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ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

ประวัติความเป็นมา 

1 ก.ย. 2481 โรงเรียนประเภทอาชีวศึกษา ได้เปิดด าเนินการพร้อมกัน 2 โรง คือโรงเรียนช่างไม้
และโรงเรียนการช่างสตรีสงขลา ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารในบริเวณโรงเรียนประชาบาล 1 (โรงเรียนวิเชียรชมใน
ปัจจุบัน) 

ปี พ.ศ. 2482 โรงเรียนช่างไม้ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนขึ้นที่บริเวณวัดนาถม ซึ่งเป็น
ที่ดินร้างมานานแล้ว (วิทยาลัยเทคนิคสงขลาในปัจจุบัน) 

ปี พ.ศ. 2501 โรงเรียนช่างไม้สงขลา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนการช่างสงขลา 
ปี พ.ศ.2514 โรงเรียนการช่างสงขลา ได้ย้ายไปที่ใหม่ที่หลักกิโลเมตรที่ 25 ถนนกาญจนวนิช 

ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเทคนิคสงขลา ปัจจุบันคือวิทยาลัยเทคนิค
หาดใหญ่ 

 
วิทยาลัยเทคนิคสงขลา เดิมชื่อ หน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 15 สังกัดกองการส่งเสริมอาชีพ กรม

อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2511 ณ จังหวัดสตูล โดยเริ่มแรกใช้อาคารเรียนเก่า
ของโรงเรียนการช่างสตรีสตูล 

ปี พ.ศ. 2513 ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 15 เป็น โรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 
15 โดยท าการเปิดสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นที่อาคารกองร้อยรักษาดินแดน ถนนวิเชียรชม ซึ่งอยู่
ด้านหน้า กองก ากับการต ารวจภูธรจังหวัดสงขลาในปัจจุบัน 

ปี พ.ศ.2514 ย้ายโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 15 จากอาคารกองร้อยรักษาดินแดนมาตั้งที่ 
โรงเรียนการช่างสงขลาเก่า ซึ่งเป็นที่ดินเดิมของวัดนาถมสังกัดกรมการศาสนาและที่ราชพัสดุ มีพ้ืนที่ 8 ไร่ 
1 งาน 92 ตารางวา เลขที่ 11 ถนนวิเชียรชม อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา (ท่ีตั้งปัจจุบัน) 

ปี พ.ศ.2515 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศยกวิทยฐานะ จากโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 
15 เป็นโรงเรียนสารพัดช่างสงขลา สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2515 

ปี พ.ศ.2524 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเทคนิคพ้ืนฐาน 1 หลัง (อาคาร 1)   

ปี พ.ศ.2525 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างฝีมือ (ปชม.) รุ่นที่ 1 และได้รับงบประมาณ
ก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการอุตสาหกรรม 4 ชั้น 1 หลัง (อาคาร 2)       

 ปี พ.ศ.2533 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร 100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ 1 หลัง (อาคาร 3) 
  

ปี พ.ศ.2534 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกวิทยฐานะจากโรงเรียนสารพัดช่างสงขลา เป็น
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาสังกัดกองการศึกษาอาชีพกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 7 
มิถุนายน 2534 และได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารหอประชุม 2 ชั้น 1 หลัง (อาคาร 5) 

ปี พ.ศ.2535 ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นระดับกรมอาชีวศึกษา 

ปี  พ.ศ .2537 ยุบหลักสูตรประกาศนียบัตรช่ างฝีมือ (ปชม. )  และเปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รุ่นที่ 1 และได้ร่วมมือกันจัดตั้งโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ด้านงาน
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ซ่ อมตั วถั งและสี รถยนต์  (B&P T-TEP)  กั บ  บริ ษัท  โต โยต้ า  มอ เตอร์  ประ เทศไทย  จ ากั ด 
 

ปี พ.ศ.2539 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ 4 ชั้น 1 หลัง (อาคาร 4)   

