มิถุนายน 2554
- กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในร้อย
กองลูกเสือดีร้อยปีลูกเสือไทย ตามโครงการรวมพลังสามัคคีร้อยปีลูกเสือไทย ณ
ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันที่ 28-30 มิถุนายน 2554
- กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี รับโล่เกียรติยศและได้รับการ
คัดเลือกเป็นหนึ่งในร้อยกองลูกเสือดีร้อยปีลูกเสือไทย ตามโครงการรวมพลัง
สามัคคีร้อยปีลูกเสือไทย ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร วันที่ 1 กรกฎาคม 2554
- กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ร่วมเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประธานในพิธีทบทวนคําปฎิญาณและสวนสนามงานวัน
คล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจําปี 2554 ณ สนามศุภชลาศัย
สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร วันที่ 1 กรกฎาคม 2554
- กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการ
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจําปีการศึกษา 2554 ระดับประเทศ
ณ สนามศุภชลาศัย
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการบัญชีกับคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 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 การแข่งขันทักษะการออกแบบ 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 การแข่งขันจัดทําและนําเสนอการนําเที่ยว
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2555 ณ โรงแรมสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทย ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรม

-

-

-

-

-

สตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง
ได้รับรางวัลลําดับที่ 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
ได้รับรางวัลลําดับที่ 4 การประกวดมารยาทไทย ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรม
สตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง
ได้รับรางวัลลําดับที่ 4 การประกวดดนตรีไทย ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรม
สตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง
ได้รับรางวัลลําดับที่ 5 การแข่งขันทักษะการออกแบบ web page ในการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2555
ณ โรงแรมสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง

- ได้รับรางวัลลําดับที่ 7 การแข่งขันทักษะ Animation ในการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2555
ณ โรงแรมสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง
- ได้รับรางวัลลําดับที่ 7 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2555
ณ โรงแรมสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง
- ได้รับรางวัลลําดับที่ 10 การแข่งขันโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานอาชีพ ในการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2555
ณ โรงแรมสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง
- นายสมพงษ์ มุ่งถาวร ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี ประจําปี 2554 วันที่ 15
มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
- นางสาวชวนจิต เอี่ยมฉ่ํา ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี ประจําปี 2555 วันที่ 15
มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
- นางกาญจนา ทรัพย์อาจิณ ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี ประจําปี 2555 วันที่
15 มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

