คณะผู้บริหารของวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

นายภูวดล มิ่งขวัญ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนางรอง รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

นายสิทธิชนม์ คาแปล
ปฏิบัติราชการแทน รองผอ. ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายชาญชัย พยัคฆกุล
รองผอ. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายชาญชัย พยัคฆกุล
ปฏิบัติราชการแทน
รองผอ. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสิทธิชนม์ คาแปล
รองผอ. ฝ่ายวิชาการ

ทาเนียบผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
1. นายเกษตร (พอก)
2. นายจิต
3. นายประสาน
4. นายบุญนาค
5. นายชาย
6. นายสุกุล
7. นายรุทร์
8. นายสมจริง
9. นายพัฒนะ
10. นายวันดี
11. นายลิ้ม
12. นายทองหล้า
13. นายไพบูลย์
14. นายสุเมธ
15. นายประเสริฐ
16. นายวัชรินทร์
17. นายนิวัติ
18. นายบุญเลิศ
19. นายสง่า
20. นางสาวปัญฑารีย์
21. นายภูวดล

บาเรอสงฆ์
ตั้งตระกูล
ใจภพ
เจริญศรี
แย้มแก่นจันทร์
ชื่นเย็น
กล่อมชุ่ม
กนกนาค
พยุงพล
รัศมี
แอบยิ้ม
สุนทร
ภูงามทอง
ดาโรจน์
จันฤาไชย
ศิริพานิช
ตังวัฒนา
สัสสี
แต่เชื้อสาย
สาราญศิลป์
มิ่งขวัญ

พ.ศ. 2481 - 2483
พ.ศ. 2483 - 2484
พ.ศ. 2484 - 2487
พ.ศ. 2487 - 2494
พ.ศ. 2494 - 2495
พ.ศ. 2495 - 2513
พ.ศ. 2513 - 2522
พ.ศ. 2522 - 2524
พ.ศ. 2524 - 2527
พ.ศ. 2527 - 2530
พ.ศ. 2530 - 2535
พ.ศ. 2535 - 2536
พ.ศ. 2536 - 2539
พ.ศ. 2539 - 2542
พ.ศ. 2542 - 2545
พ.ศ. 2545 - 2551
พ.ศ. 2551 - 2556
พ.ศ. 2556 - 2560
พ.ศ. 2560 - 2563
พ.ศ. 2563 - 2563
พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ผู้อานวยการ

คณะกรรมการวิทยาลัยฯ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายสิทธิชนม์ คาแปล

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายชาญชัย พยัคฆกุล

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
นายชาญชัย พยัคฆกุล

ฝ่ายวิชาการ
นายสิทธิชนม์ คาแปล

งานบริหารงานทั่วไป
นางนิภาภัทร์ แต่เชือ้ สาย

งานวางแผนและงบประมาณ
นายวิรัช ขันตยานุกูลกิจ

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายอาจอง เขมพงษ์ภัทร

แผนกวิชา

งานบุคลากร
นางดวงนภา ไหมพรม

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายภากรณ์ ยอดพุทธ

งานครูที่ปรึกษา
นางสาวทัตพิชา แสงแก้ว

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นายรังสรรค์ ทบวอ

งานการเงิน
นางสุจินดา ทวีคูณ

งานความร่วมมือ
นางนารี อินรัมย์

งานปกครอง
นายเมธี อินทา

งานวัดผลและประเมินผล
นายสุบรรณ์ บุตรสิงห์

งานการบัญชี
นางรัศมี บุญมั่น

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
นายกฤษณพล เรืองไพศาล

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางสาวธนันณัฏฐ์ ภัทรชัยรวี

งานวิทยบริการและห้องสมุด
นายพิสิฐ พางาม

งานพัสดุ
นายพรชัย วัฒนครไพบูลย์

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางพิมพ์ยุภา ชนะอัยยรัชต์

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นางทัศชพัณณ์ ไชยรงฆ์ศรี

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายนราวิชญ์ เจ็ดรัมย์

งานอาคารสถานที่
นายไพศาล รักพร้า

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

งานสื่อการเรียนการสอน
นายฐากูร ไชยโคตร

งานทะเบียน
นางศิริรัตน์ บุตรสิงห์
งานประชาสัมพันธ์
นายบุรี สุขใส

นางสุมาลี วานิชยากร

นายพรชัย เดิมทารัมย์

ประวัติวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
ที่ตั้งสถานศึกษา
เลขที่ 322 ถนนจิ ร ะ ต าบลในเมื อ ง อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ รหั ส ไปรษณี ย์ 31000
โทร 0-4461-1479, Fax 0-4461-1072 มีเนื้อที่ 32 ไร่ 2 งาน ห่างจากศาลากลางหลังเก่า จังหวัด 0.5 กม.

เขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

จดที่ดินและบ้านพักอาศัยของเอกชน
ติดถนนจิระ และตรงข้ามเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ติดโรงเรียนเทศบาล 1
ติดสานักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

บริเวณภายในสถานศึกษา
เป็นคอนกรีตทั้งหมด กว้าง 5.50 เมตร ยาว 9.00 เมตร

ประวัติการจัดตั้ง
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้งโรงเรียนช่างไม้บุรีรัมย์ เมื่อ พ.ศ. 2481 รับนักเรียนจบชั้นประถม
ปีที่ 4 เข้าเรียนวิชาช่างไม้เบื้องต้น หลักสูตร 3 ปี

พุทธศักราช 2504
 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนช่างไม้บุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนการช่างบุรีรัมย์

และอนุมัติให้เปิดหลักสูตรอาชีวศึกษาชั้นสูง ประเภทช่างก่อสร้าง หลักสูตร 3 ปีต่อจาก ม.ศ. 3 และในปี
พุทธศักราช 2513 ก็ได้ประกาศรวมโรงเรียนการช่างสตรีและโรงเรียนการช่างเดิมเป็นโรงเรียนเดียวกันเรียก
“โรงเรียนการช่างบุรีรัมย์” และเปิดสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง สาขาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาคหกรรมและ
อนุมัติให้เปิดสอนสาขาช่างยนต์ ระดับปวช. ช่างยนต์

พุทธศักราช 2519
 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศยกฐานะโรงเรียนการช่างบุรีรัมย์เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาบุรีรัมย์

พุทธศักราช 2520
 กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้เปิดสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

สาขาวิชาการบัญชีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาคหกรรม

พุทธศักราช 2522
 กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกฐานะวิทยาลัยอาชีวศึกษาเป็น “วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ” และ

อนุมัติให้เปิดสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

พุทธศักราช 2524
 กระทรวงศึกษาธิการ กาหนดให้สถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาเริ่มทาการสอนตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2524 โดยรับนักเรียนที่จบ ม.3 และ ม.ศ.3 เข้าเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ในปีเดียวกันรวมทั้งสิ้น 10 แผนก และกาหนดให้เปิดรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

พุทธศักราช 2532
 เปิดระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลังรับผู้สาเร็จการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง

พุทธศักราช 2535
 เปิดระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างยนต์

พุทธศักราช 2536
 เปิ ด ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) สาขาวิ ช าช่ า งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ รั บ ผู้ ส าเร็ จ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างกลโรงงานและ
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะแผ่น

พุทธศักราช 2537
 เปิดระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด

รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พณิชยการกลุ่มวิชาการขาย

พุทธศักราช 2538
 เปิดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเลขานุการรับ

ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พณิชยการ และรับนักศึกษาระบบทวิภาคี

พุทธศักราช 2539
 ขยายการรับนักศึกษา แผนกพาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยเปิดรับ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) จบหลักสูตรรุ่นสุดท้าย

พุทธศักราช 2540
 เปิดระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม และสาขาวิชา

ผ้าและเครื่องแต่งกาย โดยรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และงดรับนักศึกษาใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)