ปี พ.ศ.2549 เปิดสอนหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีชั้นสูง รุ่นที่ 1 และได้รับรางวัล
พระราชทานระดับอาชีวศึกษาประเภทหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ปี พ.ศ.2551 ได้รับรางวัลนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รางวัลพระราชทาน 

 ปี พ.ศ.2553 ยุบหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 ปี พ.ศ.2556 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ 4 ชั้น 1 หลัง  

 ปี พ.ศ.2560 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม 4 ชั้น 1 หลัง (อาคาร 7)
และยุบหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 ปี พ.ศ.2561 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบรุ่นที่ 1 

 ปี พ.ศ.2564 กระทรวงศึกษาธิการเห็นควรให้สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาจาก วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยเทคนิคสงขลา เมื่อ
วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เพ่ือให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามความเชี่ยวชาญและบทบาทภารกิจ
ของสถานศึกษา เน้นการพัฒนาคุณภาพในด้านทักษะฝีมือให้ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
คณะผู้บริหาร 

ท าเนียบผู้บริหารตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ปีที่ด ารงต าแหน่ง 
1 นายสมาน       สระศรี ครูใหญ่ , อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2515 - 2521 
2. นายสมวงศ์      ศุภชลาทิพย์ อาจารย์ใหญ่ , ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2521 - 2523 
3. นายชาญชัย     กุลก าม์ธร ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2523 - 2523 
4. ว่าที่ร้อยตรีชิตวี บุนนาค ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2523 - 2526 
5. นายนุกูล         ค าพรรณ์ ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2526 - 2531 
6. นายสุเมธ        อรุณกมล ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2531 - 2539 
7. นายมาโนชญ์    เนาวสินธ์ ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2539 - 2546 
8. นายสุเมธ         ศุภนาม ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2546 - 2547 
9. นายอากาศ       จันตระกูล ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2547 - 2555 
10. นายสรศักดิ์       รอดสุวรรณน้อย ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2555 - 2557 
11. นางวรรณา        โกสิยาภรณ์ ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2557 - 2563 
12. นายธวัชชัย        หนูอินทร์ ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน 
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แผนผังการบริหารงาน 

 

 

อาณาเขตและพื้นที่ 

 ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคสงขลามีพ้ืนที่   8   ไร่    1    งาน   92    ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 11 
ถนนวิเชียรชม ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074-311590 โทรสาร 074-311074 
โดยมีอาณาเขตดังนี้ 
  ทิศเหนือ จด ที่ดินเอกชน 
  ทิศใต้  จด ถนนไทรงาม 
  ทิศตะวันออก จด ถนนวิเชียรชม 
  ทิศตะวันตก จด ถนนแหล่งพระราม 
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สถานที่ตั้ง 

 วิทยาลัยเทคนิคสงขลา ตั้งอยู่เลขที่ 11 ถนนวิเชียรชม ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
รหัสไปรษณีย์ 90000  โทรศัพท์ 074 - 311590  โทรสาร 074 – 311074  อีเมล์ : Saraban@spc.ac.th 
เว็บไซต์ : www.spc.ac.th 

สภาพชุมชน 

วิทยาลัยเทคนิคสงขลามีที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสงขลา สภาพชุมชนโดยรอบมีลักษณะเป็น
ชุมชนเมือง  มีประชากรหนาแน่น ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย วิทยาลัยฯถูกรายล้อมด้วยสถานที่
ราชการ สถานศึกษา วัด อาทิเช่น ศาลากลางจังหวัดสงขลา ศาลจังหวัด เทศบาลนครสงขลา             ที่ว่า
การอ าเภอ สถานีต ารวจ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลา ไปรษณีย์สงขลา โรงพยาบาลสงขลา           
โรงเรียนวิเชียรชม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) วัดแหลมทราย วัดไทรงาม ตลาดทรัพย์สิน
พลาซ่า เป็นต้น การคมนาคมเพ่ือเดินทางไปมาสะดวก  เนื่องจากใกล้สถานีขนส่งระหว่างสงขลากับ
จังหวัดใกล้เคียงและอ าเภอใกล้เคียง  ทั้งรถตู้ปรับอากาศ  รถโดยสาร  นอกจากนี้ยังใกล้กับท่าแพ    
ขนานยนต์รับ-ส่งข้ามฟากทะเลอ่าวไทยระหว่างฝั่งเทศบาลนครสงขลากับหัวเขาแดง อ าเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา 

อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ 

 1.  อาคารเรียนเทคนิคพ้ืนฐาน  1  หลัง (อาคาร 1) 
 2.  อาคารเรียนปฏิบัติการอุตสาหกรรม 4 ชั้น  1  หลัง (อาคาร 2) 
 3.  อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น  1  หลัง (อาคาร 3 ที่ระลึก 100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ) 
 4.  อาคารหอประชุม  2  ชั้น  1  หลัง (อาคาร 5) 
 5.  อาคารปฏิบัติการตัวถังและสีรถยนต์  1  หลัง 
 6.  อาคารเรียนและปฏิบัติการ  4  ชั้น  1  หลัง (อาคาร 4) 
 7.  อาคารศูนย์วิทยบริการ  4  ชั้น  1  หลัง 
 8.  อาคารปฏิบัติการตัวถังและสีรถยนต์ 1 หลัง 
 
บ้านพักคร ู
 1.  บ้านพักครูระดับ  3-5    2 หลัง 
 2.  บ้านพักครูแบบ  6  ยูนิต  1   หลัง 
 3.  บ้านพักครูแบบแฟลต  14  ยูนิต 1   หลัง 
 4.  บ้านพักผู้อ านวยการ   1   หลัง 
 5.  บ้านพักภารโรงแบบ  2  ยูนิต  1   หลัง 

6.  บ้านพักคนงาน  3  ยูนิต  1   หลัง 
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วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 

“มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคน สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

พันธกิจ 

 1.  จัดการอาชีวศึกษาวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 2.  ส่งเสริมและพัฒนาด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
หุ่นยนต์และการเป็นผู้ประกอบการ 
 3.  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 4.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 5.  บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ปรัชญา 

 “ศึกษาวิชาชีพ  เป็นประทีปส่องทาง  สรรค์สร้างคุณธรรม” 

ศึกษาวิชาชีพ  เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่หลากหลายทั้งในระบบ  นอกระบบ  และระบบ
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 

 เป็นประทีปส่องทาง เป็นการน าความรู้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  หรือ
ศึกษาต่อ 

 สรรค์สร้างคุณธรรม  ปลูกฝังคุณธรรมของผู้เรียนให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

เอกลักษณ์ 

“บริการวิชาชีพ  สู่ชุมชน” 

อัตลักษณ์ 

“เป็นคนดี  มีฝีมือ พอเพียง เลี้ยงชีพได้” 

เป็นคนดี  หมายถึง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงาน  มีความเป็น
ประชาธิปไตย  มีจิตอาสาให้บริการสังคม  มีวินัย  ตรงต่อเวลา  มีความรับผิดชอบ  และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด 

 มีฝีมือ หมายถึง  ผู้ที่มีความรู้ ทักษะตามสมรรถนะวิชาชีพ  เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ
และชุมชน  หรือองค์กรภายนอก 

 พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน 
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ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้
ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนใน
ชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน  ความเพียร มีสติ ปัญญา และความ
รอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง  ทั้งด้านวัตถุ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างด ี

 เลี้ยงชีพได้ หมายถึง  ประคับประคองให้ทรงตัวอยู่ได้ 

สีประจ าวิทยาลัย 

 “เหลือง - แดง” 

ต้นไม้ประจ าวิทยาลัย 

 “ต้นประดู่”ไม้ประดู่  เป็นไม้มงคล  คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นประดู่ไว้ประจ าบ้านจะ
ท าให้เกิดพลังแห่งความยิ่งใหญ่  เพราะประดู่ คือ ความพร้อม  ความร่วมมือร่วมใจ  สามัคคี  มีพลังเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน  เปรียบเทียบได้กับบุคลากรของวิทยาลัยฯ  ทุกท่านได้ร่วมมือกันผลิตผู้เรียนได้อย่างมี
คุณภาพ 
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รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดา้นการประกอบอาชีพ ผลงาน เครื่องล้างแอร์
แบบวนน้ ากลับ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

รางวัลสิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ตอ่สาธารณชน ผลงาน เครื่องล้าง
ระบบภายในเครื่องปรับอากาศแบบรีไซเคิล 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดา้นพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร ผลงาน 
อุปกรณ์ตากปลาแบบหมุนพลังงานโซล่าเซลล ์

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

รางวัลสิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ตอ่สาธารณชน ผลงาน อุปกรณ์
จ่ายเงิน ทอนเงินฆ่าเช้ือโควิด-19 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

รางวัลสิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ตอ่สาธารณชน ผลงาน อุปกรณ์จับ
ยึดบันไดไมไ้ผ่ส าหรับงานซ่อมหลอดไฟโคมไฟถนน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดา้นนวัตกรรมซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว 
ผลงาน ตู้ปลูกสวนถาดอัจฉริยะควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนด้วยระบบไอ
โอท ี

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดา้นการประกอบอาชีพ ผลงาน เครื่องล้างแอร์
แบบวนน้ ากลับ 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดา้นการประกอบอาชีพ ผลงาน เครื่องล้างแอร์
แบบวนน้ ากลับ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

รางวัลระดับเหรียญเงิน ผลงาน เครื่องดึง-ถอดขดลวดมอเตอร ์
รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) 

รางวัลระดับเหรียญเงิน ผลงาน ตูค้วบคุมการปลูกสวนถาดผ่านสา
มาร์ทโฟนด้วยระบบไอโอที 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) 
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รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2564 
ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายภิรมย์ นาคสีทอง 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดา้นการประกอบอาชีพ ผลงาน เครื่องล้างแอร์
แบบวนน้ ากลับ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายปิ่นพงษ์ ยอดสะคณุ 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดา้นการประกอบอาชีพ ผลงาน เครื่องล้างแอร์
แบบวนน้ ากลับ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายรัตนพล ศรีปานรอด 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดา้นการประกอบอาชีพ ผลงาน เครื่องล้างแอร์
แบบวนน้ ากลับ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวศิรินันท์ เอียดเหลือ 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดา้นการประกอบอาชีพ ผลงาน เครื่องล้างแอร์
แบบวนน้ ากลับ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายสมประสงค์ แก้วเอก 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดา้นการประกอบอาชีพ ผลงาน เครื่องล้างแอร์
แบบวนน้ ากลับ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายภิรมย์ นาคสีทอง 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ตอ่สาธารณชน ผลงาน เครื่องล้าง
ระบบภายในเครื่องปรับอากาศแบบรีไซเคิลน้ ายา 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวศิรินันท์ เอียดเหลือ 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ตอ่สาธารณชน ผลงาน เครื่องล้าง
ระบบภายในเครื่องปรับอากาศแบบรีไซเคิลน้ ายา 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายสมประสงค์ แก้วเอก 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ตอ่สาธารณชน ผลงาน เครื่องล้าง
ระบบภายในเครื่องปรับอากาศแบบรีไซเคิลน้ ายา 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายปิ่นพงษ์ ยอดสะคณุ 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ตอ่สาธารณชน ผลงาน เครื่องล้าง
ระบบภายในเครื่องปรับอากาศแบบรีไซเคิลน้ ายา 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายรัตนพล ศรีปานรอด 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ตอ่สาธารณชน ผลงาน เครื่องล้าง
ระบบภายในเครื่องปรับอากาศแบบรีไซเคิลน้ ายา 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายภิรมย์ นาคสีทอง 
รางวัลสิ่งประดิาฐด์้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร ผลงาน 
อุปกรณ์ตากปลาแบบหมุนพลังงานโซล่าเซลล ์

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายรัตนพล ศรีปานรอด 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดา้นพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร ผลงาน 
อุปกรณ์ตากปลาแบบหมุนพลังงานโซล่าเซลล ์