- นางฉันท์ทิพย์ ลีลิตธรรม ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี ประจําปี 2555 วันที่ 15
มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
- นางสาวทัศนีย์ บุญญะโรดล ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี ประจําปี 2555
วันที่ 15 มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
- นางสาวธนิษฐา บารมี ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี ประจําปี 2555 วันที่ 15
มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
- นางมนัสวี สุขเจริญ ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี ประจําปี 2555 วันที่ 15
มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
- นางสุวรา ศรีปาน ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี ประจําปี 2555 วันที่ 15
มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
- นางขนิษฐา จิตรอรุณ ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี ประจําปี 2555 วันที่ 15
มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
- หม่อมหลวงจรุงทอง แก้วอ่อน ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี ประจําปี 2555
วันที่ 15 มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
- นางจุฑาทิพย์ บุญประเสริฐ ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี ประจําปี 2555 วันที่
15 มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
- นางวิไลวรรณ ติจนทึก ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี ประจําปี 2555 วันที่ 15
มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
- นางจิตราพร กาญจนพิบูลย์ ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี ประจําปี 2555 วันที่
15 มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
- นางสาวสุนิดา พณิชยกุล ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี ประจําปี 2555 วันที่
15 มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
- นางสาวสรญา เปรี้ยวประสิทธิ์ ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี ประจําปี 2555
วันที่ 15 มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
- นางศุภรัตน์ ใจสะอาด ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี ประจําปี 2555 วันที่ 15
มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
- นางสาวสายนภา รามพงษ์ ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี ประจําปี 2555 วันที่
15 มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
- นายอธิพัฒน์ ประกอบผล ได้เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี ประจําปี 2555 วันที่
15 มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
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๒. นายปวริศ สายพงศ์ และนายธนวิน นิโครธะสวัสดิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการแข่งขันทักษะการ
ออกแบบ Web page ระดั บชาติ วั น ที่ ๒-๗ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๗ ณ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. นายบารมี กูลสวสดิ์มงคล ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง The 1st Asian Martial Art
Games-Bangkok Thailand ๒๐๐๙ รางวัลเหรียญทองแดง The 3rd Asian ladoor Gamgs-Vietnam
๒๐๐๙ รางวัลเหรียญทองแดง The 25th Asian Sea Games Vientiane-Laos ๒๐๐๙ รางวัลเหรียญ
ทองแดงกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๗ “เนปิดดอว์เกมส์” ณ ประเทศเมียนมาร์ รางวัลเหรียญทอง ๓ เหรียญ
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ “สุพรรณบุรีเกมส์” จังหวัดสุพรรณบุรี
๔. น า ย ธ น า ธิ ป อ า จ อ า ษ า ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล ช น ะ เ ลิ ศ ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น กี ฬ า ห ม า ก ล้ อ ม
“เยาวชนชิงแช้มป์แห่งประเทศไทย” ประเภท Premier ระดับชาติ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ
ศูนย์การค้าซีคอน บางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร
๕. นายพีรณัฐ พัฒนสุทธิรัตน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ ในการแข่งขันกีฬาหมากล้อม “เยาวชนชิง
แช้ ม ป์ แ ห่ ง ประเทศไทย” ประเภท Standard C ระดั บ ชาติ วั น ที่ ๙ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๗
ณ ศูนย์การค้าซีคอน บางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร
๖. นายปฏิภาณ เทียนไธสง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน กีฬาหมากล้อม “เยาวชนชิงแช้มป์แห่ง
ประเทศไทย” ประเภท Standard D ระดับชาติ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การค้าซีคอน
บางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร
๗. นายสิทธิกร มั่นกิจ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นของสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เนื่องในงานวัน
เด็กแห่งชาติ หน่วยงานที่ให้กระทรวงศึกษาธิการ
๘. นายสิทธิกร มั่นกิจ ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๗หน่วยงานที่
ให้สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาร่วมกับ ธนาคารออมสิน
๙. นายพิชิตชัย สุวรรณวงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ในการ แข่งขันทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ
ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับภาค ภาคตะวันออกและ กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน –
๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง
๑๐. นายปวริศ สายพงศ์ และนายธนวิน นิโครธะสวั สดิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ในการแข่งขัน
ทั ก ษะการออกแบบ Web page ระดั บ ภาค ภาคตะวั น ออกและ กรุ ง เทพมหานคร วั น ที่ ๒๙
พฤศจิกายน – ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง
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๑๑. นายสรายุทธ กระแสร์ฉาย และนางสาวอภิฤดี อุดมพืช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ใน