พุทธศักราช 2540
 กรมอาชีวศึกษามีนโยบายให้ส ถานศึกษารับนักศึกษาเพิ่ ม นอกจากรับนักศึกษาในระดับอื่น เพิ่ม

แล้ววิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ได้เปิดรับ นักเรียนที่จบชั้น ม.6 เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี 2 ประเภทวิชาคือ
1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เปิดรับสมัคร 4 สาขาวิชา
1.1 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
1.2 สาขาวิชาช่างโยธา
1.3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง (สาขางานเครื่องวัดอุตสาหกรรม)
1.4 สาขาวิชาช่างเทคนิคโลหะ (สาขางานเทคนิควิศวกรรมการเชื่อม)
2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัคร 1 สาขาวิชา คือ สาขาการบัญชี
นอกจากนี้ยังเปิดรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ รับผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ม.6 โดยเปิดรับสาขาวิชาช่างโยธา และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง

พุทธศักราช 2541
 เปิ ด รั บ ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) ภาคสมทบ สาขาวิ ช าช่ า งโยธา

ซึ่งรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ม.6 และรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ระบบทวิภาคี แผนกวิชาช่างยนต์

พุทธศักราช 2544
 เปิดรับระดับ ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม ซึ่งรับ

ผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

พุทธศักราช 2545
 โครงการพั ฒ นาครู - อาจารย์ ใ นภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ โดยเปิ ด สอนระดั บ ปริ ญ ญาโท

สาขาวิช าช่ างไฟฟ้า-อิเล็ กทรอนิกส์ สาขาวิช าคอมพิว เตอร์ สาขาวิช าเครื่องกล และสาขาวิชาช่างโยธา
โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สจพ.)

พุทธศักราช 2547
 เปิ ด รั บ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ศ วกรรมโทรคมนาคม ซึ่ ง รั บ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งรับ
ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้ากาลัง

พุทธศักราช 2548
 จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูง อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์โดยความร่วมมือระหว่าง

สานัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสภาอุ ต สาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวั ด
บุรีรัมย์ และอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พุทธศักราช 2549
 ได้รับการรับ รองมาตรฐานการศึกษาจากสานัก งานรั บรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา

พุทธศักราช 2552
 ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับอาชีวศึกษา

พุทธศักราช 2557
 เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า และ

ได้เปิด วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ (ศูนย์การเรียนอาเภอประโคนชัย)

พุทธศักราช 2558
 เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยี ยานยนต์,

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาการจัดการสานักงาน และได้เปิด วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
(วก.ลาปลายมาศ)

พุทธศักราช 2559
 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษารางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับ

อาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ ประจาปีการศึกษา 2559

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
ของวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
ปรัชญา
“ฝีมือดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นาสังคม” ปรัชญานี้ มีความหมายว่า สถานศึกษาได้ตั้งเป้าหมายหลักคือ
การผลิตนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถในด้านฝีมือช่าง และมีจิตสานึกที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม
เป็นผู้เสียสละให้การพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

วิลัยทัศน์
มุ่งเน้นการจัดการศึกษา ด้านอาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ร่วมกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาผู้เรียน
2. ส่ง เสริม การวิเ คราะห์ วิจัย เพื่อ นาข้อ มูล ด้า นต่า ง ๆ มาปรับ ปรุง พัฒ นาวิท ยาลัย ฯ ให้มี
ประสิ ทธิภ าพมากยิ่งขึ้น
3. จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ตอบสนองนโยบายของรั ฐ บาล กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เป็นครูมืออาชีพ
5. เป็นศูนย์ให้บริการทางวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
6. บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการอย่าง
มีคุณภาพ
7. จัดการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย สร้างภูมิคุ้ม กัน
ห่างไกลยาเสพติดเพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา

อัตลักษณ์
“เป็นคนดี มีฝีมือ”

เอกลักษณ์
บริการ วิชาการ วิชาชีพ

สัญลักษณ์ประจาวิทยาลัย
ตราประจาวิทยาลัย

หมายถึง ความล้าเลิศทางปัญญา ตั้งอยู่บนรากฐานที่มั่นคงและดีงามโอบล้ อมด้วยความจริงอัน
ประเสริฐ 4 ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค และความสว่างไสวโชติช่วงของปัญญา ที่ได้รับการ
พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

สีประจาวิทยาลัย

สีน้าเงินขาว เป็นสีประจาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ หมายถึงนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
เป็นผู้มีความสุภาพ สุขุม สง่างามมีศักดิ์ศรีถึงพร้อมด้วยความดี ความบริสุทธิ์และความยุติธรรม

ต้นไม้ประจาวิทยาลัย

ต้นอินทนิล เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ที่แทนความแข็งแกร่ง บึกบึน ทรหด
อดทน ของวิทยาลัย ฯ ช่อดอกมีลั กษณะเกาะกันเป็นกลุ่มแน่น มีสี ม่ว งสดเหมือนความรัก ความสามัคคี
และกลมเกลีย วเป็น หนึ่ งเดีย วกันของเหล่ าวิทยาลั ยฯ ที่มิมีวันจางหายไป ซึ่งจะออกดอกประมาณ เดือน
มีนาคม - ธันวาคม

ผลงานภาคภูมิใจปี 2560 – ปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2560
ระดับชาติ
 ที ม เซราะกราวโรบอท ได้ รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ ในงานการแข่ ง ขั น หุ่ น ยนต์ อ าชี ว ศึ ก ษา
“การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย” ระดับชาติ ประจาปีพุทธศักราช 2560 ระหว่างวันที่ 26 – 30 มกราคม 2560
ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัปทุธานี
 ทีมเซราะกราวโรบอท ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
(ABU) รอบชิงชนะเลิศ พุทธศักราช 2560 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ระหว่างวันที่ 7 - 12 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 ทีมเซราะกราวโรบอท ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศ
ระดับ ประเทศไทย ประจ าปี พุท ธศั กราช 2560 ในวั น อาทิ ต ย์ ที่ 25 มิถุ นายน 2560 ณ ศูน ย์ ป ระชุ ม
ธรรมศาสตร์ รังสิต
 นางสาวปาจรีย์ ปูชะพันธ์ นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ ได้รับรางวัลอันดับ ที่ 4 จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การแข่งขันทักษะการ
ใช้ เ ทคโนโลยี คอมพิ ว เตอร์ ผ ลิ ต หนั ง สื อ ราชการภายนอก ระดั บ ประกาศนีย บั ต รวิช าชี พ ชั้น สู ง (ปวส.) ”
ระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
 นางสาวรั ช ดาภร เฉยรั มย์ และนางสาวสุ กัญญา พลึ กรุ่งโรจน์ นักศึกษาแผนกวิช าการบัญชี
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น “ทักษะวิชาโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)” ระดับชาติ
ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
 นางสาวกรรณิการ์ โกติรัมย์ นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ ได้รับรางวัลอันดับที่ 13 จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิช าชีพระยะสั้น “การแข่งขันทักษะ
พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)” ระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ได้รับรางวัลอันดับที่ 12 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขัน
ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิช าชีพระยะสั้น “ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)” ระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์
2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง ได้รับรางวัลอันดับที่ 11 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขัน
ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเม
เบิ ลคอนโทรลเลอร์ (PLC)” ระดั บชาติ ประจ าปี การศึ กษา 2560 ระหว่ างวั นที่ 1 – 5 กุ มภาพั นธ์ 2561
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
การแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าพื้ น ฐาน และหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น “ทั ก ษะการเขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
อิน เตอร์ เฟส ระดับ ปวส.” ระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

