
ทะเบียนเกียรตบิัตร/วุฒิบตัร/รางวัลเชดิชูเกียรติ (ได้รบัรางวัล) 
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลยัเทคโนโลยชีลบุร ี

ปีการศึกษา 2562 

ที่ ให้ไว้ ณ วันที ่
ข้อมูลผู้รับ 

รางวัล รายการ หน่วยงาน 
ผู้รับรองเกียรติบัตร 

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
1 30 พค.62 นส.มะลิวัลย ์

นส.นันทิตา 
นายธราธร 

ชะเนียน 
เสาพรมพวง 
แซ่ลี ้

รางวัลชมเชย  การประกวดคลิปวีดีโอ 
หัวข้อ รู้เท่าทันสื่อภายใต้
โครงการพัฒนาสื่อปลอดภยั
และสร้างสรรค์ จ.ชลบุรี 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ชลบุร ี

นายสามารถ เท่ียงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุร ี

2 11 กค.62 นายณัฐภัทร แกน ุ รางวัลที่ 1 สาขา
เทคโนโลยีระบบไฟฟ้า
ภายในอาคาร 

การแข่งขันฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับ
ภาค 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 
ชลบุร ี

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุร ี

3 24 กค.62 นายจิตริน 
นส.คชวรรณพร 

สมบูรณ์นาวิน 
แสงจันทร ์

รางวัลชมเชย การแข่งขันประกวดสุนทร
พจน์ภาษาจีน โครงการ
แข่งขันทักษะวิชาการด้าน
ภาษา ราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 

คณะศิลปะศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ 

ผศ.ดร.ตรึงตา แหลมสุนทร คณบดีคณะศิลปะศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ 

4 10 ก.พ.63 นายวภิพ 
นายวสันต ์
นายปภัชพล 
นายเจษฎา 
นายธนทัต 
นายชญานนท ์
นายนลธวัช 

ปัญโญวาท 
เกิดโภคา 
วสุสันตกุล 
ทองระอา 
นันทโกศรี 
พึ่งสมศักดิ์ 
ฉิมนอก 

เหรียญทอง 
“” 
“” 
“” 
“” 
“” 
“” 

การแข่งขัน RoV E-sport สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายณรงค์ 
 
ดร.อดิศร 

แผ้วพลสง 
 
สินประสงค์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
นายกสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพพระรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี  นางสาวอารยีา 

นางสาวธิติสุดา 
แชะรัมย ์
ตังกินันท์ 

เหรียญทอง 
เหรียญทองแดง 

ทักษะคอมพวิเตอร์และ
สารสนเทศในงานธุรกิจ 

   

  นางสาวอริศรา 
นายอิทธิพล 

แพงแซง 
เอี่ยมสวัสดิ ์

เหรียญเงิน 
“” 

ทักษะโปรแกรมกราฟิก     



 

ที่ ให้ไว้ ณ วันที ่
ข้อมูลผู้รับ 

รางวัล รายการ หน่วยงาน 
ผู้รับรองเกียรติบัตร 

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
4 10 ก.พ.63 นางสาวนัสสิมา 

นายธนโชต ิ
เสง่ียม 
ฤทธิชัยบัญชาการ 

เหรียญเงิน 
“” 

ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล     

  นางสาวทิติยา 
นายชวาล 
นายณัฐนันท์ 

เผ่ือนผัน 
คำแดง 
กาญจนพังคะ 

เหรียญทอง 
“” 
“” 

ทักษะประยุกต์ใช้โปรแกรม
สื่อประสม 

  นายสุรเจษฐ ์
นางสาวหฤทยั 
นางสาวพัชราภรณ์ 

บุญจันท ี
วงศ์เสถียร 
แย้มศิร ิ

เหรียญทอง 
“” 

เหรียญทองแดง 

ทักษะการสร้างเว็บไซต์ 

  นางสาวสิริยากร 
นางสาวภูษณิศา 
นายวีระนัส 

สังขไพสิฐ 
โสตถยานุสร 
วีระพงษ ์
 

เหรียญทอง 
“” 

เหรียญเงิน 

ทักษะการใช้โปรแกรม
ออกแบบงาน 3D 
Animation  ด้วยโปรแกรม 
Sketch Up Pro 2015 

  นางสาวสุธาสินี 
นางสาวภัคจิรา 

ดีพร้อม 
หัตถาพันธ ์

เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดง 

ทักษะคอมพวิเตอร์และ
สารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

  นายธนายุต 
นายศิวกร 

สุชัญญาเอื้อการย ์
โคติโชติ 

เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 

ทักษะเทคนิคการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวคอมพวิเตอร ์

    