การแข่ ง ขั น ทั ก ษะ Animation ระดั บ ภาค ภาคตะวั น ออกและกรุ ง เทพมหานคร วั น ที่ ๒๙
พฤศจิกายน – ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง
๑๒. นายชุตินธร กล้าสู้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ในการประกวดดนตรีไทย (เครื่องดนตรี
ขลุ่ย) ระดับภาค ภาคตะวันออกและ กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ โรงแรมสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง
๑๓. นางสาวชุติกาญจน์ เกตุจรัส ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ในการ ประกวดดนตรีไทย (เครื่อง
ดนตรีขิม) ระดับภาค ภาคตะวันออกและ กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๓ ธันวาคม
๒๕๕๖ ณ โรงแรมสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง
๑๔. นางสาวฟ้า จันทร์ทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ในการประกวดดนตรีไทย (เครื่องดนตรีซอ
อู้) ระดับภาค ภาคตะวันออกและ กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ โรงแรมสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง
๑๕. นายหนึ่งเดียว เครือมาศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ สมาชิกดีเด่นองค์การนักธุรกิจในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่ให้ สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษามหานคร
๑๖. นายธเนศพงศ์ แซ่ตั้ง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ในการแข่งขันหมากล้อม “Standard Rating &
Friendship Game” ครั้ งที่ ๒ ประเภท Standard D ระดับจังหวัด วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
๑๗. นายพีรณัฐ พัฒนสุทธิรัตน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ในการแข่งขันหมากล้อม “Standard Rating
& Friendship Game” ครั้งที่ ๒ ประเภท Standard D ระดับจังหวัด วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
๑๘. นายธนาธีป อาจอาษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคุคลชาย ในการ แข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา
(V-GO XII) ครั้งที่ ๑๒ ระดับจังหวัด วันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
จังหวัดนครปฐม
๑๙. นางสาวอรนุช เจริญวงศ์วรกุล นายสิทธิกร มั่นกิจ และนายธนา แซ่จิ้ว ได้รับรางวั ล ชนะเลิ ศ ประเภทที ม
ผสม ในการแข่งขันกีฬาหมากล้ อมอาชีวศึกษา (V-GO XII) ครั้งที่ ๑๒ ระดั บจังหวัด วั นที่ ๒๒ - ๒๓
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จังหวัดนครปฐม
๒๐. นางสาวศลี รา เรื องลอยข า ได้ รั บรางวั ลชนะเลิ ศ ประเภทบุ คุ คลหญิ ง ในการแข่ งขั นกี ฬาหมากล้ อม
อาชีวศึกษา (V-GO XII) ครั้งที่ ๑๒ ระดับจังหวัด วันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครปฐม จังหวัดนครปฐม
๒๑. นายชัยพล วงศ์เบญจทรัพย์ และนายบัญชา แก้วลาด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ประเภทชายคู่ ใน
การ แข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา (V-GO XII) ครั้งที่ ๑๒ ระดับจังหวัด วันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จังหวัดนครปฐม
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๒๒. นายพีรณัฐ พัฒนสุทธิรัตน์ และนางสาวเพชราภรณ์ ขวัญเมือง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภท
คู่ผสม ในการ แข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา (V-GO XII) ๑๒ ระดับจังหวัด วันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จังหวัดนครปฐม
๒๓. นายพงศกร พิริยานุพงศ์ นายพงศ์สิทธิ์ เคนนอก และนายเนศพงศ์ แซ่ตั้ง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ
๑ ประเภททีมชาย ในการ แข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา (V-GO XII) ครั้งที่ ๑๒ ระดับจังหวัด วันที่ ๒๒๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จังหวัดนครปฐม
๒๔. นายพงสิทธิ์ เคนนอก นายธเนศพงศ์ แซ่ตั้ง และนายวัชพงศ์ เฉลิมกิจวณิชย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท
ทีม ในการแข่งขันกีฬาหมากล้อม “เทคนิคมีนบุรี ป ริ ท ร ร ศ น์ ” วั น ที่ ๒ ๓ -๒ ๔ ม ก ร า ค ม ๒ ๕ ๕ ๗
ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
๒๕. นางสาวอรนุช เจริญวงศ์วรกุล นายนพฤทธิ์ ทองปรีชา และนายธนา แซ่จิ้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิ ศ
อันดับ ๑ ประเภททีม ในการแข่งขันกีฬาหมากล้ อม “เทคนิคมีนบุรีปริทรรศน์ ” วันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม
๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
๒๖. นายบัญชา แก้วลาด และนายชัยพล วงศ์เบญจทรัพย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทคู่ ในการแข่งขันกีฬา
หมากล้ อม “เทคนิ คมี น บุ รี ป ริ ทรรศน์ ” วั นที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ วิ ทยาลั ยเทคนิ คมี นบุ รี
กรุงเทพมหานคร
๒๗. นางสาวศลีรา เรืองลอยขา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ประเภทบุคคล ในการแข่งขันกีฬาหมาก
ล้ อ ม “เทคนิ ค มี น บุ รี ป ริ ท รรศน์ ” วั น ที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค มี น บุ รี
กรุงเทพมหานคร
๒๘. นางใจทิ พ ย์ ปิ ต ะคาพั น ธ์ ได้ รั บ รางวั ล “หนึ่ ง แสนครู ดี ” ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๖ ในสั ง กั ด
สถานศึกษา ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ. หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
๒๙. นายชาลี ศรี พุ ท ธาธรรม ได้ รั บ รางวั ล “หนึ่ ง แสนครู ดี ” ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๖ ในสั ง กั ด
สถานศึกษา ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ. หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
๓๐. นางเต็มศิริ จุ้ยศุขะ ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในสังกัดสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ. หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
๓๑. นางสาวธนาวดี บานแย้ ม ได้ รั บ รางวั ล “หนึ่ ง แสนครู ดี ” ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๖ ในสั ง กั ด