 นายนิติกร สนศรี นางสาวเพชรลัดดา เกตุดอน และนางสาวสกุลทิพย์ เนือนสกุล นักศึกษา
แผนกวิชาการตลาด ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การแข่งขันทักษะการนาเสนอขายสินค้า The Marketing Challenge” ระดับชาติ
ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
 แผนกวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลอันดับที่ 7 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชา
พื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะวิชาโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับประกาศนียบัตร
วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.)” ระดั บ ชาติ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2560 ระหว่ า งวั น ที่ 1 – 5 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
 แผนกวิชาสถาปั ตยกรรม ได้รั บรางวัล รองชนะเลิ ศอันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
การแข่ ง ขัน ทั กษะวิช าพื้น ฐาน และหลั ก สู ตรวิ ช าชี พ ระยะสั้ น “การเขี ยนแบบก่ อ สร้ า งด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์
ระดับ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชีพ ชั้น สู ง (ปวส.)” ระดั บ ชาติ ประจ าปี การศึ กษา 2560 ระหว่า งวั นที่ 1 – 5
กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา “ชื่อผลงานระบบจัดการแปรงเกษตรแบบพอเพียง ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกาหนด
โจทย์ กลุ่ม 11.2 ด้าน Smart Farm” ระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง
วันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง ได้รับรางวัลชนะเลิศ Homor Award จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา “ชื่อผลงาน BTec. Electric Truck ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์
ประเภทกาหนดโจทย์” ระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึ งวันที่ 3 มีนาคม
2561 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ระดับภาค
 หมวดวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน จากการประกวดและจัดนิทรรศการโครงการ
งานวิทยาศาสตร์ส มาคมวิทยาศาสตร์ ฯ – อาชีวศึกษา – เอสโซ “ชื่อผลงาน เครื่องตัดไม้แว่นสาหรับทา
เฟอร์นิเจอร์” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
 หมวดวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน จากการประกวดและจัดนิทรรศการโครงการ
งานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ – อาชีวศึกษา – เอสโซ “ชื่อผลงาน เครื่องแยกฝากกระป๋องกาแฟ
แบบใช้แม่แรงไฮดรอลิกด์” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
 นายอนุสรณ์ ฟองชัย, นายวรัญญู นคร และนายสายฟ้า นาครินทร์ นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์
ได้รับรางวัลอับดับ 4 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทัก ษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้ น “การแข่ ง ขั น ทั ก ษะงานเครื่ อ งยนต์ เ ล็ ก ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.)” ระดั บ ภาค
ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ ครั้ งที่ 27 ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2560
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 นายปัญญา รักษา และนายอนุสรณ์ ไกรสะรัมย์ นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับรางวัลอับดับ 8
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การแข่งขัน
ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 –
14 ธันวาคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี

 นายวสันต์ พรมประโคน, นายวันวิชัย ผลสวิง และนายอัจฉริยะ นามสว่าง นักศึกษาแผนกวิ ชา
ช่างโยธา ได้รับรางวัลอับดับ 9 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตร
วิชาชี พระยะสั้ น “การแข่ ง ขั น ทั ก ษะงานคอนกรี ต ระดั บประกาศนี ยบัตรวิ ชาชี พ ชั้ นสู ง (ปวส.)” ระดั บภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ ครั้ งที่ 27 ประจ าปีการศึ กษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2560
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 นายคัมภีร์ ศรีผุย, นางสาวกมลพรรณ สอมประโคน และนางสาวอรอนงค์ บารุงนา นักศึกษา
แผนกวิชาช่างโยธา ได้รับรางวัลอับดับ 10 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การแข่งขันทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)”
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14 ธันวาคม
2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 นายจิรวัฒน์ อารยนันทพงศ์, นายพลฤทิธิ์ คะเรียงรัมย์, นายกฤษกร บรรเทิงใจ และนางสาวรัตนาพร ฉิมงาม
นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอับดับ 2 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการ
แข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะงานคอนกรีต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14
ธันวาคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 นายณัฐวุฒิ พงษ์ขุนทด และนางสาวพิมพิณนารินทร์ สิริธีรกุล นักศึกษาแผนกวิชาสถาปัตยกรรม
ได้รับรางวัลอับดับ 9 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
“การแข่ ง ขั น ทั ก ษะการเขี ย นแบบก่ อ สร้ า ง ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปว ช.)” ระดั บ ภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ ครั้ งที่ 27 ประจ าปีการศึ กษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2560
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 นางสาวพรนิ ภ า อิ น ละคร และนายอานุ ภ าพ ถานา นั ก ศึ ก ษาแผนกวิ ช าสถาปั ต ยกรรม
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น “การแข่งขันทักษะการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14
ธันวาคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 นายทวีวัฒน์ ผางเวทย์, นายสุทธิกานต์ มหาชะโร และนายนฤพล ศรีเฉลิม นักศึกษาแผนกวิชา
ช่างไฟฟ้ากาลัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชา
พื้น ฐาน และหลั กสู ตรวิชาชีพระยะสั้ น “การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ (PLC)” ระดับภาค ภาคตะวั นออกเฉียงเหนื อ ครั้งที่ 27 ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่าง
วันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 นายกิตติวัฒน์ ศาลางาม, นายกิตติศักดิ์ ฟองกระโทก และนายภานุพงศ์ สุยะ นักศึกษาแผนกวิชา
ช่างไฟฟ้ากาลัง ได้รับรางวัล อันดับ 7 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การแข่งขัน ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ”
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14 ธันวาคม
2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 นายนราวัฒ น์ สายเมือง และนายศราวุฒิ เพ็ชรกล้า นักศึกษาแผนกวิช าช่างอิเล็กทรอนิกส์
ได้รับรางวัลอันดับ 12 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะสั้น “การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 27 ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 นายบุญฤทธิ์ แซ่เลื่อง และนายทักษ์สิน ปรากฏกล้า นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิ เล็ กทรอนิกส์
ได้รับรางวัลอันดับ 11 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้ น “การแข่งขัน ทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27
ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 นายจิรเมธ วีระนันทสิทธิ์ และนายเกียรติศักดิ์ นุพันรัมย์ นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ได้รับรางวัลอันดับ 7 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น “การแข่งขันทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 27 ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 นายจิ ร ภั ทร แสนกล้ า และนายวรรธนะ นามบุ ตร นักศึ กษาแผนกวิช าช่างอิเล็ ก ทรอนิกส์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น “ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อินเตอร์เฟส ระดับ ปวส.” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 27 ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 นายกวิน ศรีขวัญเมือง, นายพิพัฒน์ โพดรัมย์ และนายสุรยุทธ์ จันทร์อยู่จริง นักศึกษาแผนกวิชา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลอันดับ 12 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน
และหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น “ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส.” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 27 ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 นายธนาคาร พรมแสน, นายธีรยุทธ ช่างทา และนายพลพล พิศเพ็ง นักศึกษาแผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลอันดับ 12 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และ
หลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น “ทั กษะการประกอบและตรวจซ่ อมเครื่ องขยายเสี ยงเคลื่ อนที่ (Mobile Amplifier)
ระดับ ปวช.” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14
ธันวาคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 นายสุรัช สายน้อย และนายสันติ ผลวัฒ นักศึกษาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ได้รับรางวัลอันดับ 9
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลั กสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการเชื่อม
GTAW&GMAW&SMAW ระดับ ปวส.” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจาปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 นายวรพล เอิบอิ่ม, นายอุทิศ จะเรืองรัมย์ และนายภควัต จันทร์นุช นักศึกษาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27
ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 นายเกี ยรติ ศั กดิ์ ดู เรื องรั มย์ และนายเพลิ ง ร่ มโพธิ์ ทอง นั กศึ กษาแผนกวิ ชาช่ า งกลโรงงาน
ได้รับรางวัลอันดับ 7 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
“ทักษะงานกลึง กัด ตัดไสชิ้นงาน ระดับ ปวช.” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจาปีการศึกษา
2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 นายธีรศักดิ์ ตุพิมาย และนายชวาล อาญาเมือง นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้รับรางวัล
อั น ดั บ 16 จากการแข่ งขั นทั กษะวิ ชาชี พและการแข่ งขั นทั กษะวิ ชาพื้ นฐาน และหลั กสู ตรวิ ชาชี พระยะสั้ น

“ทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับ ปวส.” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจาปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 นายนพรุจ ทองทับพันธ์ และนายไวยกรณ์ โภชนา นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้รับรางวัล
อันดับ 10 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะ
ออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27
ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 นางสาวรัชดาภร เฉยรัมย์ และนางสาวสุกัญญา พลึกรุ่งโรจน์นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น “ทักษะวิชาโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิ ชาชีพชั้นสูง (ปวส.)”
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14 ธันวาคม
2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 นางสาวกรรณิการ์ โกติรัมย์ นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทองแดง จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
“การแข่ ง ขั น ทั ก ษะพิ ม พ์ ดี ด ไทยด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ ” ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ระดั บ ภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2560
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 นางสาวพรลิช า ฝุ่น ตะคุ นั กศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ ได้รับรางวัล อันดับ 7 จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิช าชีพระยะสั้น “การแข่งขันทักษะ
พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 27 ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 นางสาวปาจรีย์ ปูชะพันธ์ นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทองแดง จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
“การแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 –
14 ธันวาคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 นายนิติกร สนศรี นางสาวเพชรลัดดา เกตุดอน และนางสาวสกุลทิพย์ เนือนสกุล นักศึกษา
แผนกวิชาการตลาด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะ
วิ ช าพื้ น ฐาน และหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น “การแข่ ง ขั น ทั ก ษะการน าเสนอขายสิ น ค้ า The Marketing
Challenge” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14
ธันวาคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 นางสาวสุพัตตรา เปนะรัมย์, นางสาวภาวิณี ลามะนา, นางสาวจารุวรรณ ดวงมาลา, นางสาวปริญญา อินทร์รัมย์
และนางสาวน้าฝน คะเลารัมย์ นักศึกษาแผนกวิชาการตลาด ได้รับรางวัลอันดับ 4 จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ”
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2560
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 นางสาวกลุญาดา เจริญรัมย์, นางสาวกันตนา มานรัมย์, นางสาวภัทราพร ชะใบรัมย์ และ
นางสาวอริสา ตรีธารทิพย์วงศ์ นักศึกษาแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้รับรางวัลอันดับ 4 จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การแข่งขันทักษะโลจิสติกส์

และโซ่อุปทาน (แบบจาลองสถานการณ์เบียร์เกมส์)” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจาปี
การศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 นายโชคอนันต์ กระพรรณ และนายพลากร เข็มโคกกรวด นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ได้รับรางวัลอันดับ 4 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น “การแข่งขันทักษะการบริหารจัดการฐานข้อมูล” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจาปี
การศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 นางสาวสายธาร อุตมะ, นางสาววิชุดา ทองสูงเนิน และนางสาวณัฐญา เฉลียวสิน นักศึกษาแผนก
วิชาการโรงแรม ได้รับรางวัลอันดับ 8 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การแข่งขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 27 ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 นายสุทิวัส สาเร็จรัมย์ นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม ได้รับรางวัลอันดับ 15 จากการแข่งขัน
ทั ก ษะวิ ชาชี พและการแข่ งขันทั กษะวิ ชาพื้ นฐาน และหลั กสู ตรวิ ชาชี พระยะสั้ น “การแข่ งขันทั กษะการผสม
เครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจาปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 นายอัครเดช ปาสาบุตร นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม ได้รับรางวัลอันดับ 12 จากการแข่งขัน
ทั ก ษะวิ ชาชี พและการแข่ งขันทั กษะวิ ชาพื้ นฐาน และหลั กสู ตรวิ ชาชี พระยะสั้ น “การแข่ งขันทั กษะการผสม
เครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจาปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 นายธนากร วรรณชาลี และนางสาวรุ่งนภา สายบุตร นักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ได้รับ รางวัล ชมเชย อันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น “การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ (ประเภทหอยทอดจานร้อน Street Food)”
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2560
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 นางสาวพิชญานันท์ บัตรรัมย์ และนางสาวยุภา ยิวารัมย์ นักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ได้รับรางวัล อันดับ 10 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้ น “การแข่งขันทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุ รกิจสู่ มาตรฐานสากล ประเภทอาหารเพื่ อ
สุ ขภาพจนาหลั กประกอบลี ลา Food Healthy Challenge” ระดั บภาค ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ ครั้ งที่ 27
ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 นายวรุตม์ เบญจมาศ, นางสาวเพ็ญพรรณ อ่อนระอา และนายกัมปนาท บุตรเพชร นักศึกษาแผนกวิชา
ผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้รับรางวัล อันดับ 4 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน
และหลั กสู ตรวิ ชาชี พระยะสั้ น “การแข่ งขั นทั กษะการออกแบบและการตั ดเย็ บเครื่ องแต่ งกาย” ระดั บภาค
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ครั้ งที่ 27 ประจ าปี การศึ กษา 2560 ระหว่ างวั นที่ 10 – 14 ธั นวาคม 2560
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 นางสาวศศิธร นิพรรัมย์ ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการ
แข่งขันทักษะวิช าพื้น ฐาน และหลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้น “การประกวดสุ นทรพจน์ภาษาไทย” ระดับภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2560 ณ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี

 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น “การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง จากการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “ชื่อผลงานระบบจัดการแปรงเกษตรแบบพอเพียง ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์
ประเภทกาหนดโจทย์ กลุ่ม 11.2 ด้าน Smart Farm” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา
2560 ระหว่างวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ “ชื่อผลงาน BTec. Electric Truck ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกาหนดโจทย์ กลุ่ม 11.1
ด้านยานพาหนะไฟฟ้า” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24 – 26
ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ปีการศึกษา 2561
ระดับชาติ
 ทีมเซราะกราวโรบอท ได้รั บรางวัล ชนะเลิ ศ จากการแข่งขันหุ่ นยนต์ อาชีว ศึกษา ระดับชาติ
ประจาปีการศึกษา 2561 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อาเภอลาลูกกา
จังหวัดปทุมธานี
 ทีม B-tec Robot ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจาปีการศึกษา
2561 ชิงถ้ว ยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “สุดยอดนวัตกรรม
อาชี วศึ กษา” การประกวดสิ่ งประดิษฐ์ ของคนรุ่ นใหม่ และการแข่งขันหุ่ นยนต์ อาชีวศึกษาระหว่างวั นที่ 7-10
กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ระดับภาค
 นายจักรกฤษณ์ กอนรัมย์ และนายเอกวัฒน์ พิมพ์สิงห์ นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับรางวัล
อัน ดับ 5 จากการแข่งขัน ทักษะวิช าชีพและการแข่ งขันทักษะวิช าพื้น ฐาน และหลั กสู ต รวิช าชีพ ระยะสั้ น
“ทักษะงานเครื่ องยนต์เล็ ก ” ระดับ ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 นายอนันตศักดิ์ อุดรโสม และนายนที หลวงปู่คาน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับรางวัล
อัน ดับ 6 จากการแข่งขัน ทักษะวิช าชีพและการแข่ งขันทักษะวิช าพื้น ฐาน และหลั กสู ต รวิช าชีพ ระยะสั้ น
“ทักษะงานจักรยานยนต์” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่าง
วันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 นายอนุสรณ์ ฟองชัย และนายสายฟ้า นาครินทร์ นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับรางวัล
อันดับ 15 จากการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้ น
“ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็ กทรอนิกส์ ” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28
ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม

