A

ผลงานดีเด่น ของนักเรียน– นักศึกษา ได้รับรางวัลใน
ระดับสถานศึกษา ภาค และระดับชาติ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕9
 ด้านความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
 ด้านงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือ งานวิจัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
๑ ซอย เพชรเกษม ๙๘ ถนน เพชรเกษม ตาบล/แขวง บางแคเหนือ
อาเภอ/เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๖๐
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

๒
รางวัลและผลงานของนักเรียน
ผลงานดีเด่น ของนักเรียน ได้รับรางวัลในระดับสถานศึกษา ภาค และระดับชาติ
ด้านความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2559
ลาดับ
ชื่อรางวัล
ผู้รับรางวัล
ระดับผลงาน
เกียรติบัตร
1 การแข่ งขัน ทั กษะวิช าชีพ ครั้ งที่ 31 ณ น.ส.ดาราณี
ศรีสร้อย
เหรียญเงิน
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เรื่องเทคนิคการ นายกฤติน
แซ่ตั้น
ระดับชาติ
นาเสนอขายสินค้า
น.ส.ปรียาภรณ์
หนองหิน
เกียรติบัตร
2 เทคนิคการเสนอขายสินค้าและบริการ
นางสาวญานิดา อะทะ
เหรียญเงิน
ก ารแข่ ง ขั น ทั ก ษ ะ วิ ช าชี พ นั ก เรี ย น
ระดับชาติ
นั ก ศึ ก ษา สถานศึ ก ษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษา
เกียรติบัตร
3 เทคนิคการเสนอขายสินค้าและบริการ
นางสาว อารีรัตน์ ขาวสุข
เหรียญ
ก ารแข่ ง ขั น ทั ก ษ ะ วิ ช าชี พ นั ก เรี ย น
เงินระดับชาติ
นั ก ศึ ก ษา สถานศึ ก ษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษา
เกียรติบัตร
4 เทคนิคการเสนอขายสินค้าและบริการ
.นางสาวสุปาณี
สีหาราช
เหรียญเงิน
ก ารแข่ ง ขั น ทั ก ษ ะ วิ ช าชี พ นั ก เรี ย น
ระดับชาติ
นั ก ศึ ก ษา สถานศึ ก ษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษา
เกียรติบัตร
5 เทคนิ ค การเสนอขายสิ น ค้ า และบริ ก าร นางสาวอิสรา
เลิกเทศ
เหรียญเงิน
ก ารแข่ ง ขั น ทั ก ษ ะ วิ ช าชี พ นั ก เรี ย น
ระดับชาติ
นั ก ศึ ก ษา สถานศึ ก ษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษา
เกียรติบัตร
6 การตัดสินใจทางธุรกิจการแข่งขันทักษะ นางสาวสุนันทา หนองหิน
เหรียญทองแดง
วิช าชี พ นั ก เรีย น นั ก ศึ กษา สถานศึก ษา
ระดับชาติ
เอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา
เกียรติบัตร
7 การตัดสินใจทางธุรกิจการแข่งขันทักษะ นายกฤตติน
เพชรบารุง
เหรียญทองแดง
วิช าชี พ นั ก เรีย น นั ก ศึ กษา สถานศึก ษา
ระดับชาติ
เอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา
เกียรติบัตร
8 การตัดสินใจทางธุรกิจการแข่งขันทักษะ นางสาวลูกฟูก
สดใส
เหรียญทองแดง
วิช าชี พ นั ก เรีย น นั ก ศึ กษา สถานศึก ษา
ระดับชาติ
เอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา
เกียรติบัตร
9 การตัดสินใจทางธุรกิจการแข่งขันทักษะ น.ส.กัญจน์วิภา
กลากระโหลก
เหรียญทองแดง
วิช าชี พ นั ก เรีย น นั ก ศึ กษา สถานศึก ษา
ระดับชาติ
เอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา
เกียรติบัตร
10 การตัดสินใจทางธุรกิจการแข่งขันทักษะ นางสาวดาราณี ศรีสร้อย
เหรียญทองแดง
วิช าชี พ นั ก เรีย น นั ก ศึ กษา สถานศึก ษา
ระดับชาติ
เอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา

๓
ลาดับ
ชื่อรางวัล
11 การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม
ก ารแข่ ง ขั น ทั ก ษ ะ วิ ช าชี พ นั ก เรี ย น
นั ก ศึ ก ษา สถานศึ ก ษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษา
12 การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม
ก ารแข่ ง ขั น ทั ก ษ ะ วิ ช าชี พ นั ก เรี ย น
นั ก ศึ ก ษา สถานศึ ก ษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษา
13 การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม
ก ารแข่ ง ขั น ทั ก ษ ะ วิ ช าชี พ นั ก เรี ย น
นั ก ศึ ก ษา สถานศึ ก ษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษา
14 การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม
ก ารแข่ ง ขั น ทั ก ษ ะ วิ ช าชี พ นั ก เรี ย น
นั ก ศึ ก ษา สถานศึ ก ษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษา
15 ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
ก ารแข่ ง ขั น ทั ก ษ ะ วิ ช าชี พ นั ก เรี ย น
นั ก ศึ ก ษา สถานศึ ก ษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษา
16 การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า
ก ารแข่ ง ขั น ทั ก ษ ะ วิ ช าชี พ นั ก เรี ย น
นั ก ศึ ก ษา สถานศึ ก ษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษา
17 การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า
ก ารแข่ ง ขั น ทั ก ษ ะ วิ ช าชี พ นั ก เรี ย น
นั ก ศึ ก ษา สถานศึ ก ษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษา
18 การพันมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3เฟส
ก ารแข่ ง ขั น ทั ก ษ ะ วิ ช าชี พ นั ก เรี ย น
นั ก ศึ ก ษา สถานศึ ก ษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษา
19 การพันมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3เฟส
ก ารแข่ ง ขั น ทั ก ษ ะ วิ ช าชี พ นั ก เรี ย น
นั ก ศึ ก ษา สถานศึ ก ษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษา

