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2-๒๒ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

2.6  เกียรติประวัติของสถานศึกษา ในรอบปีการศึกษา 2562 
 

 2.6.1  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา 
 

ล าดับ 
 

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา 
 

1 กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบประกาศเกียรติคุณ  
ดร.สุทธิพล  พลศรีพิมพ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้รับการคัดเลือกเป็น 
ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา ประจ าปีพุทธศักราช 2563 ณ วันท่ี 16 มกราคม 2563 
 

2 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ส่งตัวแทน คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน 
เวที การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีการศึกษา 
2562 ระหว่างวนัท่ี 14-15 พฤศจิกายน 2562  ณ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา , วิทยาลัย
อาชีวศึกษานครราชสีมา และวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ปรากฏผลการแข่งขัน ดังนี้ 
      (1)  รางวัลเหรียญทองแดง  ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล (ทีม ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ 
      (2)  รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 2 ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน (ทีม ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ 
      (3)  รางวัลเหรียญเงิน ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน (ทีม ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ 
      (4)  รางวัลเหรียญเงิน ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล (ทีม ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ 
      (5)  รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 5 ทักษะงานจักรยานยนต์ (ทีม ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ 
      (6)  รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 7 ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ (ทีม ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ 
      (7)  รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 3 ทักษะงานกลึง กัด ตัด ไส ช้ินงาน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  
            และแผนกเทคนิคพื้นฐาน 
      (8)  รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 4 ทักษะงานวดัละเอียด สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และ 
            แผนกเทคนิคพื้นฐาน 
      (9)  รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 3 ทักษะงานฝึกฝีมือ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และ 
            แผนกเทคนิคพื้นฐาน 
      (10)  รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 2 ทักษะมาตรวิทยา ด้านมิติ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และ 
              แผนกเทคนิคพื้นฐาน 
      (11)  รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับท่ี 3 ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
              ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
      (12)  รางวัลชนะเลิศ เหรียญเงิน อันดับท่ี 4 ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมและควบคุม 
              อุปกรณ์ ระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
      (13)  รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 5 ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมเมเบิลคอนโทรลเลอร์  
              ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
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2-๒๓ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

      (14)  รางวัลเหรียญเงิน ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์  
              ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
      (15)  รางวัลเหรียญเงิน ทักษะพื้นฐาน การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช.-ปวส. 
      (16)  รางวัลชมเชย อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน การประกวดดนตรีโฟล์คซอง 
 

3 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ส่งตัวแทน คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน 
เวที  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันท่ี 1-4 ธันวาคม 2562  
ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ ปรากฏผลการแข่งขัน 
      (1)  รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 9  ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ ชุดควบคุม 
            ด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Thing (IOT)  “บ้านอัจฉริยะ ไอโอที” 
      (2)  รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 9  ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ ชุดควบคุม 
            ด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Thing (IOT)   
            “อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะ” 
      (3)  รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 6  ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว  
            “กระถางต้นไม้แจ้งเตือนความช้ืนในดินผ่านแอปพลิเคช่ันไลน์” 
 

4 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ส่งตัวแทน คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน 
เวที  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา  ประจ าปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันท่ี 12-13 พฤศจิกายน 2562  
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ปรากฎผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
      (1)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน ประเภทท่ี 9  
            ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน  
            Internet Of Thing (IOT)  บ้านอัจฉริยะ ไอโอที 
      (2)  รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทท่ี 8  ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
            เจลล้างมือสกัดจากใบปีป 
      (3)  รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 1  ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต เครื่องยกฉาก 
      (4)  รางวัลชมเชย  ประเภทท่ี 6  ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝัง  
            อุปกรณ์กันขโมยแบบตัดขาด 
      (5)  รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน  ประเภทท่ี 10 การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอ          
            ผลงานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ Avocado blam 
      (6)  รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง  ประเภทท่ี 8  ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
            ยาหม่องอโวคาโด 
      (7)  รางวัลชมเชย  ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 1  ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  
            อุปกรณ์ช่วยเปล่ียนปลอกผ้านวม (Equipment help to change quilt)   
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2-๒๔ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

