
ทะเบียนเกียรตบิัตร/วุฒิบตัร/รางวัลเชดิชูเกียรติ (ได้รบัรางวัล) 
บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุร ี

ปีการศึกษา 2562 
 

ที่ 
ให้ไว้ ณ 
วันที่ 

ข้อมูลผู้รับ 
รางวัล รายการ หน่วยงาน 

ผู้รับรองเกียรติบัตร 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1 18 ต.ค.62 นางสาวนภาพร  
นางสาวปุณณภา 
นางสาววิชชุตา 
นางพรทิพย ์
นางบัวแกว้ 
นางสาวณัฐกานต ์
นายกฤชสร 
นางสาวจุฬารัตน์ 
นางสาวนุชรินทร์ 
นางสาวสุมิตรา 
นางสาวนิตยา 
นายกมล 

วุฒิยา 
ฉัตรเดชาพล 
สกุณาเรืองศรี 
วัดทอง 
สุกใส 
ศึกษา 
วิเศษรจนา 
บูรณสมภพ 
ติมัน 
ทวีสุข 
พุ่มภักด ี
ศรีวัฒนะ 

ครู 
ครู 
ครู 
ครู 

หัวหน้างาน 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 

ระดับดีมาก การประกวดแข่งขัน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อ
การสอนระดับประเทศ 
ครั้งที่ 12 

สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ ์สมเด็จ
พระเทพพระรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

ดร.อดิศร สินประสงค์ นายกสมาคมเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

  นางสาววิลาวัลย ์
นางสาวพัชร ี
นางสาวนิอร 
นางสุภรณ์ 
นางสาวรพีพร 
นางสาวกนกกาญจน ์
นางสาวกนกพร 
นางทัศนีย์ 
นายสิทธินันทร ์
นายณัฐกานต ์

สุนิพัฒน์ 
ฤทธิกลาง 
พรหมเสนา 
ช้างงาเนียม 
วะลัยพันธ ์
สืบสร้อย 
ถาวร 
จันทร์ดีอนุภัทร 
ตันประเสริฐ 
เนตรเหมือนทิพย์ 

ครู 
ครู 

หัวหน้างาน 
หัวหน้างาน 

ครู 
ครู 

หัวหน้างาน 
ครู 
ครู 

รอง ผอ. 

ระดับดี      



นางนงค์นุช เวชประสิทธิ ์ ครู 
 

ที่ 
ให้ไว้ ณ 
วันที่ 

ข้อมูลผู้รับ 
รางวัล รายการ หน่วยงาน 

ผู้รับรองเกียรติบัตร 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

  นางอรัญญา 
นางกุลนิษฐ์ 
นางวิลาวรรณ 
นางสาวสาวิตรี 
นางสาวสมพร 

อนุจารียว์ัฒน ์
ศิลป์อุดม 
เตร์ยาซิงห์ 
โยธาจันทร ์
วิชนะโภชน ์

รอง ผอ. 
ครู 

หัวหน้างาน 
ครู 
ครู 

ระดับดี      

  นายปรีชา 
นางสาวณัฐฐาพร  
นายสมภพ 
นายสมัชชา 
นายสงกรานต ์
นายกมลวิช 
นางสาวธิดาพร 
นางสาวมยุร ี
นายดิษยพงศ์ 
นายสมยศ 

จันทร์ใหม่ 
กำพลศรี 
อิสระมงคลการ 
ปัญญาวชิรวงศ์ 
ปิ่นทอง 
กระต่ายทอง 
ผาล ี
ดรุณถนอม 
หังสาจะระ 
ปรีประดิษฐ ์

หัวหน้างาน 
ครู 

หัวหน้างาน 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 

ระดับผ่าน      

2 16 มค.63 ดร.วรรณา ตันประภัสร ์ ผอ ระดับเหรียญทอง เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่
ได้รับรางวัลผลงาน 1 รร  1 
นวัตกรรม ประจำปี 2562 
(ระดับประเทศ) 

สำนักงานคุรุสภา นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

3 16 มค.63 ดร.วรรณา 
ดร.วิไลลักษณ ์
นางอรัญญา 
นายณัฐกานต ์
นางอารีรัตน์ 

ตันประภัสร ์
แก้วจินดา 
อนุจารีวัฒน ์
เนตรเหมือนทิพย์ 
พรหมภู ่

ผอ 
รอง ผอ. 
รอง ผอ. 
รอง ผอ. 
รอง ผอ. 

ระดับเหรียญทอง เป็นผู้พัฒนานวัตกรรที่ได้รับ
รางวัลผลงานผลงาน 1 รร  1 
นวัตกรรม ประจำปี 2562 
(ระดับประเทศ) 

สำนักงานคุรุสภา นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 



 

ที่ 
ให้ไว้ ณ 
วันที่ 

ข้อมูลผู้รับ 
รางวัล รายการ หน่วยงาน 

ผู้รับรองเกียรติบัตร 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

  นายไพบูลย ์
นางสาวกนกพร 
นางสาวสุจิตรา 
นางสาววนิดา 

ริบรวมทรัพย ์
ถาวร 
ตันประภัสร ์
รักษาราษฎร์ 

รอง ผอ. 
หัวหน้างาน 
หัวหน้างาน 
เจ้าหน้าที ่

      

4 16 มค.63 ดร.วรรณา ตันประภัสร ์ ผอ ผู้บริหารด ี
ศรีอาชีวศึกษา 

- กระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

5 16 มค.63 นางบัวแกว้ 
นส.นิอร 
นางทัศนีย์ 
นส.ณัฐฐาพร 
นส.พัชร ี
นส.นุชรินทร์ 
นางพรทิพย ์
นายกมล 
นายสมยศ 

สุกใส 
พรหมเสนา 
จันทร์ดีอนุภัทร 
กำพลศรี 
ฤทธิกลาง 
ติมัน 
วัดทอง 
ศรีวัฒนะ 
ปรีประดิษฐ ์

หัวหน้างาน 
หัวหน้างาน 

ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 

ผู้บริหารดีเด่น 
ครูดีเด่น 
ครูดีเด่น 
ครูดีเด่น 
ครูดีเด่น 
ครูดีเด่น 
ครูดีเด่น 
ครูดีเด่น 
ครูดีเด่น 

- อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี นายปริวัฒน ์ ถานิสโร ประธานกรรมการ
อาชีวศึกษา จ.ชลบุรี 

6 10 กพ.63 นายสมภพ 
นส.กนกพร 
นางเพลินพิศ 
นส.ปรัชญาภรณ์ 
นส.วิลาวัลย ์
นส.มยุร ี

อิสระมงคลการ 
ถาวร 
เสมาคำ 
ตันประภัสร ์
สุนิพัฒน์ 
ดรุณถนอม 

หัวหน้างาน 
หัวหน้างาน 
หัวหน้างาน 

ครู 
ครู 
ครู 

ครูดีเด่น 
ครูดีเด่น 
ครูดีเด่น 
ครูดีเด่น 
ครูดีเด่น 
ครูดีเด่น 

- สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา แบะสมาคม
วิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย 

นายณรงค์ แผ้วพลสงฆ ์ เลขาธิการคณะกรรมการ
การการอาชีวศึกษา 

ดร.อดิศร สินประสงค์ นายกสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาฯ 

ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู นายกสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาฯ 
ภาคกลาง 

 