ผู้รับรางวัล
นางสาว ชามาวีร์ ประทีปเมือง

ระดับผลงาน
เกียรติบัตร
เหรียญเงิน
ระดับชาติ

นางสาวจิราพร

แก้วทอง

เกียรติบัตร
เหรียญเงิน
ระดับชาติ

นางสาวสุกัญญา

สาคเรส

เกียรติบัตร
เหรียญเงิน
ระดับชาติ

นางสาวปาริฉัตร

มณีจินดา

เกียรติบัตร
เหรียญเงิน
ระดับชาติ

นางสาว อารียา

พลายยงค์

เกียรติบัตร
เหรียญทองแดง
ระดับชาติ

นายสมศักดิ์

นาแสง

เกียรติบัตร
เหรียญทอง
ระดับชาติ

นางสาวมนัสชยา

จิรชวาลวิสุทธิ์

เกียรติบัตร
เหรียญทอง
ระดับชาติ

นายวีรพล

กุมภาพันธ์

เกียรติบัตร
เหรียญทอง
ระดับชาติ

นายวีรพล

ศรีบญ
ุ รอด

เกียรติบัตร
เหรียญทอง
ระดับชาติ

๔
ลาดับ
ชื่อรางวัล
20 ช่างเทคนิคพื้นฐาน(งานตะไบ:ช่างปรับ)
การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน
นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษา
21 ช่างเทคนิคพื้นฐาน(งานตะไบ:ช่างปรับ)
ก ารแข่ ง ขั น ทั ก ษ ะ วิ ช าชี พ นั ก เรี ย น
นั ก ศึ ก ษา สถานศึ ก ษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษา
22 วิ ช าช่ า งกลโรงงานการแข่ ง ขั น ทั ก ษะ
วิช าชี พ นั ก เรีย น นั ก ศึ กษา สถานศึก ษา
เอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา
23 วิ ช าเครื่ อ งยนต์ เล็ ก การแข่ ง ขั น ทั ก ษะ
วิช าชี พ นั ก เรีย น นั ก ศึ กษา สถานศึก ษา
เอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา
24 วิ ช าเครื่ อ งยนต์ เล็ ก การแข่ ง ขั น ทั ก ษะ
วิช าชี พ นั ก เรีย น นั ก ศึ กษา สถานศึ ก ษา
เอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา
25 วิ ช าเครื่ อ งยนต์ เล็ ก การแข่ ง ขั น ทั ก ษะ
วิช าชี พ นั ก เรีย น นั ก ศึ กษา สถานศึก ษา
เอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา
26 วิชาเครื่องเสียงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนใน
ระบบประเภทอาชีวศึกษา
27 วิ ช าหุ่ น ยนต์ ก ารแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ
นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนใน
ระบบประเภทอาชีวศึกษา