 นายกฤษฎา แก้ ว อรสาร และนายไธสง โกรัมย์ นักศึ กษาแผนกวิ ช าช่างยนต์ ได้รับ รางวั ล
อันดับ 12 จากการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้ น
“ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28
ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
 นายเกริกพล เปารัมย์ และนายสิทธิพร อาญาเมือง นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้รับรางวัล
อันดับ 14 จากการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้ น
“ทักษะมาตรวิทยามิติ” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่าง
วันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 นายรัชพล งอกไพธิ์ และนายนาโชค สัตย์ฌุชนม์ นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้รับรางวัลชนะเลิศ
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะงานวัดละเอียด”
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน
2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 นายวสันต์ เก็จรัมย์ และนายวิทยา ชัยปัญญา นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะกลึง
กัด ตัด ไส ชิ้นงาน” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30
พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 นายกลวัชร บัวทอง นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้รับรางวัลอันดับ 10 จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเครื่องกล
ด้วยคอมพิวเตอร์” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30
พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 นายสันติ ผลวัฒ นักศึกษาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ได้รับรางวัลอันดับ 10 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะกระบวนการเชื่อม GMAW & SMAW & GTAW”
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน
2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 นายภูมิสิทธิ์ สันดี และนายพิศณุ โปร่งจิต นักศึกษาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อั น ดั บ 1 จากการแข่ งขั นทั กษะวิ ชาชี พและการแข่ งขั นทั กษะวิ ชาพื้ นฐาน และหลั กสู ตรวิ ชาชี พระยะสั้ น
“ทักษะตรวจสอบและทดสอบวัสดุ” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 นายสันติสุข สืบเพ็ง, นายสุรนาท ปานแจ่ม และนายสุทธิพงษ์ โพธิศรี นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
(ศูนย์การเรียนลาปลายมาศ) ได้รับรางวัลอันดับ 13 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน
และหลั กสูตรวิชาชีพระยะสั้ น “ทักษะการติ ดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 นายปิยะ เสาสิงห์, นายจตุพล บุบผามาลา และนายสุนทร บุญทาทอง นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
ได้รับรางวัลอันดับ 13 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
“ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 นางสาวณัฐกรณ์ ชะรัดรัมย์, นายณัฐภัทร พวงศรี และนายอชิระ ล้นไธสง นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
ได้รับรางวัลอันดับ 8 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
“ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (PLC)” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
 นายสหัสวรรษ เทียบจัน และนายเลอพงษ์ วงศ์ศิริศักดิ์ นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัล
อันดับ 13 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการ
ออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 นายภควั ฒน์ โสชะรา, นายพิ พั ฒน์ โพครั มย์ และนายกวิ นท์ ศรี ขวั ญเมื อง นั กศึ กษาแผนกวิ ชา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลอันดับ 12 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น “ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 นางสาวฐิติรัตน์ จันมณี และนายจิระพงษ์ กักขุนทด นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัล
อันดับ 5 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการ
เขียนแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์อินเตอร์เฟส” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 นายทวีชัย ชาญณรงค์ และนายสหรัถ นองประโคน นักศึกษาแผนกวิชาสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลอันดับ 7
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะหุ่นยนต์จาลอง
อาคารพักอาศัย” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30
พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 นายวิรุ ฬ สุ ขช่วย และนายวุฒิ การ เก็จรัมย์ นักศึกษาแผนกวิชาสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิ ศ
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการออกแบบ
สถาปั ตยกรรม” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวั นที่ 26 – 30
พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 นายอนุชา ใสสดศรี, นายธนบัตร ทับแสง และนายเอกลักษณ์ ศรีสมสุข นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ได้รับรางวัลอันดับ 5 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
“ทักษะงานคอนกรีต” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30
พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 นายชัยบรรชา นวลบุตรี และนายอนันวุฒิ ปัญญาไว นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ได้รับรางวัลอันดับ 11
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลั กสูตรวิชาชีพระยะสั้ น “ทักษะงานปูน”
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 นายอภิวัฒน์ คาจันทร์, นายดนุพร หอมรหัด และนายอนุชิต จันร้อยเอ็ด นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ได้รับรางวัลอันดับ 7 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
“ทักษะการสารวจเพื่อก่อสร้าง” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่าง
วันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 นางสาวชลธิชา กันหาพรม และนางสาวจันทมาศ อาจิมไร นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ได้รับรางวัล
อันดับ 5 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการใช้
คอมพิ วเตอร์ ในงานบั ญชี ” ระดั บภาค ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ ครั้ งที่ 28 ประจ าปี การศึ กษา 2561 ระหว่ าง
วันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 นางสาวกรรณิการ์ โกติรัมย์ นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ ได้รับรางวัลอันดับ 5 จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะพิมพ์ดีดไทยและพิมพ์ดีดอังกฤษ
ด้วยคอมพิวเตอร์” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30
พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 นางสาวสาธินี สุทธิกร นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ ได้รับรางวัลอันดับ 5 จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใน
การผลิตหนังสือราชการภายนอก” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่าง
วันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 นางสาวอภิฤดี พิมพา, นางสาวอาทิตยา โต๊ะงาม และนางสาวมัทนา แม้นประโคน นักศึกษาแผนกวิชา
การตลาด ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น “ทักษะ The Marketing Challenge” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา
2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิ กายน 2561 ณ วิทยาลั ยอาชีว ศึกษาจังหวัดมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม
 นางสาวสกุ ล ทิพ ย์ เนื อนสกุล , นางสาวกั ญญาพัช ร บุต รรั ต น์, นางสาวมนั ส วี เหวยรัม ย์ ,
นางสาวนงลักษณ์ เป็นสุข และนางสาวทิพวรรณ มาทุมมี นักศึกษาแผนกวิชาการตลาด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อั นดั บ 1 จากการแข่ งขั นทั กษะวิ ชาชี พและการแข่ งขั นทั กษะวิ ชาพื้ นฐาน และหลั กสู ตรวิ ช าชี พระยะสั้ น
“ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่
26 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 นางสาวปนิดา ภูมิโคตร, นางสาวบุษบา ทวีพันธ์, นางสาวชวัลลักษณ์ กริดรัมย์ และนางสาวรรนาถ ผิวผ่อง
นักศึกษาแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้รับรางวัลอันดับ 4 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชา
พื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (แบบจาลองสถานการณ์ เบียร์เกมส์)”
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 นายโชคอนั น ท์ กระพรรณ และนายคมกริ ช ธรรมมิ ภั ก ดิ์ นั กศึ กษาแผนกวิ ชาคอมพิ วเตอร์
ได้รับรางวัลอันดับ 6 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
“ทักษะการบริหารจัดการฐานข้อมูล” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่าง
วันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 นางสาววิ ภ ารั ต น์ จุ ติ ป ระโคน และนางสาวศุ ภ มาส อุ ต มะ นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิ วเตอร์
ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
“ทักษะการขายสินค้าออนไลน์” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่
26 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 นายกลธร จั น ถาวร และนางสาวไพลิ น ธรรมมิภั กดิ์ นักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ได้รับรางวัลอันดับ 16 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
“ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจประเภทการประกอบอาหารไทยชุดพร้อมจาหน่าย Thai Set” ระดับภาค
ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ ครั้ งที่ 28 ประจ าปี การศึ กษา 2561 ระหว่ างวั นที่ 26 – 30 พฤศจิ ก ายน 2561
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 นายณัฐพนธ์ เขิบสูงเนิน, นางสาวสุฑาทิพย์ ชะนะทเล และนางสาววรัญญา คู่วัฒนา นักศึกษา
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ได้รับรางวัลอันดับ 11 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชา
พื้นฐาน และหลั กสูตรวิชาชีพระยะสั้ น “ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุ รกิจสู่มาตรฐานสากล
ประเภทอาหารมื้อค่า (Western Set Dinner)” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 นายธนฤต อักษรรัมย์, นางสาวกมลวรรณ ทองเหลืองสุข และนางสาวอรนภา เคล้าพิมาย
นักศึกษาแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชา
พื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการออกแบบกระโปรงกางเกงวัยรุ่นหญิงยุระหว่าง 15-20 ปี” ระดับภาค
ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ ครั้ งที่ 28 ประจ าปี การศึ กษา 2561 ระหว่ างวั นที่ 26 – 30 พฤศจิ ก ายน 2561
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 นายภาคีนัย ศรีคุณ, นางสาวกรรณฑิมา ตรวจมรรค และนางสาวสุกัญญา ขันเสน นักศึกษา
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการประยุกต์ออกแบบเสื้อผ้าสู่สากล” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 นางสาวสายธาร อุตมะ นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม ได้รับรางวัลอันดับ 12 จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการผสมเครื่องดื่ม Flair Bartender”
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 นายเอกรั ตน์ อุด มนาม, นางสาวมลธิ ช า สมมุติ รั ม ย์ และนายรั ต นชัย วัน ทรวง นักศึกษา
แผนกวิชาการโรงแรม ได้รับรางวัลอันดับ 7 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28
ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม

ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ
 ทีมวอลเลย์บอลหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหรียญทองแดง) การแข่งขันกีฬา

อาชีวะเกมส์ ระดับชาติ “ละโว้เกมส์” ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 2 – 8 กันยายน 2562 ณ จังหวัดลพบุรี
 มวยไทยสมัค รเล่ น รุ่นไลท์เ วลเตอร์เวท (ชาย) ได้ รั บรางวัล รองชนะเลิ ศ อั นดั บ ที่ 2
(เหรียญทองแดง) การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ “ละโว้เกมส์” ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 2 – 8
กันยายน 2562 ณ จังหวัดลพบุรี
 มวยไทยสมัครเล่น รุ่นเฟเธอร์เวท (หญิง) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 (เหรียญเงิน)
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ “ละโว้เกมส์” ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 2 – 8 กันยายน 2562
ณ จังหวัดลพบุรี
 การเขียนแบบก่อสร้าง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
พื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
 พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
 การนาเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์
2563 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
 กลยุ ทธ์ การตลาดเชิ งสร้ างสรรค์ “Creative Marketing Plan” ได้ รั บรางวั ลชนะเลิ ศ
อันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม –
3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
 การพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่ งขันทักษะ
วิชาชีพพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
 สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับชาติ
ครัง้ ที่ 29 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
 หุ่นยนต์กู้ภัย (Rescue Robot) ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย
อาชีวศึกษา (Rescue Robot) ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 6 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การค้าเซียร์
รังสิต จังหวัดปทุมธานี
ระดับภาค
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ “ชื่อผลงาน ระบบแจ้งเหตุแบบไร้สายควบคุมด้วยสัญญาณ DTMF รองรับการทางาน loT ประเภทที่ 7
สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

 แผนกวิ ช าช่ า งไฟฟ้ า ก าลั ง ได้ รั บ รางวั ล ชมเชย เหรี ย ญเงิ น จากการประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข อง
คนรุ่นใหม่ “ชื่อผลงาน Remote controller for electric equipment by mobile phone signal สิ่งประดิษฐ์
ประเภทองค์ความรู้ การนาเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ”
ระดั บ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562 ระหว่ า งวั น ที่ 1 – 4 ธั น วาคม พ.ศ. 2562
ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
 แผนกวิ ช าช่ า งกลโรงงาน ได้ รั บ รางวั ล ชมเชย เหรี ย ญทองแดง จากการประกวดสิ่ งประดิ ษ ฐ์
ของคนรุ่ นใหม่ “ชื่ อผลงาน เครื่ องอั ดเม็ ดอาหารสั ตว์ ประเภทที่ 2 สิ่ งประดิ ษฐ์ เพื่ อการประกอบอาชี พ ”
ระดั บ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562 ระหว่ า งวั น ที่ 1 – 4 ธั น วาคม พ.ศ. 2562
ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
 แผนกวิ ช าช่ า งยนต์ ได้ รั บ รางวั ล ชมเชย เหรี ย ญทองแดง จากการประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
ของคนรุ่ น ใหม่ “ชื่ อผลงาน รถจั ก รยานยนต์ ไฟฟ้ า ประเภทที่ 3 สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ เ พื่ อ การอนุ รั ก ษ์ พลั งงาน”
ระดั บ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562 ระหว่ า งวั น ที่ 1 – 4 ธั น วาคม พ.ศ. 2562
ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (หมวดวิชาคณิตศาสตร์) ได้รับรางวัลชมเชย เหรียญทองแดง จากการ
ประกวดสิ่ งประดิษฐ์ ของคนรุ่ นใหม่ “ชื่อผลงาน ผงปรุงรสคลี น เพื่อสุ ขภาพ ประเภทที่ 4 สิ่ งประดิษฐ์ด้ าน
ผลิตภัณฑ์อาหาร” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
 แผนกวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ได้ รั บ รางวั ล ชมเชย เหรี ย ญทองแดง จากการประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
ของคนรุ่ นใหม่ “ชื่ อผลงาน กล่ องควบคุ มพั ดลม 4.0 ประเภทที่ 6 สิ่ งประดิ ษฐ์ ด้ านนวั ตกรรมซอฟท์ แวร์
และสมองกลฝังตัว” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
 แผนกวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ได้ รั บ รางวั ล ชมเชย เหรี ย ญทองแดง จากการประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
ของคนรุ่นใหม่ “ชื่อผลงาน ชุมชน 4.0 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกาหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
 นายธีรภัทร์ ไชยเสนา, นายอนุวัต ด้วงตะถั่ว, นายสิทธพงษ์ พรมประเทศ นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์
ครู ผู้ ควบคุ ม นายนิ นนาท วานิ ชยากร ได้รั บรางวัลอันดับที่ 12 จากการแข่งขันทักษะวิชาชี พ ทักษะวิ ชาพื้นฐาน
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29
ประจาปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 นายชัยมงคล แสนรัมย์, นายเอกวัฒน์ พิมพ์สิงห์, นายอภินันท์ หงษ์วงศ์ นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์
ครูผู้ควบคุม นายนายอุดม ปักกาสาร ได้รับรางวัลอันดับที่ 6 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29
ประจาปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 นายธนสิน ศรีกิมแก้ว, นายกฤษณะ ปะนามะเส, นายอาทิตย์ นามไธสง นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์
ครู ผู้ ควบคุม นายสายฟ้า สายกระสุ น ได้รั บรางวั ลอั นดั บที่ 3 จากการแข่งขั นทั กษะวิ ชาชีพ ทักษะวิชาพื้ นฐาน
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29
ประจาปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 นายณัฐวุฒิ สนิทสนม, นายนาโชค สัตย์ฌุชนม์, นายบุรินทร์ จริตรัมย์ นักศึกษาแผนกวิชา
ช่างกลโรงงาน ครูผู้ควบคุม นายบรรลือ อ่อนศรี ได้รับรางวัล อันดับที่ 19 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะงานวัดละเอียด” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 29 ประจาปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
 นายพิชญาชาญ กระออมแก้ว นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ครูผู้ควบคุม นายนภดล ปรัชญพฤทธิ์
ได้รับ รางวัล อันดับที่ 16 จากการแข่งขันทักษะวิช าชีพ ทักษะวิช าพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้ น
“ทักษะเขียนแบบเครื่องมือกลด้วยคอมพิวเตอร์ ” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 ประจาปี
การศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 นายสิทธิพร อาญาเมือง, นายเกริกพล เปารัมย์, นายวรัญญู เชิญรัมย์ นักศึกษาแผนกวิชา
ช่างกลโรงงาน ครูผู้ควบคุม นายโชคดี โรจนบัณฑิต ได้รับรางวัลอันดับที่ 7 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะมาตรวิทยามิติ” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 29 ประจาปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
 นายอั ศ กร ผลท ามา นั ก ศึ กษาแผนกวิช าช่ างกลโรงงาน ครู ผู้ ควบคุ ม นายวิ วั ฒ น์ ชั้น พิ ภ พ
ได้รั บ รางวั ล อัน ดั บ ที่ 7 จากการแข่งขั น ทักษะวิช าชีพ ทั กษะวิ ช าพื้น ฐาน และหลั กสู ต รวิช าชีพระยะสั้ น
“ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562 ระหว่ า งวั น ที่ 9 – 13 ธั น วาคม 2562 ณ อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
 นายสิทธิชัย วรรณกิจ นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ครูผู้ควบคุม นายพลกฤต รุ่งโรจน์
ได้รั บ รางวั ล อัน ดั บ ที่ 7 จากการแข่งขั น ทักษะวิช าชีพ ทั กษะวิ ช าพื้น ฐาน และหลั กสู ต รวิช าชีพระยะสั้ น
“ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD-CAM)” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 29 ประจาปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
 นายธีรพงษ์ นาประโคน, นายพิชัย ชมทอง นักศึกษาแผนกวิช าช่างเชื่อมโลหะ ครูผู้ ควบคุม
นายสิ ทธิเดช ทาบั ณฑิต ได้รับ รางวัล อัน ดับที่ 5 จากการแข่งขันทักษะวิช าชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29
ประจาปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัด อุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี
 นายภูมิสิ ทธิ์ สั น ดี, นายวีร พัฒ น์ กนึกรัตน์ นักศึกษาแผนกวิช าช่างเชื่อมโลหะ ครูผู้ ควบคุม
นายวิษณุ นิเรียงรัมย์ ได้รับรางวัลอันดับที่ 6 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้ น “ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 29 ประจาปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

