
 
รางวัลและผลงานของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา 

ที ่
รางวัลเกียรติ

บัตร/เกียรติคุณ 
ชื่อ รายการ หน่วยงาน 

รางวัลระดับ 
สถานศึกษา ชุมชน ภาค ชาติ 

1 โล ่ นางสาวเมธาวี  โคตวงค์   ผลงานระดับดีมาก นวัตกรรม
สื่อการสอน ประเภทสื่อ
อิเลคทรอนิค “การพัฒนาการ
เรียนรู้ด้วย โปรแกรม Sweet 
Home 3D “ลักษณะของ
ร้านค้ากับการจัดแสดงสินค้า” 
ในรายวิชาการจัดแสดงสินค้า
นักเรียนระดับชั้น ปวช.3/2 
สาขาการขาย วิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการภาษา
นุสรณ์บางแค”การประกวด
แข่งขันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 9 เมื่อ
วันที่ 15 ตุลาคม 2559  ปี
การศึกษา2559  ณ 
มหาวิทยาลัยธนบุรี 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ 

    

2 เกียรติบัตร นางสาวภูษิตา  ดิษฐปาน    ผลงานระดับผ่าน  งานวิจัยใน
ชั้นเรียน“การพัฒนาสื่อเกม
บันไดงูในวิชาเพศวิถีศึกษาของ
นักเรียนระดับชั้นปวช. 1”การ
ประกวดแข่งขันผลงานวิจัย

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ 

    



ที ่
รางวัลเกียรติ

บัตร/เกียรติคุณ 
ชื่อ รายการ หน่วยงาน 

รางวัลระดับ 
สถานศึกษา ชุมชน ภาค ชาติ 

และนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 9 เมื่อ
วันที่ 15 ตุลาคม 2559 ปี
การศึกษา 2559    ณ 
มหาวิทยาลัยธนบุรี 

3 เกียรติบัตร นางสาวกฤษฎาพร  สุวิมล ผลงานระดับผ่าน งานวิจัยใน
ชั้นเรียน“การพัฒนาการอ่าน
และการเขียนอักษรควบกล้ํา ร, 
ล ของนักเรียนระดับ 1/2”การ
ประกวดแข่งขันผลงานวิจัย
และนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที ่9 เมื่อ
วันที่ 15 ตุลาคม 2559 ปี
การศึกษา 2559  มหาวิทยาลัย
ธนบุรี 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ 

    

4 เกียรติบัตร นางสาวนิยตา สีกา ผลงานระดับผ่าน งานวิจัยใน
ชั้นเรียน“การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาบัญชีสําหรับ
กิจการซื้อขายสินค้า เรื่อง
รายการปรับปรุงบัญชีของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาการ
บัญชี โดยใช้วิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบแก้ปัญหา”การ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ 

    



ที ่
รางวัลเกียรติ

บัตร/เกียรติคุณ 
ชื่อ รายการ หน่วยงาน 

รางวัลระดับ 
สถานศึกษา ชุมชน ภาค ชาติ 

ประกวดแข่งขันผลงานวิจัย
และนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที ่9 เมื่อ
วันที่ 15 ตุลาคม 2559 ปี
การศึกษา2559  ณ 
มหาวิทยาลัยธนบุรี 

5 เกียรติบัตร นางเพ็ญแข  บุญคง ผลงานระดับเหรียญทองการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพประเภท
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม สื่อการสอน  ผลงาน
“CENTER  STUDY” ครั้งที่ 
31 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 
2560 ปีการศึกษา 2559 ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
บริหารธุรกิจ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ 

    

6 เกียรติบัตร นางยุพดี  นามสุดโท ผลงานระดับเหรียญเงินการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
สื่อการสอน  ผลงาน“BIG 
BOOK  ตั๋วเงิน”การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพนักเรียน 
นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนใน
ระบบประเภทอาชีวศึกษา ครั้ง
ที่ 31 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 
2560 ปีการศึกษา 2559 ณ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ 

    



ที ่
รางวัลเกียรติ

บัตร/เกียรติคุณ 
ชื่อ รายการ หน่วยงาน 

รางวัลระดับ 
สถานศึกษา ชุมชน ภาค ชาติ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
บริหารธุรกิจ 

7 เกยีรติบัตร นายธงชัย  เกตุถนอม ผลงานระดับเหรียญเงินการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
สื่อการสอน ผลงาน“เกม
เศรษฐี”การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพนักเรียน นักศึกษา 
สถานศึกษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษา ครั้งที่ 31 
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ปี
การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีหมู่บ้านครู
บริหารธุรกิจ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ 

    

8 เกียรติบัตร นางสาวสุกัญญา  ตั้งมหาเมฆ ผลงานระดับเหรียญทองแดง
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม สื่อการสอน ผลงาน
“วงล้อราคา”การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพนักเรียน นักศึกษา 
สถานศึกษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษา ครั้งที่ 31 
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ปี
การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีหมู่บ้านครู
บริหารธุรกิจ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ 

    



ที ่
รางวัลเกียรติ

บัตร/เกียรติคุณ 
ชื่อ รายการ หน่วยงาน 

รางวัลระดับ 
สถานศึกษา ชุมชน ภาค ชาติ 

9 เกียรติบัตร นายณัฐพล  ไกรวาส ผลงานผลงานระดับเหรียญเงิน 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม สื่อการสอนผลงาน
“Staff  Selection”การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน 
นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนใน
ระบบประเภทอาชีวศึกษา ครั้ง
ที่ 31 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 
2560 ปีการศึกษา 2559 ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
บริหารธุรกิจ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ 

    

10 เกียรติบัตร นายมีชัย  เอ้ืออรุณกิจ ผลงานระดับเหรียญทองแดง
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม สื่อการสอน  ผลงาน
“SELLING PROCESS”การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน 
นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนใน
ระบบประเภทอาชีวศึกษา ครั้ง
ที่ 31 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 
2560 ปีการศึกษา 2559 ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
บริหารธุรกิจ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ 

    

11 เกียรติบัตร นางสาวสมศรี  ขําสุนทร ผลงานระดับเหรียญทองแดง
กวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สื่อ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง

    



ที ่
รางวัลเกียรติ

บัตร/เกียรติคุณ 
ชื่อ รายการ หน่วยงาน 

รางวัลระดับ 
สถานศึกษา ชุมชน ภาค ชาติ 

การสอน  ผลงาน“แผ่นพับ
ออนไลน์”การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพนักเรียน นักศึกษา 
สถานศึกษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษา ครั้งที่ 31 
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ปี
การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีหมู่บ้านครู
บริหารธุรกิจ 

ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ 

12 เกียรติบัตร นายติ๊กตง  แซ่ลี้ ผลงานระดับชมเชยการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
สื่อการสอน  ผลงาน“สนทนา 
3 ภาษา”การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพนักเรียน นักศึกษา 
สถานศึกษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษา ครั้งที่ 31 
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ปี
การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีหมู่บ้านครู
บริหารธุรกิจ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ 

    

 
 
 
 