ผู้รับรางวัล
นายพาทิศ
บุตรพรม

ระดับผลงาน
เกียรติบัตร
เหรียญทอง
ระดับชาติ

นายปรีชา

ทองใบ

เกียรติบัตร
เหรียญทอง
ระดับชาติ

นายปิยะชัย

สุมาลา

เกียรติบัตร
เหรียญเงิน
ระดับชาติ

นายออมสิน

เตียเปื้น

เกียรติบัตร
เหรียญทอง
ระดับชาติ

นายพีรพันธิ์

สรรพวุธ

เกียรติบัตร
เหรียญทอง
ระดับชาติ

นายคุณานนต์

คาเพราะ

เกียรติบัตร
เหรียญทอง
ระดับชาติ

นายบุญญเกียรติ

บุญเกิด

เกียรติบัตร
เหรียญทองแดง
ระดับชาติ

นายนขรินทร์

ลิ้มสมบูรณ์

เกียรติบัตร
เหรียญทองแดง
ระดับชาติ

๕

ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ผลงานดีเด่น ของนักเรียน ได้รับรางวัลในระดับสถานศึกษา ภาค และระดับชาติ
ด้านงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือ งานวิจัย
ปีการศึกษา 2559
ชื่อรางวัล
ผู้รับรางวัล
ระดับผลงาน
เหรียญเงิน
แอร์หม้อน้ารถยนต์
นายคันธา
ธรรมผล
ระดั
บสถานศึกษา
นายนัฒวุธ
เรืองสวัสดิ์
นายชัยวัตร
สายบุตร
เหรียญเงิน
พัดลมไอเย็นด้วยแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริก
นายรังสิมันต์
ทองโบราณ
ระดับสถานศึกษา
นายรัตนชาติ
ถึกสถิต
เหรียญทอง
แบบจาลองมู่ลี่ เปิด-ปิด อัตโนมัติ
นางสาวกาญจนา อุปฮาด
ระดั
บสถานศึกษา
นางสาวสุภาพร สมประสงค์
นางสาวกนกพร ฟักฉิม
เหรียญเงิน
รถยกถังอเนกประสงค์
นายธีรพงส์
ไชย์หงส์
ระดับสถานศึกษา
นายคนานนท์
บุญโพธิ์
นายสรรเสริญ
ชาวโคตร
เหรียญเงิน
เครื่องตรวจจับควันบุหรี่
นายพงค์
สร้อยคาใส
ระดั
บสถานศึกษา
นายคาน้อง
ตาปั้น
นายภิภพ
เกียรติภา
เหรียญทอง
เครื่องมือพิเศษประกอบเหล็กรัดยางหุ้ม นายธีรโชติ
ปิยะปัทมินทร์
ระดั
บสถานศึกษา
เพลาขับ
นายธนวัฒน์
จามิกรณ์
เหรียญทอง
ตัวถอดลูกหมาก
นายราเชน
โพธิทอง
ระดั
บสถานศึกษา
นายคาสุข
สุนทร
เหรียญทอง
เครื่องถอดลูกหมากแร็คพวงมาลัย
นายพิสิษฐ์
แสนภักดี
ระดั
บสถานศึกษา
นายแสงตะวัน
อินหันต์
เหรียญทอง
ตู้เก็บเครื่องมือแบบเคลื่อนที่ได้
นายวรวิทย์
คงพารา
ระดับสถานศึกษา
นายกัญจน์
จันทร์ประภาพ
เหรียญทอง
ตู้อบสีแบบพับเก็บได้ควบคุมอุณหภูมิ
นายแสนสุข
บุญเผือก
ระดับสถานศึกษา
อัตโนมัติ
นายวีระเทพ
มูลมีศรี
เเหรียญทอง
เครื่องมือถอดหัวฉีดคอมมอลเรล
นายภูริเดช
พงษ์พรหม
ระดับสถานศึกษา
นายวันเฉลิม
แสนสุด
เหรียญทอง
เครื่องเติมน้ามันหล่อลื่นแบบเคลื่อนที่ได้ นายศุภกาญจน์ แสนสุข
ระดับสถานศึกษา
นายฤทธิเกียรติ อุดม
เหรียญทอง
ชุดไล่ลมเบรกแบบระบบนิวเมติกส์
นายวรดร
มูลมณี
ระดั
บสถานศึกษา
นายณัฐพล
มณีวรรณ์
นายเอกชัย
ชะนะ
เหรียญทอง
อุปกรณ์ถอดหัวเพลาขับหน้า
เครื่องถอดลูกปืนล้อช่วยแรงเครื่องยนต์

15.

นายเอกลักษณ์

ชะนะ

นายสหรัฐ
นายนัฐพล

พูลสุวรรณ
ชูชม

ระดับสถานศึกษา

เหรียญทอง
ระดับสถานศึกษา

๖
ลาดับ
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ชื่อรางวัล
เครื่องนวดกากถั่วเหลือง

ผู้รับรางวัล
ระดับผลงาน
เหรียญทอง
นาย ณัฐวุฒิ
ปิตะโพธิ์
ระดับสถานศึกษา
นายอนุพงษ์
เกิดรุ่งเรือง
เหรียญเงิน
เครื่องขัดกระทะ
นายปิยพงษ์
ปัญญามี
ระดับสถานศึกษา
นายวีรศักด์
หาญพิริยะกิจ
เหรียญเงิน
เครื่องร่อนสีฝุ่น
นายอานนท์
สินมั่น
ระดั
บสถานศึกษา
นายณรงค์
เก้าคา
เหรียญเงิน
เครื่องดัดเหล็ก
นายปิยะพงษ์
ก้อนภักดี
ระดั
บสถานศึกษา
นายพรพล
ประมวล
เหรียญทอง
เครื่องเจียระไนบนเครื่องกลึง
นายนิวัตร์
บุญนา
ระดั
บสถานศึกษา
นายวรราช
ดาสา
นายเลิศหล้า
คงจันทร์
เหรียญเงิน
เครื่องบีบขวดพลาสติก
นายวัชรพล
ไชยมาตย์
ระดั
บสถานศึกษา
นายนัฐพล
ลาพันธ์
นายผดุงศักดิ์
อ้นทอง
เหรียญเงิน
รถวิทยุบังคับตัดหญ้า
นายพระภพ
พันธ์เตี้ย
นายศิริศักดิ์
ประสิทธิ์ศักดิ์โพธิ์ ระดับสถานศึกษา
นายสุบรรณ
นาคม
เหรียญเงิน
ชุดทดสอบไดชาร์จ
นายณัฐพล
ยอดปัญญา
ระดั
บสถานศึกษา
นายชายนิมิต
ฉิมขันธ์
เหรียญเงิน
จักรยานผลิตกระแสไฟฟ้าชาร์จแบตเตอรี่ นายธีรพัฒน์
จีรนันทพร
ระดับสถานศึกษา
นายธนนท์
สถาปัตานนท์
เหรียญเงิน
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานลม
นายอานนท์
จันทร์นวล
ระดับสถานศึกษา
นายศรายุทธ
มีทรัพย์
เหรียญเงิน
ชุดควบคุมหลอด LED อัตโนมัติ
นายธรรมมนูญ
บุญปลื้ม
ระดับสถานศึกษา
นายธีรภัทร
เสริมสาราญ
เหรียญทอง
ป้ายโฆษณาโยกเยก พลังงานแสงอาทิตย์ นายกิติศักดิ์
ศิริสมบูรณ์
ระดั
บสถานศึกษา
นายวีรเดช
ศุภมิตรโชคชัย
เหรียญทอง
ชุดระบบโซล่าเซลล์เคลื่อนที่
นายวราวุธ
มีทรัพย์
ระดั
บสถานศึกษา
นางสาววรรณกร กุหลาบม่วง
เหรียญทองแดง
จักรยานไฟฟ้า
นายชาญชัย
ทองทรง
ระดับสถานศึกษา
นางสาวจิรนันท์ จันทร์อุบล
เหรียญทองแดง
น้าพุพลังงานแสงอาทิตย์
นายภูมิพัฒน์
สรสังวร
ระดับสถานศึกษา
นายศุภมิตร
อ้นพิทักษ์
นายอัศดา
แอนโก
กล่องชาร์จแบตเตอรี่ประหยัดพลังงาน

31.