สถานศึกษา ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ. หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
๓๒. นางนันทนา ศรีหาสาร ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในสังกัดสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ. หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
๓๓. นางเพ็ ญ ศรี เขมะสุ ว รรณ ได้ รั บรางวั ล “หนึ่ง แสนครู ดี ” ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๖ ในสั ง กั ด
สถานศึกษา ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ. หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
๓๔. นางสาวไพบูลย์ ว่องวานิชวัฒนะ ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในสังกัด
สถานศึกษา ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
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๓๕. นางสาววรภร ชูสาย ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในสังกัดสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ. หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
๓๖. นางสาววรรณดี อยู่ ญาติวงศ์ ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี ” ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในสังกัด
สถานศึกษา ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ.หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
๓๗. นางสาวศรุตยา สวยรูป ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในสังกัดสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ. หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
๓๘. นางสาวศิ ริ บุ ญ บุ ญ อนั น ต์ ได้ รั บ รางวั ล “หนึ่ ง แสนครู ดี ” ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๖ ในสั ง กั ด
สถานศึกษา ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ. หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
๓๙. นางศิ ริ พ ร อ่ าครองธรรม ได้ รั บ รางวั ล “หนึ่ ง แสนครู ดี ” ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๖ ในสั ง กั ด
สถานศึกษา ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ. หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
๔๐. นางสลิ ล ดาวัน ได้รั บรางวัล “หนึ่งแสนครูดี ” ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในสั ง กัดสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ. หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
๔๑. นางหทัยรั ตน์ วชิรศักดิ์พานิช ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี ” ประจาปีการศึกษา๒๕๕๖ ในสังกัด
สถานศึกษา ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ. หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
๔๒. นางอัจฉรี กอสนาน ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในสังกัด สถานศึกษา
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ. หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
๔๓. นางดารณี รังสิโรภาส ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจาปี ๒๕๕๖ ประเภทที่ ๑ ครูดีเด่นด้าน
ส่งเสริมการเรียนการสอน (ข้าราชการระดับหัวหน้าแผนก/หัวหน้างาน) วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ
หอประชุม ประทีปปฐมกสิกุล วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
๔๔. นางสุดา เจริญพงศ์ไพบูลย์ ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจาปี ๒๕๕๖ ประเภทที่ ๑ ครูดีเด่น
ด้านส่งเสริมการเรียนการสอน (ข้าราชการระดับ หัวหน้าแผนก/หัวหน้างาน) วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล
๔๕. นางจุฑาทิพย์ บุญประเสริฐ ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น ” ประจาปี ๒๕๕๖ ประเภทที่ ๑ ครู
ดีเด่นด้านส่งเสริมการเรียนการสอน (ข้าราชการระดับ หัวหน้าแผนก/หัวหน้างาน) วันที่ ๑๘ มีนาคม
๒๕๕๗ ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล
๔๖. นางสมหมาย เสถียรธรรมวิทย์ ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจาปี ๒๕๕๖ ประเภทที่ ๑ ครู
ดีเด่นด้านส่งเสริมการเรียนการสอน (ข้าราชการระดับหั วหน้าแผนก/หั วหน้างาน) วั นที่ ๑๘ มีนาคม
๒๕๕๗ ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล
๔๗. นางเสาวพา เวศกาวี ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจาปี ๒๕๕๖ ประเภทที่ ๑ ครูดีเด่นด้าน
ส่งเสริมการเรียนการสอน (ข้าราชการระดับหัวหน้าแผนก/หัวหน้างาน) วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ
หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล
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๔๘. นางสุภาพร เกิดกิจ ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจาปี ๒๕๕๖ ประเภทที่ ๑ ครู ดี เ ด่ น ด้ า น
ส่งเสริมการเรียนการสอน (ข้าราชการระดับหัวหน้าแผนก/หัวหน้างาน) วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ
หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล
๔๙. นางสุทิพา สวัสดี ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจาปี ๒๕๕๖ ประเภทที่ ๒ ครูดีเด่นด้านการ
สอน (ข้าราชการ) วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล
๕๐. นางสุภาวดี พลอยเพ็ชร ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจาปี ๒๕๕๖ ประเภทที่ ๒ ครูดีเด่น
ด้านการสอน(ข้าราชการ) วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล
๕๑. นางนันท์ ศรีสุวรรณ ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจาปี ๒๕๕๖ ประเภทที่ ๒ ครูดีเด่นด้าน
การสอน (ข้าราชการ) วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล
๕๒. นางสาวสุจารี พงษ์ตันสกุล ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจาปี๒๕๕๖ ประเภทที่ ๒ ครูดีเด่น
ด้านการสอน (ข้าราชการ) วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล
๕๓. น.ส.สุภาภรณ์ เลอเลิศวณิชย์ ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจาปี ๒๕๕๖ ประเภทที่ ๒ ครู