  นายพีรดนย ์
นางสาวมนสิชา 
นายคุณานนต ์
นางสาวชบา 

กันทะมา 
คล่องแคล่ว 
จันทร์ศิริ 
เทียนเงิน 

เหรียญทอง 
“” 
“” 

เหรียญเงิน 

ทักษะการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

    

  นางสาวศตรัศมี 
นายปราโมทย ์
นายศรประสิทธิ ์

นวานุช 
ทองขาว 
เล่ียงฮะ 

เหรียญทอง 
“” 

เหรียญเงิน 

ทักษะระบบจัดการ
ฐานข้อมูล 

    

 



ที่ ให้ไว้ ณ วันที ่
ข้อมูลผู้รับ 

รางวัล รายการ หน่วยงาน 
ผู้รับรองเกียรติบัตร 

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
  นายอัษฎาวุธ 

 
ห้องกระจก 
 

เหรียญทอง ทักษะการประกอบ
คอมพิวเตอร์และติดตั้ง
ซอฟแวร ์

    

  นายพิบูล 
นายศรัณญ์ 
นายพีรพัฒน ์

ไชยพิพัฒนขจร 
ตันติวิชชาภรณ์ 
จันทร์หอม 

เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 

“” 

ทักษะองค์ประกอบศิลป์
สำหรับงานคอมพิวเตอร ์

  นายธนะวัฒน ์
นายวรากร 

พุฒมาลา 
กสิวัฒนาวุฒ ิ

เหรียญทอง 
เหรียญทองแดง 

ทักษะงานดิจิทัล 

  นายทวีศักดิ ์
นายธนา 
นายอัมรินทร ์

เจริญยศ 
อัมรีย ์
เศวตวิมลรัตน์ 

เหรียญทอง 
เหรียญทองแดง 

“” 

ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุเบื้องต้น 

  นางสาวบวรลกัษณ์ 
นายจิรายุส 
นางสาวกนกวรรณ 

โสโท 
เชษฐชีวี 
ประทุมเพ็ชร 

เหรียญทอง 
“” 
“” 

ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย 

  นายลาภวัต 
 

อาวธุเพรช เหรียญทอง ทักษะระบบปฏิบัตกิาร
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

  นายพลวิช 
นายปุรเชษฐ์ 

ไตรทิพย์ 
กองสุข 

เหรียญทอง 
“” 

ทักษะการพิมพ์ดีดอังกฤษด้วย
คอมพิวเตอร์ 

    

  นางสาวสุทธิดา 
นายพีรวิชญ ์

สุทธิธาทพิย ์
ใจกล้า 

เหรียญทอง 
เหรียญทองแดง 

ทักษะการพิมพ์ดีดไทยด้วย
คอมพิวเตอร์ 

    

  นางสาวสุชาดา 
นางสาวชลธิชา 

นิลพยัคฆ ์
แก้วทอง 

เหรียญทอง 
“” 

การประกวดกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาญี่ปุ่น 

    

  นางสาวพลอยกมล 
นางสาวกิตวิรรณ 

ชูยิ่งสกุลทิพย ์
กิจไพบูลยก์ุล 

เหรียญทอง 
“” 

การประกวดกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาจีน 

    

 



ที่ ให้ไว้ ณ วันที ่
ข้อมูลผู้รับ 

รางวัล รายการ หน่วยงาน 
ผู้รับรองเกียรติบัตร 

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
  นางสาวจันทรา 

นายศิววุธ 
ศรีโยธา 
เลิศศิวเวท 

เหรียญทอง 
“” 

การประกวดกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ 

    

  นางสาวพรนภา 
นางสาวภณิดา 

กอแกว้ 
วงศา 

เหรียญทอง 
“” 

การประกวดกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาไทย 

  นางสาวจันทิมา 
นางสาวสุชาดา 
นางสาวสุณัฐชา 
นางสาววิมลสิริ 

ฝอยทอง 
แก้วกล้า 
รักศรี 
โกษาผล 

เหรียญเงิน 
“” 
“” 
“” 

การประกวดมารยาทไทย 

  นายธนกร 
นางสาวณัฐธิดา 

ธีรปภารกัษ ์
เอี่ยมยัง 

เหรียญทอง 
“” 

การประกวดการพูดสาธิตเป็น
ภาษาอังกฤษ 

  นางสาววิลาสินี จันทร์ทอง เหรียญทองแดง 
 

ทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
บนอุปกรณ์พกพา 

  นางสาวนันทิชา 
นางสาวสาวิตรี 
นายศักรินทร์ 
นางสาวน้ำฟา้ 
นางสาวสาวิตรี 
นางสาวพรนัชชา 

