
ทะเบียนเกียรติบัตร/วุฒิบัตร/รางวัลเชิดชูเกียรติ (ได้รับรางวัล) 
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 

ปีการศึกษา 2564 

 

ที่ ให้ไว้ ณ วันที ่
ข้อมูลผู้รับ 

รายการ หน่วยงาน 
ผู้รับรองเกียรติบัตร 

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
1 11 กค.64 นายวงศ์ชยุตม์ คงธนจิระปัญญา เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน 

ระดับมัธยมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” คร้ังที่ 14 
ตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

2 24 มิ.ย.64 นายกฤษณะ 
นายชวัลวิทย ์
นายชายชาญ 
นายธราเทพ 
นายณภัทรสกร 
นายนันทวัฒน์ 
นายพันธกานต์ 
นายศุภกิจ 

ภวภักดีวงศ ์
ชวาลวิทย ์
นวลจันทร์ 
สุภปารส 
เวลาดี 
หมัดเร๊ะ 
สถิตมั่น 
ไกรกิจราษฎร์ 

ผ่านการฝึกอบรมด้วยระบบการเรียนรู้สมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ “อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงรถไฟ ระดับ 
3” 

สถาบันคุณวุฒิวชิาชีพ นายนพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

12 ส.ค.64 นายกษิดิศ 
นายชนะชล 
นายกรณิศ 
นายอำพล 
นายทวีทรัพย ์
นายภานุพงศ ์
นายปถพ ี
นส.โสรญา 
นายปฐมพงษ์ 
นายภูวนันท ์

ศรีชวนะ 
ดีทน 
สะทิ 
สุนทร 
มิชารี 
ธำรงธิติธรรม 
จิตต์ชลธี 
ภูเชียรโชติ 
สุคัมภีร์พินิจ 
สงเคราะห์ 

อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสี
และโทรคมนาคม ชั้น 4 



ที่ ให้ไว้ ณ วันที ่
ข้อมูลผู้รับ 

รายการ หน่วยงาน 
ผู้รับรองเกียรติบัตร 

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
  นายภูรี 

นส.โยษิตา 
นส.รุ่งอรุณ 
นายอธิวัฒน์ 
นายชัยนวัฒน์ 
นส.วริยา 
นายสมใจ 
นายชาญชล 
นายทินกร 
นส.สุชาดา 
นายชลสยาม 
นายพงศธร 

หอมพะวงษ์ 
อุเทน 
กองทองนอก 
ศรีล้อมลาภ 
อ้อนวอน 
เกษมงคล 
รอบคอบ 
จันทะศรี 
นิสังข์รัมย ์
บุญลอย 
ศรีบัว 
นภากุลทอง 

อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ
ไฟสีและโทรคมนาคม ชั้น 4 

    

3 13 ก.ย.64 นส.กมลชนก 
นส.สุนัทชา 
นส.ณัฐธิดา 

เทียมแจ่ม 
กงแก้ว 
อร่ามสุวรรณ 

เข้าร่วมการประกวดบทกลอนเพื่อเทิดพระคุณ
ของแม ่

จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 

4 21 ก.ย.64 ระดับชั้น BC2/1 
ระดับชั้น BC2/2 
ระดับชั้น BC2/3 
ระดับชั้น BC3/3 
ระดับชั้น HIT.1 

38 คน 
38 คน 
37 คน 
30 คน 
43 คน 

การอบรม Cabling and Networking Contest 
สุดยอดทักษะสายสัญญาณและเน็ตเวิร์คปีที่ 9 

บ.อินเตอร์ลิ้งคอมมิวนิเคชั้น 
จำกัด (มหาชน) 

นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ 

5 31 ส.ค.64 นายณธกฤต 
นายอติวัณณ์ 
นายธิติพัทธ์ 
นายลาภวัต 
นายถิรวัฒน์ 
นส.ศิริพร 

วริศวุฒิโชค 
จำเนียรศิลป ์
ชัยศิริ 
อาวุธเพชร 
วีระธรรมเสรีกุล 
สินทิพย์ลา 

เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ 
รณรงค์การใช้ชีวิตใหม่ (New Normal) ในมิติ
ทางวัฒนธรรม รูปแบบคลปิวีดีโอ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 