ดีเด่นด้านการสอน (ข้าราชการ) วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล
๕๔. นางพรเพ็ญ เอกเอี่ยมวัฒนกุล ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจาปี ๒๕๕๖ ประเภทที่ ๒ ครู
ดีเด่นด้านการสอน (ข้าราชการ) วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล
๕๕. นางสาวอรุณี เมฆาธร ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจาปี ๒๕๕๖ ประเภทที่ ๓ ครูดีเด่นด้าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ข้าราชการ) วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล
๕๖. นางสุพัตรา ไพศาล ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจาปี ๒๕๕๖ ประเภทที่ ๓ ครู ดี เ ด่ น ด้ า น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ข้าราชการ) วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล
๕๗. นางสุนันทา สังขทัศน์ ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจาปี ๒๕๕๖ ประเภทที่ ๓ ครูดีเด่นด้าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ข้าราชการ) วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล
๕๘. นางถิรนุต ศรีคะนองเกียรติ ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจาปี ๒๕๕๖ ประเภทที่ ๓ ครูดีเด่น
ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ข้าราชการ) วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล
๕๙. นางสุนทรี สว่างศรี ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจาปี ๒๕๕๖ ประเภทที่ ๓ ครู ดีเ ด่ น ด้ า น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ข้าราชการ) วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล
๖๐. นางปภาดา อาจไพรินทร์ ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจาปี ๒๕๕๖ ประเภทที่ ๓ ครูดีเด่น
ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ข้าราชการ)วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล
๖๑. นางชนิดา ครุฑโภไคย ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจาปี ๒๕๕๖ ประเภทที่ ๔ ครูดีเด่นด้าน
อาจารย์ที่ปรึกษา (ข้าราชการ) วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล
๖๒. นายอธิพัฒน์ ประกอบผล ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจาปี ๒๕๕๖ ประเภทที่ ๔ ครูดีเด่น
ด้านอาจารย์ที่ปรึกษา (ข้าราชการ) วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล
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๖๓. นางใจทิพย์ ปิตะคาพันธ์ ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจาปี ๒๕๕๖ ประเภทที่ ๔ ครูดีเด่น
ด้านอาจารย์ที่ปรึกษา(ข้าราชการ) วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล
๖๔. นางวรรณเพ็ญ อินทร์เอก ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจาปี ๒๕๕๖ ประเภทที่ ๔ ครูดีเด่น
ด้านอาจารย์ที่ปรึกษา(ข้าราชการ) วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล
๖๕. นางทิพย์รดี กัลป์นาณโนธิน ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจาปี ๒๕๕๖ ประเภทที่ ๔ ครู
ดีเด่นด้านอาจารย์ที่ปรึกษา(ข้าราชการ) วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล
๖๖. นางสาวธนาวดี บานแย้ม ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจาปี ๒๕๕๖ ประเภทที่ ๔ ครูดีเด่น
ด้านอาจารย์ที่ปรึกษา(ข้าราชการ) วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล
๖๗. นางสาวสุดาว อาชาเขียว ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจาปี ๒๕๕๖ ประเภทที่ ๕ ครูดีเด่น
ด้านการสอน(ลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่สอน) วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล
๖๘. นายมลลาภ น้อยหัวหาด ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจาปี๒๕๕๖ ประเภทที่ ๕ ครูดีเด่นด้าน
การสอน(ลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่สอน) วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล
๖๙. นายวัฒนา โค้วมณี ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น ” ประจาปี ๒๕๕๖ ประเภทที่ ๖ ครูดีเด่นด้าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกจ้างชั่วคราวหน้าที่สอน) วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมประทีปปฐม
กสิกุล
๗๐. นางสาวรัตนาภรณ์ วชิรศักดิ์พานิช ได้รับเกียรติบัตร“บุคลากรดีเด่น”ประจาปี ๒๕๕๖ ประเภทที่ ๕ ครู
ดีเด่นด้านการสอน (ลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่สอน) วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมประทีปปฐม
กสิกุล
๗๑. นางสุภาภรณ์ ขาวิจิตราภรณ์ ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจาปี ๒๕๕๖ ประเภทที่ ๕ ครู
ดีเด่นด้านการสอน (ลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่สอน) วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมประทีปปฐม
กสิกุล
๗๒. นายมานะ ชื่นเอี่ยม ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจาปี ๒๕๕๖ ประเภทที่ ๗ ครูดีเด่นด้าน
อาจารย์ที่ปรึกษา (ลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่สอน) วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมประทีปปฐม
กสิกุล
๗๓. นางสาวเมธาวี สุขปาน ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจาปี ๒๕๕๖ ประเภทที่ ๗ ครูดีเด่น
ด้านอาจารย์ที่ปรึกษา (ลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่สอน) วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมประทีป
ปฐมกสิกุล
๗๔. นางสาวสุดใจ สหายฟ้า ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจาปี ๒๕๕๕ ประเภทที่ ๗ ครูดีเด่น
ด้านการสอน (ลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่สอน) วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล
๗๕. นางนิตยา นุชนารถ ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจาปี ๒๕๕๕๖ ประเภทที่ ๘ ข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล
๗๖. นายประสิทธิ์ ทิมประเสริฐ ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจาปี ๒๕๕๖ ประเภทที่ ๙ ลูกจ้าง
ชั่วคราว/ลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