สิมมามี 
พิพัฒน์ 
ไชยเสนา 
สอนนายอ 
พิพัฒน์ 
วงษ์พันธ์ตร ี

เหรียญทองแดง 
“” 
“” 
“” 
“” 
“” 

การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

    

  นางสาวพิชชาพร 
นางสาวปรายฟ้า 
นางสาวนภัสวรรณ 
นางสาวชลดา 
นางสาวจันทรวิมล 
นางสาววิรวรรณ 
นางสาวธนภรณ์ 
นางสาวปวีณา 

ปิยะพันธ ์
ธนวัฒน์จิรโชต ิ
เมอร์ฟี่ 
พิณพยูร 
ประมวล 
รุ่งวิริยพงศ์ 
เวชเจริญ 
บุญช่วย 

ชมเชย 
“” 
“” 
“” 
“” 
“” 
“” 
“” 

     



 

ที่ ให้ไว้ ณ วันที ่
ข้อมูลผู้รับ 

รางวัล รายการ หน่วยงาน 
ผู้รับรองเกียรติบัตร 

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
  นางสาวสุชาดา 

นางสาวสุทธกิานต ์
นางสาวอังคณา 
นางสาวนิราภรณ์ 
นางสาวพรทิตา 
นางสาวพัทราภรณ์ 
นางสาวสุธารส 
นางสาวสุนิสา 
นางสาวอาทิตยาภรณ์ 
นางสาวสิริญา 
นางสาวภาวิดา 
นางสาวธิดาพร 
นางสาวชนิสรา 

ใจหมั่น 
จันทศร 
ภู่พวง 
ศรีไตรภพ 
คงสว่าง 
วิลัยรัตน์ 
ธรรมสุวรรณ 
กอบกำ 
ซ่ือสัตย์ 
สุขสุวรรณ 
พรมกูล 
เล่ียงฮะ 
หงษา 

ชมเชย 
“” 
“” 
“” 
“” 
“” 
“” 
“” 
“” 
“” 
“” 
“” 
“” 

การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร 

    

  นางสาวจีรนันท ์
นางสาวชมพูนุช 
นางสาวนฤมล 

สมบัติวงษ์ 
นาดี 
เข็มเงิน 

เหรียญเงิน 
“” 
“” 

ทักษะเทคนิคการนำเสนอการ
ขาย 
 

 

  นางสาวอรพรรณ 
นางสาววรกมล 
นางสาวมาริสา 
นางสาวเบญจวรรณ 
นางสาวฐานิต 
นางสาวกรรณิการ ์

สุชสะอาด 
ชิงชม 
จอกแก้ว 
ผาสุก 
คงนาค 
โยวะผุย 

เหรียญทองแดง 
“” 
“” 
“” 
“” 
“” 

ทักษะเกมส์การตัดสินใจทาง 
ธุรกิจ 
 

 

 



ที่ ให้ไว้ ณ วันที ่
ข้อมูลผู้รับ 

รางวัล รายการ หน่วยงาน 
ผู้รับรองเกียรติบัตร 

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
  นางสาวกนกวรรณ 

นางสาวเจนจิรา 
นางสาวชุติภรณ์ 
นางสาวธธิัณญา 
นางสาวสุทธิดา 

กันหาเวยีง 
แจ่มหะทยั 
เอี่ยมพันธ ์
สมณา 
จูแย้ม 

ชมเชย 
“” 
“” 
“” 
“” 

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
 

    

  นายเก่งกาจ ตะวิลัย เหรียญทอง ทักษะงานไฟฟ้ารถยนต ์
  นายกฤษณ์สมชาต ิ ชื่นพลี เหรียญทอง ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 
  นายอัมรินทร ์ อ่อนจันทร ์

 
เหรียญทอง ทักษะงานนิวแมติกส์และไฮ

ดรอลิกส์ 
  นายจกัรภัทร 

นายรัชชานนท ์
จักรคำ 
กลมวงค์ 

เหรียญทอง  
“” 

ทักษะงานฝึกฝีมือ 

  นายธราวิชญ ์
นายทักษิณ 

วิไลแก้ว 
ทองโต 

เหรียญทอง 
“” 

ทักษะเครื่องทำความเย็น     

  นายธนชล 
นางสาวมาฆะชา 

เนตรสว่าง 
กล้าแข็ง 

เหรียญทอง 
ชมเชย 

ทักษะอิเล็กทรอนกิส์
อุตสาหกรรม 

    