นายธนพล
นายพร
นางสาวมณฑา

ศิลปี
คาพวง
ยารัมย์

เหรียญเงิน
ระดับสถานศึกษา

๗
ลาดับ
32
33.
34
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.

ชื่อรางวัล
เครื่องดักยุงพลังงานแสงอาทิตย์

ผู้รับรางวัล
ระดับผลงาน
นางสาวลักษิกา ธรรมคันที
เหรียญทอง
ระดั
บสถานศึกษา
นายสีหนาท
ไพจาพล
นายอดิศักดิ์
วงศ์ศรีชา
เครื่องหั่นผักทรงเรขาคณิต
นางสาวณัฐริยา เทียนสมบูรณ์คา
เหรียญเงิน
ระดับสถานศึกษา
นายสิทธิราช
ภู
นายปุญยวัจน์
ศรีบริบูรณ์
เหรียญทองแดง
เสียงตามสายพลังงานแสงอาทิตย์
นายอดิศักดิ์
ทับสร้อย
ระดับสถานศึกษา
นายธรรณ์ธร
ทัพพะรักษ์
นายสรุศักดิ์
สมัครกสิการ
พัดลมดูดควันพลังงานแสงอาทิตย์
นายณรงค์
ลาศรี
เหรียญทอง
ระดั
บสถานศึกษา
นายวุฒิพงศ์
กลางสุข
นายคมกฤษ
คาประพันธ์
ชุดสาธิตรดน้าต้นไม้อัตโนมัติ
นายกฤตเมธ
บุญสวรรค์
เหรียญเงิน
ระดับสถานศึกษา
พลังงานแสงอาทิตย์
นายศุภชัย
แต้มชายสงค์
ปั๊มชักผลิตแรงดันไฟฟ้า
นายอลงกรณ
จิระวราภรณ์
เหรียญเงิน
ระดั
บสถานศึกษา
นส.ชนันณ์ชิฏา
วรรังสีสิทธ์
เครื่องควบคุมการให้อาหารปลาด้วย
นายณัฐภัท
เลิศแล้ว
เหรียญทอง
ระดั
บสถานศึกษา
พลังงานแสงอาทิตย์
นายณัฐพงศ์
อ้นชูกุล
กังหนลมผลิตแรงดันไฟฟ้า
นายมงคล
สวนรัตน์
เหรียญเงิน
ระดั
สถานศึกษา
นายชินพัฒน์
เคนสี
เหรียญทองแดง
ชุด LED ประหยัดพลังงานระบบสามทาง นายศิรวิทย์
เกตุแก้ว
ระดับสถานศึกษา
นายศดิศ
สุวรรณชัยทัศน์
ชุดสาธิตการชาร์จพลังงานด้วยลม
นายวันเฉลิม
จาบรัมย์
เหรียญทอง
ระดับสถานศึกษา
นายอนุวัฒน์
มีเจริญ
ตู้อบผ้าประหยัดพลังงาน
นายวัชระพล
ธรรมจารุวัฒน์ศรี เหรียญเงิน
ระดับสถานศึกษา
นายเจษฏา
อ่อนคง
ชุดสาธิตกล่องคุม ULEM ในแปลงผัก
นส.มาริษา
สาด่าง
เหรียญเงิน
ระดั
บสถานศึกษา
ไฮโดรโปนิกส์
นส.ศุภรดา
อินทร์ม่วง
นส.เสาวลักษณ์ พูนประเสริฐ
ระบบฉีดน้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ นายธวัชชัย
ชัยสิงห์
เหรียญทอง
ระดับสถานศึกษา
นายศริศักดิ์
หอมเลิศ
นายนันทวัฒ
หอมพามา
หลักการทางานเรือนลิ้นเร่ง
นายชัยณรงค์
คาอ้าย
เหรียญทอง
ระดับสถานศึกษา
รถจักรยานยนต์
นายนทีธร
วงษ์นุช
นายเฉลิมพล
ทองมี
ชุดสาธิตระบบเทอร์โบชาร์จเจอร์

นายวนินกรณ์
นายปรีชา

เชื้อเจ่น
ศัตรูคร้าม

เหรียญทอง
ระดับสถานศึกษา

๘
ลาดับ

ชื่อรางวัล
แบบจาลองเครื่องกาเนิดไฟฟ้า

47.
ชุดทดลองมอเตอร์ 1 เฟส

ผู้รับรางวัล
นายศุภกิจ
บุญยศ
นายธิติ
ผิวคราม
นางสาวรัชนีกร
กุลสอนนาน
นางสาวนิศา
พรหมอินทร์

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

ชุดสาธิตการผลิตแรงดันไฟฟ้า
จากกังหันน้า
ชุดสาธิตการต่อหลอด LED

นายมนัมสพล
นายชัยวัฒน์
นายพงษ์ทวี
นายอภิสิทธิ์
เครื่องกาเนิดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
นายวรรษชล
นายอภิรุตม์
ชุดฝึกวิธีการต่อหลอด LED
นายณัฐพล
นายสิทธิ์ธนา
เครื่องให้กาเนิดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ นายสรวิศ
220 V
นางสาวจริยา
สื่อการเรียนการสอน CAI เรื่อง การ
นางสาวจารุพร
สื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นางสาววัชรากรณ์
นางสาวเบญจพร
สื่อการเรียนการสอน CAI เรื่อง การใช้ นางสาวปณิตา
โปรแกรม Visual Studio 2012
นางสาวสุธิณี
นางสาวศิริยุพา
สื่อการเรียนการสอน CAI เรื่อง
นายนิติศาสตร์
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นายณธกฤต
สื่อการเรียนการสอน CAI เรื่อง Name นางสาววันเพ็ญ
Of Animals In Zoos
นางสาวฤทัยภัทร
สื่อการเรียนการสอน CAI เรื่อง วัยการ นายอภิสิทธิ์
เจริญเติบโต
นางสาวรุจิรา
นายพงษ์ศักดิ์
สื่อการเรียนการสอน CAI ระบบสุริยะจัก นายศุภกร
วาล
สื่อการเรียนการสอน CAI เรื่อง รอบรู้
นางสาวลลิตา
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
สื่อการเรียนการสอน CAI เรื่อง การปฐม นส.พรรณทิพย์
พยาบาลเบื้องต้น
สื่อการเรียนการสอน CAI เรื่อง โขนไทย

62.