- ๖-

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

๗๗. นายชูชีพ กระแสวาส ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น ” ประจาปี ๒๕๕๖ ประเภทที่ ๙ ลูกจ้าง
ชั่วคราว/ลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล
๗๘. นางวัชรีน์ อ่อนน้อม ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจาปี ๒๕๕๖ ประเภทที่ ๑๐ ลูกจ้าง
ชั่วคราวทาหน้าที่ธุรการดีเด่น วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล
๗๙. นางสาวขวัญใจ ชุดสนปักษ์ ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น ” ประจาปี ๒๕๕๖ ประเภทที่ ๑๐
ลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ธุรการดีเด่น วันที่ ๑๘ มีนาคม ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล
๘๐. นางสาวนุชจรี นุชเปี่ยม ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น” ประจาปี ๒๕๕๖ ประเภทที่ ๑๐ ลูกจ้าง
ชั่วคราวทาหน้าที่ธุรการดีเด่น วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล
๘๑. นางสุภาพร ทองแจ่ม ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น ” ประจาปี ๒๕๕๖ ประเภทที่ ๑๐ ลูกจ้าง
ชั่วคราวทาหน้าที่ธุรการดีเด่น วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล
๘๒. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับรางวัลหน่วยองค์การวิชาชีพ มาตรฐานดีเด่น เหรียญทอง ปีการศึกษา
๒๕๕๖ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
๘๓. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับรางวัลโครงการศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาแบบ ครบวงจร ระดับ ๓ ดาว
จากภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร มอบให้ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๘๔. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวีภาคีสู่ความเป็นเลิ ศ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด มอบให้ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
๘๕. ประกาศนียบัตรจาก บริษัท ยาแซ่บ จากัด มอบแก่ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีได้เป็นสถานบันการศึกษาที่
ให้ความร่วมมือและมีศักยภาพ ระดับดีเด่น ในการประกาศนียบัตร จาก บริษัท แมคไทย จากัด มอบแก่
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ที่ท่านให้การสนับสนุนและร่วมมืออันดียิ่งต่อการส่งเสริมพัฒ นาการศึกษา
ระบบทวิภาคีร่วมกันระหว่างสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ บริษัท แมคไทย จากัด ให้
ประสบความสาเร็จด้วยดีมาโดยตลอด มอบให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๘๖. ประกาศนียบัตร จาก บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จากัด
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๘๗. โล่จากบริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จากัด ขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ใน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้สนับสนุนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ให้ไว้ ณ
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๘๘. โล่ จาก บริษัท โกลเด้นโดนัท (ประเทศไทย) จากัด บริษัท โกลเด้น สกู๊ป จากัด บริษัท เอบีพี คาเฟ
(ประเทศไทย) จากัด ขอมอบโล่ที่ระลึกเพื่อเป็นเกียรติแด่ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ในพิธีลงนามความ
ร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถานประกอบการ กั บ ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ณ วั น ที่ ๑๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
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