  นายปฏิภาณ 
นายสมชาย 

ประสพ 
อ่อนโยน 

เหรียญทอง 
“” 

ทักษะติดต้ังจานรับสัญญาณ
ดาวเทียม 

    

  นายวชระ 
นายณัฐกิตติ์ 

ศรีชนะ 
องอาจ 

เหรียญทอง 
“” 

ทักษะเครื่องมือวัดไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์

    

  นายสุริยะ ตัญกาญจน ์ เหรียญเงิน ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซ
ลีน 

    

  นายธวัชชัย ยาเคน เหรียญเงิน  ทักษะงานนิวแมติกส์และไฮ
ดรอลิกส์เบื้องต้น 

    

  นายสุริยา 
นายธัชคม 

จริยานันทกุล 
มีสุข 

เหรียญทอง 
“” 

ทักษะสมองกลฝังตัวและIOT     

 



ที่ ให้ไว้ ณ วันที ่
ข้อมูลผู้รับ 

รางวัล รายการ หน่วยงาน 
ผู้รับรองเกียรติบัตร 

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
  นายจิระศักดิ ์ รักศรี เหรียญเงิน ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยทอ่

ร้อยสาย 
    

  นายเจษฎา งานเลิศจริยากุล เหรียญทองแดง ทักษะงานจกัรยานยนต ์     
  นายนันทภพ เพชรสุข ชมเชย ทักษะมอเตอร์ไฟฟ้า

กระแสสลับ 
    

  นางสาวกันญาลักษณ ์
นายนันทพล 
นางสาวปภาดา 
นางสาวเปมิกา 
นางสาววรรณฤด ี
นางสาวจิรภัทร 
นางสาวนฤมล 
นางสาวพิมพ์ชนก 
นางสาววราภรณ์ 
นางสาวสุดารัตน ์
นางสาวกชวรรณ 
นางสาวเนาวรัตน์ 
นายประดิพัทธ ์
นางสาวอุ้มสรณ์ 

ชื่นสิริ 
กล้วยเนียม 
แจ้งสุข 
สุดใจ 
ขวัญเมือง 
ลังกาวงษ ์
หมอกมิ่ง 
พุ่มโพธิ ์
แซ่เตียว 
โพธิ์เงิน 
ฤทธิ์เดชะ 
ศรีอนันต์ 
สีโห่ 
ใจตรง 

ชมเชย 
“” 
“” 
“” 
“” 
“” 
“” 
“” 
“” 
“” 
“” 
“” 
“” 
“” 

การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ 

    

  นายรุ่งอรุณ 
นายวรพล 
นางสาววรรณภา 
นายอภิเดช 

ทองศรี 
ปุรีสาน 
ประทีปถนอมศรี 
ทองขาว 

ชมเชย 
“” 
“” 
“” 

การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน 

    

 

 



ที่ ให้ไว้ ณ วันที ่
ข้อมูลผู้รับ 

รางวัล รายการ หน่วยงาน 
ผู้รับรองเกียรติบัตร 

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
  นายฉัตรชัย 

นายชัยวัฒน ์
นายนัทธวุฒ ิ
นายประสิทธิ ์
นายวีรภัทร 
นายสมยศ 
นายอนุพงษ ์
นายอภินันท ์
นางสาวธนารีย ์
นางสาวดนิตา 

จ่ายเพ็ง 
ประวันตา 
ร่วมจิต 
ป้องสีดา 
ปะวะภูชะเก 
หาญชัย 
เล่ียงฮับ 
สุนทรวิภาต 
จงสมจิตต ์
ฮวบนรินทร์ 

เหรียญทอง 
“” 
“” 
“” 
“” 
“” 
“” 
“” 
“” 
“” 

การประกวดเต้น/แดนเซอร์     

5 26 ก.พ.63 นายสุริยะ 
นายพีรศักดิ ์

ตัญกาญจน ์
ซุ่นไล้ 

รางวัลที่ 1 การแข่งขันทักษะฝีมือช่าง          
ปี 2563 

บ.ฮีโน่มอเตอร์เซลส์ 
(ประเทศไทย) จำกัด และ 
บ.นิวแมน จำกัด สาขา
ชลบุร ี

คุณยุพพนาร ี
มร.ชิน 

ศักดิ์พรทรัพย ์
นาคามูร่า 

ประธาน บ.นิวแมน จำกัด สาขา
ชลบุร ี
กรรมการผู้จัดการใหญ ่
บ.ฮีโน่มอเตอร์เซลส ์(ประเทศ
ไทย) จก. 

 