ระดับสถานศึกษา

เหรียญทอง
ระดับสถานศึกษา

48.
49.

ระดับผลงาน
เหรียญเงิน

นางสาวจุฑามาศ

ทองสิทธิ์
ฤทธิ์อินทร์
แสงหิรัญฃทวีศีร
เจริญลาภ
แก้วมณี
บุญวงค์ษา
มุ่งดี
ตรัสบวร
กลิ่นรัตน์
ผาโครต
เมืองพรม
โพธิ์ทอง
กลัดจินดา
สุขชิต
ภูมิถาวร
บุดดีคา
นันทภักดิ์
สีหเดชวีระ
ทรัพย์สิน
พรพานิช
สุภาพ
ถิรายันติกุล

เหรียญทอง
ระดับสถานศึกษา

เหรียญทอง
ระดับสถานศึกษา

เหรียญทอง
ระดับสถานศึกษา

เหรียญเงิน
ระดับสถานศึกษา

เหรียญทองแดง
ระดับสถานศึกษา

เหรียญทอง
ระดับสถานศึกษา

เหรียญทอง
ระดับสถานศึกษา

เหรียญทอง
ระดับสถานศึกษา

เหรียญทอง
ระดับสถานศึกษา

เหรียญเงิน
ระดับสถานศึกษา

ประกาศิตประสสุข

จันทร์แก้ว

เหรียญทอง
ระดับสถานศึกษา

หุ่นภู

เหรียญทอง
ระดับสถานศึกษา

จันมา

เหรียญทอง
ระดับสถานศึกษา

ทิพย์เพชร

เหรียญทอง
ระดับสถานศึกษา

๙
ลาดับ

ชื่อรางวัล
สื่อการเรียนการสอน CAI เรื่อง ลดโลก
63.
ร้อนด้วยมือเรา
สื่ อ การเรี ย นการสอน CAI เรื่ อ ง อาชี ว
64.
อนามัย
โครงการทาขนมกุ่ยช่ายเพื่อจาหน่าย
65.
โครงการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย
สาขาย่อยเพชรเกษม
โครงการความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าใน
67. ตลาดสดกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
66.

โครงการทาขนมจีบเพื่อจาหน่าย
68.
โครงการให้ บ ริก ารของธนาคารออมสิ น
69. สาขาตลาดกระทุ่มแบน
โครงการการศึ ก ษาหาท าเลที่ ตั้ ง และ
จ านวนศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า ที่ เหมาะสม
70.
กรณี ศึ ก ษาบริ ษั ท ยั ม เรสเทอรองตส์
อินเตอร์เนชั่นแนล
โครงการพฤติ ก รรมของผู้บ ริโภคอาหาร
71. ส าเร็ จ รู ป แช่ แ ข็ ง ในกรุ ง เทพมหานคร
บริเวณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
โครงการศึ ก ษาพฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค”
72. กรณีศึกษาตลาดน้าดอนหวาย”
โครงการพั ฒ นาระบบการบั น ทึ ก บั ญ ชี
73. รายรั บ – รายจ่ ายของร้า นธวั ช ชั ย การ
ช่าง
โครงการคนรุ่น ใหม่ใส่ ใจบั ญ ชี ค รัวเรือ น
74.
หมู่บ้านพุทธชาด
โครงการการจัดทาบัญชีร้านรัศมีเบเกอรี่
75.
76.

โครงการศึ ก ษาจั ด ท าบั ญ ชี ร ายรั บ –
รายจ่าย ร้านกาญจนาดอกไม้จากผ้าใยบัว

ผู้รับรางวัล
นางสาวอภิชญา
นางสาววริศรา

ภู่เผือก
วัดเสนาะ

นางสาวเนตรนภา
นางสาวพรนภา
นางสาวจารุกร
นางสาวจิราวรรณ
นางสาวฐิติพร
นางสาวฤทัยทิพย์
นางสาวศิริวรรณ
นางสาวมีนา
นางสาววรรณฤทัย
นางสาวญานิดา
นางสาวปวีณา
นางสาวสกาวรรณ
นางสาววรรณภา
นางสาวพิณทิพย์
นางสาวรัชลาภ
นางสาวศิวานนท์
นางสาวรจณา
นางสาวเมทิณี

สันวิลาศ
แก้วสะอาด
บรรจงนอก
มานะนนท์
เพิ่มผล
อารีย์
ตาพัดสิงห์
กุลเสรี
ทาศรี
ฉะทะ
แย้มรอย
หอมชง
นอนิล
อ่องบางน้อย
เพ็ชรนก
มั่นอาจ
แก้วเหลา
ชมสาลี

นางสาวจิรวรรณ
นางสาวจิราภรณ์
นายวรพล
นางสาวสุกัญญา
นางสาวณัฎฐา
นส.กนกวรรณ
นางสาวสุนิสา
นางสาวตีรณา
นางสาวไพลิน
นางสาวอาทิตยา
นางสาวกฤษณา
นางสาวสิริภรณ์
นส.ทิพย์เกสร
นางสาวศิริพร
นางสาวนภัสสร
นางสาวอินทิรา