      (8)  รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง  ประเภทท่ี 2  ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  
            เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกและข้าวสารในครัวเรือน 
      (9)  รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 3  ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  
            ชุดผลิตไฟฟ้าจากความร้อนเตาหมูกระทะ 
      (10)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 9 ส่ิงประดิษฐ์ประเภท 
              ก าหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Thing (IOT)   
              อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะ 
      (11)  รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  
              เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกและข้าวสารในครัวเรือน 
      (12)  รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  กิ๊ปเด็ดยอดผัก 
      (13)  รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 5  ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์  จักสานคืนถิ่นอีสาน 
      (14)  รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  
              “เตาปิ้งย่างพลังงานสะอาด” 
      (15)  รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  
             “อุปกรณ์ปีนเสาไฟอเนกประสงค์” 
      (16)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 6   
              ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว  
             “กระถางต้นไม้แจ้งเตือนความช้ืนในดินผ่านแอปพลิเคช่ันไลน์” 
 

5 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ส่งตัวแทนครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 
เวที  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งท่ี 30 ประจ าปีพุทธศักราช 2562 ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง วันท่ี 1-4 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ปรากฏผลการแข่งขัน คือ  
      รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
      (ปวช.) เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพสมุนไพร 4 ชนิดในการท ายาหม่อง 
 

6 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน “การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น 
สถานศึกษาขนาดกลาง” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีการศึกษา 2562 

7 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ 
เวที การประชุมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ และจัดแสดงผลงานการขับเคล่ือนสถานศึกษาคุณธรรม
อาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี 
 

8 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ โดยวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา ใน 
การร่วมรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง “ศุกร์สดใส สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น”  
ประจ าปี พ.ศ. 2562 
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2-๒๕ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

9 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ส่งตัวแทนคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาส่งเสริม
สนับสนุน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันท่ี 7-11 ตุลาคม 2562 
 

10 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง โดยคณะครู แผนกวิชาการบัญชี ท าหน้าท่ีเป็นวิทยากร ในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “ให้ความรู้ ค าแนะน า การสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชน ในการป้องกันการแพร่
ระบาด ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดท าหน้ากากผ้าอนามัย โดย
จ าแนกตามเขตพื้นท่ีบริการ ดังนี้  
      (1)   ระหว่างวันท่ี 12-13 มีนาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนรัง  
             อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 
 

      (2)   วันท่ี 17 มีนาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร อ าเภอชุมพวง  
             จังหวัดนครราชสีมา 
 

      (3)   วันท่ี 19 มีนาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลสาหร่าย อ าเภอชุมพวง  
             จังหวัดนครราชสีมา 
 

 
      2.6.2  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 

ล าดับ 
 

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

1 คณะครู  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ประกอบด้วย 
(๑)  นายธนวัฒน์  ศรีโพธิ์ชัย         ต าแหน่ง  หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(๒)  นางสาวพัชรินทร์  คชลัย        ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน  
(3)  นายน าโชค  กิ่งแสง              ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
(4)  นางสาวจันทิมา  เย็นวัฒนา     ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
 

ท าหน้าท่ี ครูผู้ควบคุม/ฝึกทักษะนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ฯ  
เวที  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันท่ี 1-4 ธันวาคม 2562  
ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ ปรากฎผลการแข่งขัน คือ รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 9  
ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน  
Internet Of Thing (IOT) บ้านอัจฉริยะ ไอโอที 
 

เวที  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา  ประจ าปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันท่ี 12-13 พฤศจิกายน 2562  
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ปรากฎผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
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2-๒๖ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

      (1)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน ประเภทท่ี 9  
            ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน  
            Internet Of Thing (IOT)  บ้านอัจฉริยะ ไอโอที 
      (2)  รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทท่ี 8  ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
            เจลล้างมือสกัดจากใบปีป 
      (3)  รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 1  ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต เครื่องยกฉาก 
      (4)  รางวัลชมเชย  ประเภทท่ี 6  ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝัง  
            อุปกรณ์กันขโมยแบบตัดขาด 
      (5)  รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน  ประเภทท่ี 10 การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอ          
            ผลงานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ Avocado blam 
      (6)  รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง  ประเภทท่ี 8  ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
            ยาหม่องอโวคาโด 
 