ที่ ให้ไว้ ณ วันที ่
ข้อมูลผู้รับ 

รายการ หน่วยงาน 
ผู้รับรองเกียรติบัตร 

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
6 24 ก.พ.64 

23 มี.ค.64 
24 ก.พ.64 
24 ก.พ.64 
22 มี.ค.64 
22 มี.ค.64 
24 ก.พ.64 
24 ก.พ.64 
24 ก.พ.64 
24 ก.พ.64 
24 ก.พ.64 
22 มี.ค.64 
22 มี.ค.64 
22 มี.ค.64 
22 มี.ค.64 
24 ก.พ.64 
24 ก.พ.64 
24 ก.พ.64 
24 ก.พ.64 
24 ก.พ.64 
24 ก.พ.64 
24 ก.พ.64 
24 ก.พ.64 
24 ก.พ.64 
24 ก.พ.64 

นายวีรโชติ 
นส.ภัทรวรรณ 
นส.มุฑิตา 
นส.ฐาปนี 
นส.รดา 
นส.สุดารัตน์ 
นายกฤติน 
นายชนกานต์ 
นายณัชชา 
นส.มาลัย 
นส.ศศิกานต์ 
นายศักรินทร์ 
นส.สุภัสสร 
นส.ศวิตา 
นายศิวะ 
นส.พิยดา 
นส.นันท์นภัส 
นส.ฐิติกาญจน์ 
นส.พรนภา 
นส.จิรภัทร 
นส.รัตนพร 
นส.ณิชา 
นายวงศธร 
นส.วรจิรา 
นส.เมษิตา 

อภิธนพงษ์เจริญ 
เอ๊ียวโชคชัย 
อุ่นเรือนงาม 
จันทราศรี 
คำสิงห ์
มุกดา 
ศัสตรศาตร์ 
พ่วงสุวรรณ 
ใจสะอาด 
ทองเจริญสุข 
กลิ่นถนอม 
ไชยเสนา 
แย้มรัมย ์
ศรประชุม 
สุดใจ 
รวบรัตน์ 
บุญมาก 
ชูเกตุ 
แจ่มเจริญ 
ลักกาวงษ์ 
พรานกลาง 
สมแสง 
กงคำ 
ชัยกุล 
คงเถื่อน 

เข้าร่วมการเรียนภาษาจีนระยะสั้นหลักสูตร 1 
ภาคเรียน (รูปแบบออนไลน์) 

ศูนย์ความร่วมมือแลกเปลีย่น
ภาษาจีนและภาษาต่างประเทศ 

-  - 

 



ที่ ให้ไว้ ณ วันที ่
ข้อมูลผู้รับ 

รายการ หน่วยงาน 
ผู้รับรองเกียรติบัตร 

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
 24 ก.พ.64 

24 ก.พ.64 
24 ก.พ.64 
24 ก.พ.64 
24 ก.พ.64 
22 มี.ค.64 
22 มี.ค.64 
24 ก.พ.64 
24 ก.พ.64 
22 มี.ค.64 
22 มี.ค.64 
24 ก.พ.64 
24 ก.พ.64 
24 ก.พ.64 
24 ก.พ.64 
24 ก.พ.64 
24 ก.พ.64 
24 ก.พ.64 
24 ก.พ.64 
24 ก.พ.64 
24 ก.พ.64 
22 มี.ค.64 
22 มี.ค.64 
22 มี.ค.64 
24 ก.พ.64 

นส.เณศรา 
นส.อพัชชา 
นส.กัญญณัฐ 
นส.กิติญาดา 
นส.พิมพ์ชนก 
นส.นริศา 
นส.ธิดาพร 
นส.กวินทิพย ์
นส.สุชาดา 
นส.อังค์วรา 
นส.วัชรีพร 
นส.จริยพร 
นายณัฐพนธ ์
นส.ภานรินทร์ 
นส.ชนิสรา 
นส.น้ำฟ้า 
นส.วรรณฤดี 
นส.ธิญาดา 
นส.สุนิสา 
นส.ชลกาญจน์ 
นส.เปมิกา 
นส.พลอยพรรณ 
นส.ปานนภา 
นส.นันทิชา 
นส.สุภาพร 

บริบาล 
หอมสุวรรณ์ 
จันขามเรียม 
ขำน้ำคู ้
พุ่มโพธิ์ 
พันธ์กุ่ม 
เลี่ยงฮะ 
ไทยใหม ่
ใจหมั่น 
บุญชาล ี
ลิวงษา 
พลอยสถิตพงศ ์
บัตรมาตร 
ศิริสาธร 
หงษา 
สอนนายอ 
ขวัญเมือง 
แย้มเดช 
สิงห์ทองดา 
ธีรงามทอง 
สุดใจ 
แก่นบุญ 
แก้ววังสันต์ิ 
สิมมามี 
จอมไธสง 

เข้าร่วมการเรียนภาษาจีนระยะสั้นหลักสูตร 1 
ภาคเรียน (รูปแบบออนไลน์) 

ศูนย์ความร่วมมือแลกเปลีย่น
ภาษาจีนและภาษาต่างประเทศ 

-  - 

 