กฤษเชิด
ทิมอ่อง
วัดเสนาะ
คงเจดีย์
กลมทิม
สุวรรณรอด
ยิ้มเจริญ
เวียงเงิน
หอมพระยา
แก้วเผือก
มหาชัย
เตชา
เจรียมพันธ์
ภู่รา
พวงสมบัติ
กฤษณา

ระดับผลงาน
เหรียญทอง
ระดับสถานศึกษา

เหรียญเงิน
ระดับสถานศึกษา

เหรียญเงิน
ระดับสถานศึกษา

เหรียญเงิน
ระดับสถานศึกษา

เหรียญเงิน
ระดับสถานศึกษา

เหรียญเงิน
ระดับสถานศึกษา

เหรียญเงิน
ระดับสถานศึกษา

เหรียญเงิน
ระดับสถานศึกษา

เหรียญเงิน
ระดับสถานศึกษา

เหรียญเงิน
ระดับสถานศึกษา

เหรียญเงิน
ระดับสถานศึกษา

เหรียญเงิน
ระดับสถานศึกษา

เหรียญเงิน
ระดับสถานศึกษา

เหรียญเงิน
ระดับสถานศึกษา

๑๐
ลาดับ
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

ชื่อรางวัล
โครงการการจัดทาบัญชีร้านสาเนา
ถูกต้อง
โครงการการจัดทาบัญชีร้านค้าชุมชน
ตลาดเก้าแสน
โครงการการจัดทาบัญชีให้กับร้านอาพัน
การค้าโดยใช้ระบบบัญชีซื้อมาขายไป
โครงการจาลองธุรกิจร้านเฉาก๊วยนมสด
โดยยึดหลักทฤษฎีการบัญชีสาหรับกิจการ
ซื้อมาขายไป
โครงการการวางระบบบัญชีและควบคุม
ต้นทุน บิลค์ เอเชีย จากัด
โครงการใช้ระบบบัญชีรายรับ – รายจ่าย
ควบคุมธุรกิจผลิตดอกไม้จากเกล็ดปลา
มหัศจรรย์
โครงการการจัดทาบัญชีร้านชงโคขายของ
ชา
โครงการกระบวนการจัดทาบัญชีการขาย
ปลีกมือถือและอุปกรณ์มือถือทุกชนิด
ของบริษัท เซลลูลาร์.โอเอ จากัด
โครงการศึกษาการจัดทาบัญชี รายรับ –
รายจ่าย ร้าน Much & More
โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
บันทึกบัญชีครัวเรือนให้กับหมู่บ้าน
พฤกษา 63
เครื่องจาลองเครื่องกาเนิดไฟฟ้า

87.
แบบจาลองมูลี่ เปิด-ปิด อัตโนมัติ
88.
89.
90.

เครื่องกาเนิดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
ชุดควบคุมหลอด LED อัตโนมัติ
แอร์หม้อน้ารถยนต์

91.

ผู้รับรางวัล
นางสาวปวีณา
เลากู

ระดับผลงาน
เหรียญเงิน
ระดับสถานศึกษา

นางสาวลูกฟูก
นางสาวบุษดี
นางสาวสุวรรณา
นส.พรรณนารา
นางสาวอัจฉรา
นางสาวมรกต

สดใส
บุญรักษาธนากร
เหมือนวงศ์ธรรม
แก้วกลาง
บัวคา
แซ่ตั้น

นางสาวจิรา
สงวนไว้
ลักษณ์
นางสาววันฤดี
ทะเริงรัมย์
นางสาวเบญจรัตน์ แสงอ่อนวิไล
นางสาวธาราพร

เอี่ยมสุวรรณ์

เหรียญทอง
ระดับสถานศึกษา

เหรียญเงิน
ระดับสถานศึกษา

เหรียญเงิน
ระดับสถานศึกษา

เหรียญเงิน
ระดับสถานศึกษา

เหรียญเงิน
ระดับสถานศึกษา

เหรียญเงิน
ระดับสถานศึกษา

นางสาวชนกสุดา
นางสาวชไมพร

สุวัตถี
โสภาจร

นางสาวสุนันทา

หนองหิน

เหรียญเงิน
ระดับสถานศึกษา

เหรียญเงิน
ระดับสถานศึกษา

นางสาวสิรัชชา
นส.กมลทรรศน์

ชะโปรัมย์
คลองโคน

นายธิติ
นายศุภกิจ
นางสาวรัชนีกร
นางสาวกาญจนา
นางสาวสุภาพร
นางสาวกนกพร
นายวรรษชล
นายอภิรุตม์
นายธรรมนูญ
นายธีรภัทร

ผิวคราม
บุญยศ
กุลสอนนาน
อุปฮาด
สมประสงค์
ฟักฉิม
แก้วมณี
บุญวงค์ษา
บุญปลื้ม
เสริมงสาราญ

นายคันธา
นายนัฒวุธ
นายชัยวัตร

ธรรมผล
เรืองสวัสดิ์
สายบุตร

เหรียญเงิน
ระดับสถานศึกษา

เหรียญเงิน
ระดับชาติ
เหรียญทอง
ระดับชาติ
เหรียญทอง
ระดับชาติ
เหรียญเงิน
ระดับชาติ
เหรียญทองแดง
ระดับชาติ

๑๑
ลาดับ
92.