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายสมประสงค์ แก้วเอก 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดา้นพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร ผลงาน 
อุปกรณ์ตากปลาแบบหมุนพลังงานโซล่าเซลล ์

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวศิรินันท์ เอียดเหลือ 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดา้นพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร ผลงาน 
อุปกรณ์ตากปลาแบบหมุนพลังงานโซล่าเซลล ์

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายปิ่นพงษ์ ยอดสะคณุ 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ตอ่สาธารณชน ผลงาน อุปกรณ์
จ่ายเงิน ทอนเงินฆ่าเช้ือโควิด-19 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายรัตนพล ศรีปานรอด 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ตอ่สาธารณชน ผลงาน อุปกรณ์
จ่ายเงิน ทอนเงินฆ่าเช้ือโควิด-19 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายภิรมย์ นาคสีทอง 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ตอ่สาธารณชน ผลงาน อุปกรณ์
จ่ายเงิน ทอนเงินฆ่าเช้ือโควิด-19 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายสมประสงค์ แก้วเอก า 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ตอ่สาธารณชน ผลงาน อุปกรณ์
จ่ายเงิน ทอนเงินฆ่าเช้ือโควิด-19 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายภิรมย์ นาคสีทอง 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ตอ่สาธารณชน ผลงาน อุปกรณ์จับ
ยึดบันไดไมไ้ผ่ส าหรับงานซ่อมหลอดไฟโคมไฟถนน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวศิรินันท์ เอียดเหลือ 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ตอ่สาธารณชน ผลงาน อุปกรณ์จับ
ยึดบันไดไมไ้ผ่ส าหรับงานซ่อมหลอดไฟโคมไฟถนน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายรัตนพล ศรีปานรอด 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ตอ่สาธารณชน ผลงาน อุปกรณ์จับ
ยึดบันไดไมไ้ผ่ส าหรับงานซ่อมหลอดไฟโคมไฟถนน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายปิ่นพงษ์ ยอดสะคณุ 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ตอ่สาธารณชน ผลงาน อุปกรณ์จับ
ยึดบันไดไมไ้ผ่ส าหรับงานซ่อมหลอดไฟโคมไฟถนน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณษะ
กรรมการการอาชีวศึกษา 