2 คณะครู  แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง  ประกอบด้วย 
(๑)  นายกิตติพงษ์  หายเคราะห์     ต าแหน่ง  หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
(๒)  นายวรุตม์  ปัดถามา             ต าแหน่ง  พนักงานราชการครู  
(3)  นายบรรพต  อุทัยแพน          ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
(4)  นายฤทธิไกร  ด้วงชุมพล        ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
(5)  นายศักดา  เยวรัมย์              ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
ท าหน้าท่ี ครูผู้ควบคุม/ฝึกทักษะนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ฯ 
เวที  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันท่ี 1-4 ธันวาคม 2562  
ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ ปรากฎผลการแข่งขัน คือ รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 9  
ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน  
Internet Of Thing (IOT)  “อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะ” 
 

เวที  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา  ประจ าปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันท่ี 12-13 พฤศจิกายน 2562  
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  ปรากฎผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
      (1)  รางวัลชมเชย  ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 1  ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  
            อุปกรณ์ช่วยเปล่ียนปลอกผ้านวม (Equipment help to change quilt)   
      (2)  รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง  ประเภทท่ี 2  ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  
            เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกและข้าวสารในครัวเรือน 
      (3)  รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 3  ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  
            ชุดผลิตไฟฟ้าจากความร้อนเตาหมูกระทะ 
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2-๒๗ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

      (4)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 9 ส่ิงประดิษฐ์ประเภท 
            ก าหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Thing (IOT)   
            อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะ 
      (5)  รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  
            เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกและข้าวสารในครัวเรือน 
 

3 คณะครู  แผนกวิชาช่างยนต์  ประกอบด้วย 
(๑)  นายกิตติพงษ์  หลงพิมาย       ต าแหน่ง  หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 
(๒)  นายสันติพงษ์  พื้นนวล          ต าแหน่ง  พนักงานราชการครู  
(3)  นายเทพรัตน์  ปรุงเกียรติ       ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
(4)  นายณัฐพล  ปุรณะ              ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
ท าหน้าท่ี ครูผู้ควบคุม/ฝึกทักษะนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ฯ  
 

เวที  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา  ประจ าปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันท่ี 12-13 พฤศจิกายน 2562  
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  ปรากฎผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
      (1)  รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  กิ๊ปเด็ดยอดผัก 
      (2)  เข้าร่วมประกวด ประเภทท่ี 1  ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  อุปกรณ์ของเหลว 
     

4 คณะครู  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  ประกอบด้วย 
(๑)  นายธีระพงษ์  เพ็งนาม          ต าแหน่ง  ครู คศ.1 
(๒)  นายวัชระพงษ์  หงษ์บุญ        ต าแหน่ง  พนักงานราชการครู  
(3)  นายปรัชญา  ราชเครือ          ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
(4)  นายจอนสันด์  อาลัยรัมย์       ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
ท าหน้าท่ี ครูผู้ควบคุม/ฝึกทักษะนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ฯ  
 

เวที  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา  ประจ าปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันท่ี 12-13 พฤศจิกายน 2562  
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  โดยเข้าร่วมประกวด ประเภทท่ี 1  ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
พัฒนาคุณภาพชีวิต  ปุ้งกี๋ 
     

5 คณะครู  แผนกวิชาการบัญชี  ประกอบด้วย 
(๑)  นางสาวรุ่งฉัตร  เลิศพงษ์         ต าแหน่ง  ครู คศ.2  
(๒)  นางสาวสุจิตรตา  จันขุนทด      ต าแหน่ง  พนักงานราชการครู 
(3)  นางสาวสุดาทิพย์  ลองจ านงค์   ต าแหน่ง  พนักงานราชการครู 
(4)  นางสาวรัตนา  โจมกลาง         ต าแหน่ง  พนักงานราชการครู 
ท าหน้าท่ี ครูผู้ควบคุม/ฝึกทักษะนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ฯ  
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2-๒๘ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

เวที  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา  ประจ าปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันท่ี 12-13 พฤศจิกายน 2562  
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ปรากฎผลการแข่งขัน คือ  รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 5  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์  จักสานคืนถิ่นอีสาน 
     

6 คณะครู  แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์  ประกอบด้วย 
(๑)  นางสาวนิรมล  อันทะสีดา      ต าแหน่ง  หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ 
(๒)  นางสาวสุกัญญา  ศิริการ        ต าแหน่ง  ครู คศ.1 
(3)  นายศราวุฒิ  ท่าเลิศ             ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
(4)  นางสาวนันทกา  นาฉะกาจ    ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
 