ชื่อรางวัล
เครื่องแยกเหรียญ
รถยกถังอเนกประสงค์

93.
94. เครื่องต้นแบบราวตากผ้าอัตโนมัติ
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

เครื่องมือพิเศษประกอบเหล็กรัดยางหุ้ม
เพลา
ตัวถอดลูกหมากแร็คพวงมาลัย

ผู้รับรางวัล
นายอานนท์
คงรัตน์
นายภัทรพงษ์
หอมกลิ่น
นายธีรพงส์
ไชย์หงส์
นายคนานนท์
บุญโพธิ์
นายสรรเสริญ
ชาวโคตร
นายกฤษณะ
เหล็งสุดใจ

ระดับผลงาน
เหรียญทองแดง
ระดับชาติ
เหรียญทองแดง
ระดับชาติ
เหรียญทอง
ระดับชาติ
เหรียญเงิน
ระดับชาติ
เหรียญทองแดง
ระดับชาติ
เหรียญทองแดง
ระดับชาติ
เหรียญทองแดง
ระดับชาติ
เหรียญทองแดง
ระดับชาติ
เหรียญทองแดง
ระดับชาติ

นายธีรโชติ
นายธนวัฒน์
นายพิสิษฐ์
นายแสงตะวัน
นายราเชน
นายคาสุข
นายวรวิทย์
นายกัญจน์
นายแสนสุข
นายวีระเทพ
นายภูริเดช
นายวันเฉลิม

ปิยะปัทมินทร์
จามิกรณ์
แสนภักดี
อินหันต์
โพธิทอง
สุนทร
คงพารา
จันทร์ประภาพ
บุญเผือก
มูลมีศรี
พงษ์พรม
แสนสุด

เครื่องเติมน้ามันหล่อลื่นแบบเคลื่อนที่

นายศุภกาญจน์
นายฤทธิเกียรติ

แสนสุข
อุดม

ชุดไล่ลมเบรกแบบระบบนิวเมติกส์

นายวรดร
นายณัฐพล

มูลมณี
มณีวรรณ์

เหรียญทองแดง
ระดับชาติ

อุปกรณ์ถอดหัวเพลาขับหน้า

นายเอกชัย
นายเอกลักษณ์

ชะนะ
ชะนะ

เหรียญทองแดง
ระดับชาติ

เครื่องถอดลูกปืนล้อช่วยแรงเครื่องยนต์

นายสหรัฐ
นายนัฐพล

พูลสุวรรณ
ชูชม

เหรียญทองแดง
ระดับชาติ

มินิแฮนด์ลิฟท์

นางสาวรัตนา
นายศิริเชษฐ์

วงษ์ประเสริญ
โพธิ์ศรีดี

เหรียญทอง
ระดับชาติ

เครื่องรับดอกสว่าน

นายสิทธิชัย
นายธนพล

พลขาว
นราภิรมขวัญ

เหรียญทองแดง
ระดับชาติ

เครื่องช่วยต่อดอกสว่านและเข็มกระทุ้ง

นายธรรมวุฒิ
นายธนชัย

สาโรจน์
ธงทอง

เหรียญทองแดง
ระดับชาติ

ตัวถอดลูกหมาก
ตู้เครื่องมือแบบเคลื่อนที่ได้
ตู้อบสีแบบพับเก็บได้ควบคุมอุณหภูมิ
อัตโนมัติ
เครื่องมือถอดหัวฉีดคอมมอลเรล

เหรียญทอง
ระดับชาติ

๑๒
ลาดับ
108.
109.
110.
112.

ชื่อรางวัล
เครื่องนวดกากถั่วเหลือง

ผู้รับรางวัล
นาย ณัฐวุฒิ
ปิตะโพธิ์
นายอนุพงษ์
เกิดรุ่งเรือง

เหรียญทองแดง
ระดับชาติ

เครื่องขัดกระทะ

นายปิยพงษ์
นายวีรศักด์

ปัญญามี
หาญพิริยะกิจ

เหรียญทองแดง
ระดับชาติ

เครื่องร่อนสีฝุ่น

นายอานนท์
นายณรงค์

สินมั่น
เก้าคา

เหรียญทองแดง
ระดับชาติ

เครื่องดัดเหล็ก

นายปิยะพงษ์
นายพรพล
นายนิวัตร์
นายวรราช
นายเลิศหล้า
นายวัชรพล
นายนัฐพล
นายผดุงศักดิ์
นายจงชนะ
นายสินชัย
นายธวัชชัย
นายศิริฤกษ์
นายนันทวัฒ
นายชัยณรงค์
นายนทีธร
นายเฉลิมพล
นางสาววลักษิกา
นายสีหนาท
นายอดิศักดิ์
นายณรงค์
นายวุฒิพงศ์
นายคมกฤษ
นายชินพัฒน์
นายมงคล
นายณัฐภัท
นายณัฐพงศ์

ก้อนภักดี
ประมวล
บุญนา
ดาสา
คงจันทร์
ไชยมาตย์
ลาพันธ์
อ้นทอง
คล่องแคล้ว
งามสามพราน
ชัยสิงห์
หอมเลิศ
หอมพามา
คาอ้าย
วงษ์นุช
ทองมี
ธรรมคันที
ไพจาพล
วงศ์ศรีชา
ลาศรี
กลางสุข
คาประพันธ์
เคนสี
สวนรัตน์
เลิศแล้ว
อ้นชูกุล

นายวันเฉลิม
นายอนุวัฒน์

จาบรัมย์
มีเจริญ

เครื่องเจียระไนบนเครื่องกลึง
113.
เครื่องบีบขวดพลาสติก
114.
115.

เครื่องตัดแผ่นประเก็นหน้าแปลนท่อ
ระบบฉีดน้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

116.
หลักการทางานเรือนลิ้นเร่ง
117. รถจักรยานยนต์
เครื่องดักยุงพลังงานแสงอาทิตย์
118.
พัดลมดูดควันพลังงานแสงอาทิตย์
119.
120.