 นายเจษฎา เทวารัมย์, นางสาวอชิรญา เลิศปัญญา, นางสาวธนภรณ์ ธรรมมิภักดิ์ นักศึกษา
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง ครูผู้ควบคุม นายอาจอง เขมพงษ์ภัทร ได้รับรางวัลอันดับที่ 16 จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ”
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 ประจาปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 นายกวินท์ ทรัพย์คณารักษ์, นายอภิชัย หาญประโคน, นายณรงค์วรรธน์ บารุงแคว้น นักศึกษา
แผนกวิช าช่า งไฟฟ้าก าลั ง ครู ผู้ ค วบคุ ม นายอ าพร สุ ทาโคตร ได้รั บรางวัล อัน ดับที่ 4 จากการแข่ งขั น
ทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรม
เมเบิ ล คอนโทรลเลอร์ PLC” ระดั บ ภาค ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ครั้ ง ที่ 4 ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562
ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 นายฤทธิชัย ศรีเชื้อ, นายฉัตรชัย ประจงพันธ์ นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ครูผู้ควบคุม
นายพงษ์พัน ธ์ สีสื บ มา ได้รับ รางวัล อัน ดับที่ 20 จากการแข่งขันทักษะวิช าชีพ ทักษะวิช าพื้นฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่ อนที่ (Mobile Amplifer)”
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 นายอดิเทพ แสนรัมย์, นายพลกฤษณ์ โหมฮึก นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ครูผู้ควบคุม
นายบุรี สุขใส ได้รับรางวัลอันดับที่ 6 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น “ทักษะเมคคาทรอนิกส์ ” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 นางสาวจิราภรณ์ วงคง, นายเลอพงษ์ วงศ์ศิริศักดิ์, นายณัฐพล พิมพ์อักษร นักศึกษาแผนกวิชา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ครูผู้ควบคุม นายพิสิฐ พางาม และนางสาววิภารัตน์ พบขุนทด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการเขียน
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2562 ระหว่าง
วันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 นายชาคริต แจ่นประโคน, นายบัลลังการ วิปุณณวรรณ์ นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูผู้ควบคุม นายวิทยา นุยืนรัมย์ ได้รับรางวัลอันดับที่ 25 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
 นายธี ร ยุ ท ธ ช่ า งท า, นางสาวสุ ภ าพร จั น ทร์ ไ ทย นั ก ศึ ก ษาแผนกวิ ช าช่ า งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ครูผู้ควบคุม นายประวิทย์ แสงศิลป์ ได้รับรางวัลอันดับที่ 25 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4
ประจาปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 นายพิทักษ์ ตามไธสง, นายอนุ รักษ์ การเพียร, นายไตรภพ ธรรมสาร นักศึกษาแผนกวิช า
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ครูผู้ควบคุม นายประชิต สุวรรณกาญจน์ ได้รับรางวัลอันดับที่ 4 จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ” ระดับภาค
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ครั้ ง ที่ 4 ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562 ระหว่ า งวั น ที่ 9 – 13 ธั น วาคม 2562
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 นายณั ฐ พงศ์ เสาวพั น ธ์ , นายณั ฐ วุ ฒิ แก้ ว นาพั น ธ์ นั ก ศึ ก ษาแผนกวิ ช าช่ า งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ครูผู้ควบคุม นายธนทัต ดุจจานุทัศน์ ได้รับรางวัลอันดับที่ 5 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน
และหลั กสู ตรวิช าชีพระยะสั้น “ทักษะการจัดการระบบเครือข่าย” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
 นางสาวจิตตราภรณ์ บุญราช, นางสาวอธิชา บุญชานาญ นักศึกษาแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
ครูผู้ควบคุม นายพลสิน บุญทา ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้ น “ทักษะการเขียนแบบก่อสร้าง” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4
ประจาปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 นางสาวน้ าฟ้า วงสุ วรรณ์, นางสาวน้าฝน วงสุว รรณ์ นักศึกษาแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
ครูผู้ควบคุม นายวิทูร เอียการนา ได้รับรางวัลอันดับที่ 4 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้ ง ที่ 4 ประจ าปี การศึกษา 2562 ระหว่ างวันที่ 9 – 13 ธั นวาคม 2562 ณ อาชี วศึ กษาจั งหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
 นางสาวจิ น ตนา ช านิ พั น ธ์ , นายกฤษกร บรรเทิ ง ใจ นั ก ศึ ก ษาแผนกวิ ช าช่ า งก่ อ สร้ า ง
ครูผู้ควบคุม นางสาวสุดาพร สูงนารถ ได้รับรางวัลอันดับที่ 6 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้ ง ที่ 4 ประจ าปี การศึกษา 2562 ระหว่ างวันที่ 9 – 13 ธั นวาคม 2562 ณ อาชี วศึ กษาจั งหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
 นายอนุ ชิต จั น ร้ อยเอ็ด , นายดนุพร อมระหัด , นายอภิวัฒ น์ คาจันทร์ นักศึกษาแผนกวิช า
ช่างก่อสร้าง ครูผู้ควบคุม นายกิตติศักดิ์ บัวพร ได้รับรางวัลอันดับที่ 7 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการสารวจเพื่อการก่อสร้าง” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้ ง ที่ 4 ประจ าปี การศึกษา 2562 ระหว่ างวันที่ 9 – 13 ธั นวาคม 2562 ณ อาชี วศึ กษาจั งหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
 นายปฏิภาณ สาราญดี, นายธีรศักดิ์ วันดารัมย์, นายณัชพล แสวงมี นักศึกษาแผนกวิชาช่างโยธา
ครูผู้ควบคุม นางสาวจุรีพร ดิ้นจิ้งหรีด ได้รับรางวัล อันดับที่ 13 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา
พื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะงานคอนกรีต” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4
ประจาปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 นางสาวจั น ทร์ สุ ด า จากรั ม ย์ , นางสาวบั ณ ฑิ ต า รอไธสง นั ก ศึ ก ษาแผนกวิ ช าการบั ญ ชี
ครูผู้ควบคุม นางสาวสุภาพร ศิลากุล ได้รับรางวัลอันดับที่ 7 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้ ง ที่ 4 ประจ าปี การศึกษา 2562 ระหว่ างวันที่ 9 – 13 ธั นวาคม 2562 ณ อาชี วศึ กษาจั งหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
 นางสาวเกษกนก แชมรัมย์ นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ ครูผู้ควบคุม นางสาววริศราภรณ์ สุมหิรัญ
ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ จากการแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ ทั ก ษะวิ ช าพื้ น ฐาน และหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น
“ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 นางสาวพิมผกา ท้าวพยุง นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ ครูผู้ควบคุม นางสาววริศราภรณ์ สุมหิรัญ
ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ จากการแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ ทั ก ษะวิ ช าพื้ น ฐาน และหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น
“ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 นางสาวสมฤทัย ทิพภสอน นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ ครูผู้ควบคุม นางสาวกิรณา ทะลายรัมย์
ได้ รั บ รางวัล อั น ดับ ที่ 4 จากการแข่ งขั น ทั กษะวิ ช าชี พ ทั ก ษะวิ ช าพื้ น ฐาน และหลั ก สู ตรวิ ช าชี พ ระยะสั้ น
“ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ผลิ ตหนั งสื อราชการภายนอก” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4
ประจาปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 นายธีระศักดิ์ ชึกรัมย์, นางสาวเพชรลัดดา เกตุดอน, นางสาววันวิสาห์ ยุดรัมย์ นักศึกษาแผนกวิชา
การตลาด ครูผู้ควบคุม นางสาวเขมิกา ขันงาม ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา
พื้ น ฐาน และหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น “ทั ก ษะการน าเสนอขายสิ น ค้ า The Marketing Challenge”
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 นางสาวพั ช รนั น ท์ เจริ ญ กี ร ติ นัน ท์ , นางสาวมัท นา แม้ น ประโคน, นางสาวเจนนิ ส า พิ เ ลิ ศ
นั ก ศึ ก ษาแผนกวิ ช าการตลาด ครู ผู้ ค วบคุ ม นางสาวพิ ช ญ์ น าฏ พานิ ช เพิ่ ม พงษ์ ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิง
สร้างสรรค์ Creative Marketing Plan” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 ประจาปีการศึกษา
2562 ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 นางสาวพั ชราภรณ์ ม่ ามกระโทก, นางสาวอริ ศรา ธุ รการ, นางสาวเบญจวรรณ ดวงทิ พย์ ,
นางสาวญาณี นุ ริ น รั ม ย์ , นางสาวชุ ติ ม า ส าเร็ จ รั ม ย์ นั ก ศึ ก ษาแผนกวิ ช าการตลาด ครู ผู้ ค วบคุ ม
นางสาววิไลพร เกียรตินิรชรา ได้รับรางวัลอันดับที่ 13 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ Business Plan” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
 นายกี ร ติ ก ร งามกิ่ ง , นางสาวกิ ติ ย ากรณ์ พะเนตรรั ต น์ นั ก ศึ ก ษาแผนกวิ ช าคอมพิ ว เตอร์
ครูผู้ควบคุม นายอภิสิทธิ์ ธรรมดา ได้รับรางวัลอันดับที่ 7 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน
และหลั ก สู ต รวิ ช าชีพ ระยะสั้ น “ทัก ษะพัฒ นาระบบพาณิช ย์อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ (E-commerce)” ระดั บภาค
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ครั้ ง ที่ 4 ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562 ระหว่ า งวั น ที่ 9 – 13 ธั น วาคม 2562
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 นายกตัณณ์ พรหมจันทร์, นายคมกริช ธรรมมิภักดิ์ นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ ครูผู้ควบคุม
นายอติรุจ คาวัง ได้รับรางวัลอันดับที่ 4 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้ น “ทั ก ษะการเขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ” ระดั บ ภาค ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ครั้ ง ที่ 4
ประจาปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 นายกิ ต ติ พ งษ์ ษุ บ ผาวงค์ , นายโชคอนั น ท์ กระพรรณ นั ก ศึ ก ษาแผนกวิ ช าคอมพิ ว เตอร์
ครู ผู้ ค วบคุ ม นายภุ ม ริ น ทร์ บุ ต รดี ได้ รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 จากการแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ
ทั ก ษะวิ ช าพื้ น ฐาน และหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น “ทั ก ษะเทคโนโลยี เ ครื อ ข่ า ย ” ระดั บ ภาค
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ครั้ ง ที่ 4 ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562 ระหว่ า งวั น ที่ 9 – 13 ธั น วาคม 2562
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 นางสาวนภั ส วรรณ ยามประโคน, นางสาววาสนา สมั น ชาติ , นางสาววรนาถ ผิ ว ผ่ อ ง,
นางสาวชวัลลักษณ์ กริดรัมย์ นักศึกษาแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ครูผู้ควบคุม นางสาวณัฏฐนันท์ ชวัลรัตน์ตระกูล,
นางสาววิภาวรรณ ปักการะโน ได้รับรางวัลอันดับที่ 6 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
 นางสาวณิชกานต์ เปกรัมย์ , นางสาวศิริพร วงศ์สีดา นักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูผู้ควบคุม นางสาวเฟื่องฟ้า แก้วกล้า ได้รับรางวัลอันดับที่ 11 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา
พื้น ฐาน และหลั กสู ตรวิช าชีพระยะสั้ น “ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารไทยสู่ มาตรฐานสากล”
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 นายธนกฤต อักษรรัมย์, นางสาวสุจิตรา กุลดวงจันทร์, นางสาวสุชาดา เกาะรัมย์ นักศึกษา
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ครูผู้ควบคุม นางสุดาทิพย์ เดชมะเริง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
จากการแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ ทั ก ษะวิ ช าพื้ น ฐาน และหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น “ทั ก ษะการออกแบบ
และตัดเย็บเครื่องแต่งกาย” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2562 ระหว่าง
วันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 นายพัน ศัก ดิ์ พั น ธ์ ป ระสิ ทธิ , นายภาคี นัย ศรีคุ ณ, นายศรั ญย์ พร เจิ มทองหลาง นัก ศึก ษา
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ครูผู้ควบคุม นายณัฏฐพันธ์ หิรัญเรือง ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่อง
แต่ ง กายสู่ ส ากล” ระดั บ ภาค ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ครั้ ง ที่ 4 ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562 ระหว่ า ง
วันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 นางสาวปาริ ฉัตร ผุ ย อุทา, นางสาวอนัญญา ภาชู, นางสาวจิราภรณ์ เทียนไธสง นักศึกษา
แผนกวิชาการโรงแรม ครูผู้ควบคุม นายศิวโรจน์ พรหมบุญ ได้รับรางวัลอันดับที่ 14 จากการแข่งขันทักษะ
วิช าชี พ ทั ก ษะวิ ช าพื้ น ฐาน และหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น “ทั ก ษะการผสมเครื่ อ งดื่ ม Flari Bartender”
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 นายเอกรั ต น์ อุ ด มนาม, นางสาวดาราวรรณ โจระสา, นายศราวุ ธ มั่ น ยื น นั ก ศึ ก ษา
แผนกวิชาการโรงแรม ครูผู้ควบคุม นางสาวประวีณา วรสาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน
ทักษะวิช าชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้ น “ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ”
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ปีการศึกษา 2563
ระดับชาติ
 ทีม AUTO – BTEC ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ประเภทรถตลาด การแข่งขันรถฮอนด้า
ประหยัดเชื้อเพลิง ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 15 -16 ธันวาคม 2563 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิจ
จังหวัดบุรีรัมย์