ท าหน้าท่ี ครูผู้ควบคุม/ฝึกทักษะนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ฯ  
เวที  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา  ประจ าปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันท่ี 12-13 พฤศจิกายน 2562  
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ปรากฎผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
      (1)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน ประเภทท่ี 9  
            ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน  
            Internet Of Thing (IOT)  อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะ 
      (2)  รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน  ประเภทท่ี 10 การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอ          
            ผลงานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ Avocado blam 
      (3)  รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง  ประเภทท่ี 8  ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
            ยาหม่องอโวคาโด 
      (4)  รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน  ประเภทท่ี 8  ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
            เจลล้างมือสกัดจากใบปีป 
 

7 คณะครู  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  ประกอบด้วย 
(๑)  นายธานี  โนนใหม่            ต าแหน่ง  หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒)  นายภัทรพงศ์  คงดี           ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
(3)  นายอรรคเดช  นาพัว        ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
 

ท าหน้าท่ี ครูผู้ควบคุม/ฝึกทักษะนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ฯ  
เวที  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันท่ี 1-4 ธันวาคม 2562  
ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ ปรากฎผลการแข่งขัน คือ  
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2-๒๙ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

      รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 6  ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว  
      “กระถางต้นไม้แจ้งเตือนความช้ืนในดินผ่านแอปพลิเคช่ันไลน์” 
 

เวที  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับภาคอาชีวศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา  ประจ าปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันท่ี 12-13 พฤศจิกายน 2562  
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ปรากฎผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
 
      (1)  รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เตาปิ้งย่างพลังงานสะอาด 
      (2)  รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  
            “อุปกรณ์ปีนเสาไฟอเนกประสงค์” 
      (3)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 6   
            ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว  
            “กระถางต้นไม้แจ้งเตือนความช้ืนในดินผ่านแอปพลิเคช่ันไลน์” 
     

8 คณะครู  แผนกวิชาช่างยนต์  ประกอบด้วย 
(๑)  นายกิตติพงษ์  หลงพิมาย       ต าแหน่ง  หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 
(2)  นายอาทิตย์  มณีแสง            ต าแหน่ง  ครู คศ.1 
(3)  นายสันติพงษ์  พื้นนวล          ต าแหน่ง  พนักงานราชการครู  
(4)  นายธรณินทร์  ผลสุข            ต าแหน่ง  พนักงานราชการคร ู
(5)  นายเทพรัตน์  ปรุงเกียรติ       ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
(6)  นายณัฐพล  ปุรณะ              ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
 

ท าหน้าท่ี ครูผู้ควบคุม/ฝึกทักษะนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ   
เวที “การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  ประจ าปีการศึกษา 2562” 
ระหว่างวนัท่ี 14-15  พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ปรากฏผลการแข่งขัน 
ประกอบด้วย       
      (1)  รางวัลเหรียญทองแดง ล าดับท่ี 2 ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล (ทีม ปวส.)  
      (2)  รางวัลเหรียญเงิน ล าดับท่ี 2  ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน (ทีม ปวช.) 
      (3)  รางวัลเหรียญเงิน ล าดับท่ี 2  ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล (ทีม ปวช.) 
      (4)  ล าดับท่ี 2  ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน (ทีม ปวส.) 
     

10 คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพชุมพวงได้รับรางวัลครูดีเด่น ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น  
และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานดีเด่น  สถานศึกษาสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 เมื่อวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒  
ณ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  ประกอบด้วย 
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2-๓๐ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