กังหันผลิตแรงดันไฟฟ้า

เครื่องให้อาหารปลาด้วยพลังงาน
121. แสงอาทิตย์
122

ชุดสาธิตการใช้พลังงานลม

ระดับผลงาน

เหรียญเงิน
ระดับชาติ
เหรียญทองแดง
ระดับชาติ
เหรียญทองแดง
ระดับชาติ
เหรียญทองแดง
ระดับชาติ
เหรียญทองแดง
ระดับชาติ
เหรียญทองแดง
ระดับชาติ
เหรียญเงิน
ระดับชาติ
เหรียญเงิน
ระดับชาติ
เหรียญทอง
ระดับชาติ
เหรียญทองแดง
ระดับชาติ
เหรียญเงิน
ระดับชาติ

๑๓
ลาดับ
123.
124.
125.

ชื่อรางวัล
ป้ายโฆษณาโยกเยก

ผู้รับรางวัล
นายวีรงเดช
ศุภมิตรโชคชัย
นายกิติศักดิ์
ศิริสมบูรณ์

ชุดระบบโซล่าเซลล์แบบเคลื่อนที่

นายวราวุธ
นางสาววรรณกร

มีทรัพย์
กุหลาบม่วง

เหรียญทอง
ระดับชาติ

ตู้อบผ้าประหยัดพลังงาน

นายเจษฎา
นายวัชระพล

ศรีอ่อนคง
ธรรมจารุวัฒน์

เหรียญทอง
ระดับชาติ

รถวิทยุบังคับตัดหญ้า

นายพระภพ
นายศิริศักดิ์
นายสุบรรณ
นายณัฐพล
นายชายนิมิตร

พันธ์เตี้ย
ประสิทธิ์ศักดิ์
โพธิ์นาคม
ยอดปัญญา
ฉิมขันธ์

126.
127.

ชุดทดสอบไดชาร์จ

จักรยานผลิตกระแสไฟฟ้าชารืจแบตเตอรี่ นายธีรพัฒน์
128.
นายธนนท์
129.

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานลม

นายอานนท์
นายศรายุทธ

ชุดสาธิต กล่องควบคุม Ulamในแปลงผัก นางสาวมาริษา
130. ไฮโดรโปนิกส์
นางสาวศุภรดา
น.ส.เสาวลักษณ์
ชุดสาธิตรดน้าต้นไม้อัตโนมัติ พลังงาน
นายกฤตเมธ
131. แสงอาทิตย์
นายศุภชัย

เหรียญเงิน
ระดับชาติ

เหรียญเงิน
ระดับชาติ
เหรียญเงิน
ระดับชาติ

จีรนันทพร
สถาปิตานนท์

เหรียญเงิน
ระดับชาติ

จันทร์นวล
มีทรัพย์

เหรียญเงิน
ระดับชาติ

สาด่าง
อินทร์ม่วง
พูนประเสริฐ
บุญสวรรค์
แต้มชายสงค์

เหรียญทอง
ระดับชาติ
เหรียญเงิน
ระดับชาติ

นายอลงกรณ์
นางสาวชนันชิฎา

จิระวราภรณ์
วรรังสีสิทธิ์

สื่อการเรียนการสอน CAI เรื่อง
135. คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวจารุพร
น.ส.วัชรากรณ์
นางสาวเบญจพร
นางสาวปณิตา
นางสาวสุธิณี
นางสาวศิริยุพา
นายนิติศาสตร์
นายณธกฤต

เมืองพรม
โพธิ์ทอง
กลัดจินดา
สุขชิต
ภูมิถาวร
บุดดีคา
นันทภักดิ์
สีหเดชวีระ

เหรียญทองแดง
ระดับชาติ

สื่อการเรียนการสอน CAI เรื่อง Name
136. Of Animals In Zoos

นางสาววันเพ็ญ
น.ส.ฤทัยภัทร

ทรัพย์สิน
พรพานิช

เหรียญเงิน
ระดับชาติ
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ปั้มชักผลิตแรงดันไฟฟ้า

ระดับผลงาน

สื่อการเรียนการสอน CAI เรื่อง การ
133. สื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สื่อการเรียนการสอน CAI เรื่อง การใช้
134. โปรแกรม Visual Studio 2012

เหรียญเงิน
ระดับชาติ
เหรียญเงิน
ระดับชาติ
เหรียญเงิน
ระดับชาติ

๑๔
ลาดับ
137.

ชื่อรางวัล
สื่อการเรียนการสอน CAI เรื่อง วัยการ
เจริญเติบโต

สื่อการเรียนการสอน CAI ระบบสุริยะ
138. จักรวาล

ผู้รับรางวัล
นายอภิสิทธิ์
สุภาพ
นางสาวรุจิรา
ถิรายันติกุล
นายพงษ์ศักดิ์
ประสพสุข
ประกาศิต
นายศุภกร
จันทร์แก้ว

ระดับผลงาน
เหรียญทองแดง
ระดับชาติ
เหรียญเงิน
ระดับชาติ

สื่อการเรียนการสอน CAI เรื่อง รอบรู้
139. เครือข่ายคอมพิวเตอร์

นางสาวลลิตา

หุ่นภู

เหรียญทองแดง
ระดับชาติ

สื่อการเรียนการสอน CAI เรื่อง การปฐม
140. พยาบาลเบื้องต้น

น.ส.พรรณทิพย์

จันมา

เหรียญทองแดง
ระดับชาติ

สื่อการเรียนการสอน CAI เรื่อง โขนไทย

นางสาวจุฑามาศ

ทิพย์เพชร

เหรียญทอง
ระดับชาติ

สื่อการเรียนการสอน CAI เรื่อง ลดโลก
142. ร้อนด้วยมือเรา

นางสาวอภิชญา
นางสาววริศรา

ภู่เผือก
วัดเสนาะ

เหรียญเงิน
ระดับชาติ

สื่อการเรียนการสอน CAI เรื่อง อาชีวอ
143. นามัย

น.ส.เนตรนภา
นางสาวพรนภา

สันวิลาศ
แก้วสะอาด

เหรียญเงิน
ระดับชาติ

141.