นายภิรมย์ นาคสีทอง 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดา้นนวัตกรรมซอฟตแ์วร์และระบบสมองกลฝังตัว 
ผลงาน ตู้ปลูกสวนถาดอัจฉริยะควบคุมผ่านสามาร์ทโฟนด้วยระบบ
ไอโอที 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสมประสงค์ แก้วเอก 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดา้นนวัตกรรมซอฟตแ์วร์และระบบสมองกลฝังตัว 
ผลงาน ตู้ปลูกสวนถาดอัจฉริยะควบคุมผ่านสามาร์ทโฟนด้วยระบบ
ไอโอที 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายรัตนพล ศรีปานรอด 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดา้นนวัตกรรมซอฟตแ์วร์และระบบสมองกลฝังตัว 
ผลงาน ตู้ปลูกสวนถาดอัจฉริยะควบคุมผ่านสามาร์ทโฟนด้วยระบบ
ไอโอที 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวบุณยนุช พรมเพชร 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดา้นนวัตกรรมซอฟตแ์วร์และระบบสมองกลฝังตัว 
ผลงาน ตู้ปลูกสวนถาดอัจฉริยะควบคุมผ่านสามาร์ทโฟนด้วยระบบ
ไอโอที 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายปิ่นพงษ์ ยอดสะคณุ 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดา้นนวัตกรรมซอฟตแ์วร์และระบบสมองกลฝังตัว 
ผลงาน ตู้ปลูกสวนถาดอัจฉริยะควบคุมผ่านสามาร์ทโฟนด้วยระบบ
ไอโอที 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายภิรมย์ นาคสีทอง 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดา้นการประกอบอาชีพ ผลงาน เครื่องล้างแอร์
แบบวนน้ ากลับ 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวศิรินันท์ เอียดเหลือ 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดา้นการประกอบอาชีพ ผลงาน เครื่องล้างแอร์
แบบวนน้ ากลับ 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านะักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสมประสงค์ แก้วเอก 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดา้นการประกอบอาชีพ ผลงาน เครื่องล้างแอร์
แบบวนน้ ากลับ 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายปิ่นพงษ์ ยอดสะคณุ 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดา้นการประกอบอาชีพ ผลงาน เครื่องล้างแอร์
แบบวนน้ ากลับ 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายรัตนพล ศรีปานรอด 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดา้นการประกอบอาชีพ ผลงาน เครื่องล้างแอร์
แบบวนน้ ากลับ 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายภิรมย์ นาคสีทอง 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดา้นการประกอบอาชีพ ผลงาน เครื่องล้างแอร์
แบบวนน้ ากลับ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวศิรินันท์ เอียดเหลือ 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดา้นการประกอบอาชีพ ผลงาน เครื่องล้างแอร์
แบบวนน้ ากลับ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสมประสงค์ แก้วเอก 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดา้นการประกอบอาชีพ ผลงาน เครื่องล้างแอร์
แบบวนน้ ากลับ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายภิรมย์ นาคสีทอง 
รางวัลการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวศิรินันท์ เอียดเหลือ 
รางวัลการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายณกร แซห่ล ี
รางวัลทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ ระดับ ปวส. 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายภิรมย์ นาคสีทอง 
รางวัลทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายภิรมย์ นาคสีทอง 
รางวัลทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 
ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายหัศนัยต์ บญุแก้วคง 
รางวัลสิ่งประดิษฐด์า้นการประกอบอาชีพ ผลงาน เครื่องล้างแอร์
แบบวนน้ ากลับ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายศุภกร ทองนวน 
รางวัลสิ่งประดิษฐด์า้นการประกอบอาชีพ ผลงาน เครื่องล้างแอร์
แบบวนน้ ากลับ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายวีรภัทร สาบวช 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดา้นการประกอบอาชีพ ผลงาน เครื่องล้างแอร์
แบบวนน้ ากลับ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายสืบวงศ์ นพรัตน ื
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดา้นการประกอบอาชีพ ผลงาน เครื่องล้างแอร์
แบบวนน้ ากลับ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายวชิระ บุญนา 
รางวัลสิ่งประดิาฐเ์พื่อประโยชน์ตอ่สาธารณชน ผลงาน เครื่องล้าง
ระบบภายในเครื่องปรับอากาศแบบรีไซเคิล 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายอภิสิทธ์ิ ช่ืนบาน 
รางวัลสิ่งประดิษฐเ์พื่อประโยชน์ตอ่สาธารณชน ผลงาน เครื่องล้าง
ระบบภายในเครื่องปรับอากาศแบบรีไซเคิล 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายดลอายีด แหละอะสัน 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดา้นพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร ผลงาน 
อุปกรณ์ตากปลาแบบหมุนพลังงานโซล่าเซลล ์

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายณัฐพงส์ หวังโบรักษ์ 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดา้นพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร ผลงาน 
อุปกรณ์ตากปลาแบบหมุนพลังงานโซล่าเซลล ์

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายกมลภพ แสงจันทร์ศริ ิ
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดา้นพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร ผลงาน 
อุปกรณ์ตากปลาแบบหมุนพลังงานโซล่าเซลล ์

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายปองพล ช่วยมาก 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดา้นพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร ผลงาน 
อุปกรณ์ตากปลาแบบหมุนพลังงานโซล่าเซลล ์

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวบุณญนุช พรมเพชร 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดา้นพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร ผลงาน 
อุปกรณ์ตากปลาแบบหมุนพลังงานโซล่าเซลล ์

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายเกียรติศักดิ์ โขววั่นเซ่ง 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดา้นพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร ผลงาน 
อุปกรณ์ตากปลาแบบหมุนพลังงานโซล่าเซลล ์