(๑)  นางสาวรุ่งฉัตร  เลิศพงษ์      
(๒)  นางสาวนิรมล  อันทะสีดา  
(๓)  นางสาวสุกัญญา  ศิริการ    
(๔)  นายกิตติพงษ์  หลงพิมาย  
(5)  นายกิตติพงษ์  หายเคราะห์ 
(6)  นายอาทิตย์  มณีแสง 
(7)  นางสาวสุกัญญารัตน์  ไพหนูสี    
(8)  นายณัฐพล  ชัยน้อย 
(9)  นายธีระพงษ์  เพ็งนาม       
(10)  นางณชนก  แสงวงษ์ 
(11)  นายธานี  โนนใหม่       
(12)  นายไพศาล   วิศิษฏ์ศิลป์                   
(13)  นางสาวสุจิตรตา   จันขุนทด                     
(14)  นางสาวไพรัตนา  บุญบุตร                 
(๑5)  นายเอกกมล  สาพูนค า  
(16)  นางสาวสุดาทิพย์  ลองจ านงค์ 
(17)  นายธรณินทร์  ผลสุข 
(18)  นายวรุตม์  ปัดถามา 
(19)  นายธนวัฒน์  ศรีโพธิ์ชัย 
(20)  นางสาวพัชรินทร์  คชลัย 
(21)  นางสาวจันทิมา  เย็นวัฒนา 
(22)  นายฤทธิไกร  ด้วงจุมพล 
(23)  นายอรรคเดช  นาพัว 
(24)  นายเทพรัตน์  ปรุงเกียรติ 
(25)  ว่าท่ีร้อยตรีชาติณรงค์  ขุนทิพย์ 
(26)  นายศราวุฒิ  ท่าเลิศ 
(27)  นายสุชาติ  ค ารุณ 
(28)  นางสาวนันทกา  นาฉกาจ 
(29)  นางสาวจุฑารัตน์  ทองไทย 
(30)  นางสาวกมลรัตน์  ถนัดไร่ 
(31)  นางสาววิภาวดี  หาญทองหลาง 
(32)  นางสาวสุภารัตน์  สุขสิทธิ์ 
(33)  นางสาวมุขดา  แน่นหนา 

ต าแหน่ง ครู คศ.๒ 
ต าแหน่ง ครู คศ.๑ 
ต าแหน่ง ครู คศ.๑ 
ต าแหน่ง ครู คศ.๑ 
ต าแหน่ง ครู คศ.1 
ต าแหน่ง ครู คศ.1 
ต าแหน่ง ครู คศ.1 
ต าแหน่ง ครู คศ.1 
ต าแหน่ง ครู คศ.1 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ต าแหน่ง  พนักงานราชการครู 
ต าแหน่ง  พนักงานราชการครู 
ต าแหน่ง  พนักงานราชการครู 
ต าแหน่ง  พนักงานราชการครู 
ต าแหน่ง  พนักงานราชการครู 
ต าแหน่ง  พนักงานราชการครู 
ต าแหน่ง  พนักงานราชการครู 
ต าแหน่ง  พนักงานราชการครู 
ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
ต าแหน่ง  บุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่ง  บุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่ง  บุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่ง  บุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่ง  บุคลากรทางการศึกษา 
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2-๓๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

(34)  นายบุญเชิด  ฉ่ าโสพส 
(35)  ว่าท่ีร้อยตรีหญิงจุฑารัตน์  นาชัยสินธุ์ 
  

ต าแหน่ง  บุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่ง  บุคลากรทางการศึกษา 

 
  2.6.3  รางวัลและผลงานของผู้เรียน 

 

ล าดับ 
 

รางวัลและผลงานของผู้เรียน 
 

1 นายนิวัฒน์  หลงพิมาย  นักเรียน ระดับช้ัน ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์ 
เข้าร่วมการแข่งขัน เวที การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และ 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันท่ี 14-15 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครราช
สีมา ปรากฏผลการแข่งขัน คือ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญเงิน) การแข่งขันทักษะงาน
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน  ระดับ ปวช. 
 

2 นายนิมิต  หมอจีด  นักเรียน ระดับช้ัน ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์ 
เข้าร่วมการแข่งขัน เวที การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และ 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันท่ี 14-15 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมา ปรากฏผลการแข่งขัน คือ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์  
ระดับ ปวช. 
 

3 นายพรพิพฒัน์  เย็นมะดัน  นักเรียน ระดับช้ัน ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์ 
เข้าร่วมการแข่งขัน เวที การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และ 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันท่ี 14-15 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครราช
สีมา ปรากฏผลการแข่งขัน คือ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์  
ระดับ ปวช. 
 