ที่ ให้ไว้ ณ วันที ่
ข้อมูลผู้รับ 

รายการ หน่วยงาน 
ผู้รับรองเกียรติบัตร 

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
 24 ก.พ.64 

11 มี.ค.64 
นส.นิยดา 
นายวงศ์ชยุตม์ 

ระบุตรดา 
คงธนจิระปัญญา 

เข้าร่วมการเรียนภาษาจีนระยะสั้นหลักสูตร 1 
ภาคเรียน (รูปแบบออนไลน์) 

ศูนย์ความร่วมมือแลกเปลีย่น
ภาษาจีนและภาษาต่างประเทศ 

-  - 

7  นส.ภัทรวรรณ 
นส.มุฑิตา 
นส.ฐาปนี 
นส.สุดารัตน์ 
นายชนกานต์ 
นส.มาลัย 
นส.ศศิกานต์ 
นายศักรินทร์ 
นส.สุภัสสร 
นส.ศวิตา 
นส.พิยดา 
นส.นันท์นภัส 
นส.ฐิติกาญจน์ 
นส.พรนภา 
นส.จิรภัทร 
นส.ณิชา 
นายวงศธร 
นส.เณศรา 
นส.อพัชชา 
นส.พิมพ์ชนก 
นส.กวินทิพย ์
นส.สุชาดา 
นส.อังค์วรา 

เอ๊ียวโชคชัย 
อุ่นเรือนงาม 
จันทราศรี 
มุกดา 
พ่วงสุวรรณ 
ทองเจริญสุข 
กลิ่นถนอม 
ไชยเสนา 
แย้มรัมย ์
ศรประชุม 
รวบรัตน์ 
บุญมาก 
ชูเกตุ 
แจ่มเจริญ 
ลักกาวงษ์ 
สมแสง 
กงคำ 
บริบาล 
หอมสุวรรณ์ 
พุ่มโพธิ์ 
ไทยใหม ่
ใจหมั่น 
บุญชาล ี

สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรการเรียนภาษาจีน
ระยะสั้น 1 ภาคเรียน (รูปแบบออนไลน์) ต้ังแต่ 
มีนาคม - กรกฎาคม 2564 

ศูนย์การศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลยัครุศาสตร์ 
ภาคตะวันออกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

   

 



ที่ ให้ไว้ ณ วันที ่
ข้อมูลผู้รับ 

รายการ หน่วยงาน 
ผู้รับรองเกียรติบัตร 

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
  นส.อังค์วรา 

นส.วัชรีพร 
นส.จริยพร 
นส.ภานรินทร์ 
นส.ชนิสรา 
นส.น้ำฟ้า 
นส.วรรณฤดี 
นส.ธิญาดา 
นส.สุนิสา 
นส.เปมิกา 
นส.สุภาพร 
นส.นิยดา 
นายวงศ์ชยุตม์ 

บุญชาล ี
ลิวงษา 
พลอยสถิตพงศ ์
ศิริสาธร 
หงษา 
สอนนายอ 
ขวัญเมือง 
แย้มเดช 
สิงห์ทองดา 
สุดใจ 
จอมไธสง 
ระบุตรดา 
คงธนจิระปัญญา 

สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรการเรียนภาษาจีน
ระยะสั้น 1 ภาคเรียน (รูปแบบออนไลน์) ต้ังแต่ 
มีนาคม - กรกฎาคม 2564 

ศูนย์การศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลยัครุศาสตร์ 
ภาคตะวันออกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



ที่ ให้ไว้ ณ วันที ่
ข้อมูลผู้รับ 

รางวัล รายการ หน่วยงาน 
ผู้รับรองเกียรติบัตร 

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
8 21 ก.ย.64 นายปภัชพล 

นส.สร้อยทิพย ์
วสุสันตกุล 
อินทร์อุไร 

ผ่านเข้ารอบ 10 คน
สุดท้าย ได้ลำดับที่ 7  
 

การแข่งขันโครงการ 
Cabling & Networking 
Contest 
ปีที่ 9 รูปแบบออนไลน ์

บ.อินเตอร์ลิ้งคอมมิวนิเคชั้น 
จำกัด (มหาชน) 

นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ 

9 29 ตค.64 นส.สุชาดา 
นส.พิรดา 
นส.รสสุคนธ์ 

สิงห์เจริญ 
ตุ่นคำ 
แช่มมาล ี

ออมชมเชย กิจกรรมส่งเสริมการออม
สำหรับนักเรียนที่มีวินัยการ
ออมดีเด่น 

ธนาคารออมสิน นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน 

 

 

 

 

 

 