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายพฤชาติ แซ่นะ 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ตอ่สาธารณชน ผลงาน อุปกรณ์
จ่ายเงิน-ทอนเงินฆ่าเช้ือโควิด-19 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายนฤเบศร์ เมืองจันทร์บุร ี
รางวัลสิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ตอ่สาธารณชน ผลงาน อุปกรณ์
จ่ายเงิน-ทอนเงินฆ่าเช้ือโควิด-19 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายร่มธรรม เกื้อหนุน 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ตอ่สาธารณชน ผลงาน อุปกรณ์จับ
ยึดบันไดไมไ้ผ่ส าหรับงานซ่อมหลอดไฟโคมไฟถนน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายภัคพล ปาทรัตน ์
รางวัลสิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ตอ่สาธารณชน ผลงาน อุปกรณ์จับ
ยึดบันไดไมไ้ผ่ส าหรับงานซ่อมหลอดไฟโคมไฟถนน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายอติชาติ เย็นสัย 
รางวัลสิ่งประดิษฐด์า้นนวัตกรรมซอฟตแ์วร์และระบบสมองกลฝังตัว 
ผลงาน ตู้ปลูกสวนถาดอัจฉริยะควบคุมผ่านสามาร์ทโฟนด้วยระบบ
ไอโอที 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายพงค์ภัทร แก้วแสงอ่อน 
รางวัลสิ่งประดิษฐด์า้นนวัตกรรมซอฟตแ์วร์และระบบสมองกลฝังตัว 
ผลงาน ตู้ปลูกสวนถาดอัจฉริยะควบคุมผ่านสามาร์ทโฟนด้วยระบบ
ไอโอที 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายหัตศนัยต์ บุญแก้วคง 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดา้นการประกอบอาชีพ ผลงาน เครื่องล้างแอร์
แบบวนน้ ากลับ 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายศุภกร ทองนวน 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดา้นการประกอบอาชีพ ผลงาน เครื่องล้างแอร์
แบบวนน้ ากลับ 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายวีรภัทร สาบวช 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดา้นการประกอบอาชีพ ผลงาน เครื่องล้างแอร์
แบบวนน้ ากลับ 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายสืบวงศ์ นพรัตน ์
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดา้นการประกอบอาชีพ ผลงาน เครื่องล้างแอร์
แบบวนน้ ากลับ 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสืบวงศ์ นพรัตน ์
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดา้นการประกอบอาชีพ ผลงาน เครื่องล้างแอร์
แบบวนน้ ากลับ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายวีรภัทร สาบวช 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดา้นการประกอบอาชีพ ผลงาน เครื่องล้างแอร์
แบบวนน้ ากลับ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายศุภกร ทองนวน 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดา้นการประกอบอาชีพ ผลงาน เครื่องล้างแอร์
แบบวนน้ ากลับ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมา
การการอาชีวศึกษา 

นายหัตศนัยต์ บุญแก้วคง 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดา้นการประกอบอาชีพ ผลงาน เครื่องล้างแอร์
แบบวนน้ ากลับ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายศุภกร ทองนวน 
รางวัลทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายหัตศนัยต์ บูยแก้วคง 
รางวัลทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายอภิสิทธ์ิ ราชช ารอง 
รางวัลทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ ระดับ ปวส. 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายวิศรุต ทองศรีด า 
รางวัลทกัษะงานปรับอากาศยานยนต์ ระดับ ปวส. 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายเดชดนัย รักเดช 
รางวัลการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายกชนันท์ สายสุวรรณ 
รางวัลการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายเจษฎาพร ยอดวัฒนา 
รางวัลการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายวรเชษฐ์ จินดานลิ 
รางวัลการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายอาซาน สันจติร 
รางวัลการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายศุภกร ทองนวน 
รางวัลทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายหัตศนัยต์ บุญแก้วคง 
รางวัลทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 