4 นายอภิสิทธิ์  ทวยจัด  นักศึกษา ระดับช้ัน ปวส. สาขาวิชาช่างยนต์ 
เข้าร่วมการแข่งขัน เวที การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และ 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพระยะส้ัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันท่ี 14-15 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมา ปรากฏผลการแข่งขัน คือ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ 
ระดับ ปวส. 
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2-๓๒ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

5 นักศึกษา ระดับ ปวส. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ประกอบด้วย 
(๑)  นายกวิน  เย็นสบาย 
(๒)  นายทิพวรรณชัย  สายทองทิพย์  
(3)  นายโสภณ  ประจันทร์กลาง 
(4)  นายณัฐภัทร  หยั่งบุญ 
(5)  นายจีรพงษ์  ขอเหล็กกลาง 
 

เข้าร่วมการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ฯ เวที  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันท่ี 1-4 ธันวาคม 
2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ ปรากฎผลการแข่งขัน คือ รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ประเภท
ท่ี 9  ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of 
Thing (IOT) บ้านอัจฉริยะ ไอโอที  
 

6 นักศึกษา ระดับ ปวส. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ประกอบด้วย 
(๑)  นายกิตติ  ศรีร าพรรณ 
(๒)  นายปฎิภาณ  แย้มศรี  
(3)  นายภานุเดช  แก้วมาศ 
 

เข้าร่วมการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ฯ เวที  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันท่ี 1-4 ธันวาคม 
2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ ปรากฎผลการแข่งขัน คือ รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ประเภท
ท่ี 9  ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน  
อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะ 
 

7 นักศึกษา ระดับ ปวส. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ประกอบด้วย 
(๑)  นางสาวปวีณา  โพธิข า 
(๒)  นางสาวอารีรัตน์  เพียงไธสง  
(3)  นางสาวกันยา  ดีหลาย 
(4)  นางสาวปวีณา  โพธิจันทร์ 
(5)  นางสาวศศิรัญญา  ดีลาย 
เข้าร่วมการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ฯ เวที  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันท่ี 12-13 
พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ปรากฎผลการแข่งขัน คือ รางวัลชมเชย 
ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ยาหม่องอโวคาโด 
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2-๓๓ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

8 นักศึกษา ระดับ ปวส. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ประกอบด้วย 
(๑)  นางสาวปวีณา  โพธิข า 
(2)  นางสาวกันยา  ดีหลาย 
(3)  นางสาวศศิรัญญา  ดีลาย 
เข้าร่วมการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ฯ เวที  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันท่ี 12-13 
พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ปรากฎผลการแข่งขัน คือ รางวัลชมเชย 
ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 6 ส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว  
อุปกรณ์กันขโมยแบบตัดขาด 
 

9 นักศึกษา ระดับ ปวส. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ประกอบด้วย 
(1)  นางสาวกันยา  ดีหลาย  
(2)  นายทิพวรรณชัย  สายทองทิพย์ 
(3)  นางสาวปวีณา  โพธิจันทร์ 
(4)  นางสาวศศิรัญญา  ดีลาย 
(5)  นางสาวอรอุมา  กัณโสภา 
เข้าร่วมการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ฯ เวที  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันท่ี 12-13 
พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ปรากฎผลการแข่งขัน คือ รางวัลชมเชย 
ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  เคร่ืองยกฉาก 
 
 

10 นายภานุเดช  แก้วมาศ  นักศึกษา ระดับ ปวส. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
เข้าร่วมการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ฯ เวที  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันท่ี 12-13 
พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ปรากฎผลการแข่งขัน คือ รางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 4 ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 6  ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และ
สมองกลฝังตัว กระถางต้นไม้แจ้งเตือนความชื้นในดินผ่านแอปพลเิคช่ันไลน์ 
 

11 นายกิตติ  ศรีร าพรรณ  นักศึกษา ระดับ ปวส. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
เข้าร่วมการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ฯ เวที  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันท่ี 12-13 
พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ปรากฎผลการแข่งขัน คือ รางวัลชมเชย  
ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณ์ช่วยเปลี่ยนปลอก
ผ้านวม (Equipment help to change quilt) 
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2-๓๔ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

12 นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.  แผนกวิชาการบัญชี  ประกอบด้วย 
(๑)  นางสาวชลิดา  เงียบกระโทก 
(๒)  นางสาวศิริพร  ศรีผ่อง 
(3)  นางสาวธิยากร  คนรู้ 
 

เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เรื่อง 
การศึกษาประสิทธิภาพสมุนไพร 4 ชนิดในการท ายาหม่อง  
เวที  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งท่ี 30 ประจ าปีพุทธศักราช 2562 ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวนัท่ี 1-4 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ  จังหวัด
ขอนแก่น ปรากฏผลการแข่งขันคือ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน 
 

 


