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รางวัลท่ีภาคภูมิใจ
ประจ าปี 2561



รางวัลที่ภาคภูมิใจ

เป็นสถานศึกษาน าร่อง 
ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา
............................................................................
โดย...   หน่วยศึกษานิเทศก์    ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



รางวัลที่ภาคภูมิใจ

นายปรเมศร์  รัตนะ ,นายพิเชษฐ์ เส้งเชื้อ,
นายภิมรย์ นาคสีทอง (อาจารย์ที่ปรกึษา)  
และนายรัตนพล  ศรีปานรอด (ครูที่ปรึกษา) 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
การเขียนข้อเสนอโครงการ 

“รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” 
ประจ าปี 2561 ระดับอาชีวศึกษา 
............................................................................

โดย   ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 



รางวัลที่ภาคภูมิใจ
นายกรวีร์  จันอ้น , นายภูธีรัช  อินทรัสโร (นักเรียน) , 
นายภิรมย์  นาคสีทอง , นายรัตนพล  ศรีปานรอด ,                           

นายจักรพงศ์  ศรีทวีกุล (ครูท่ีปรึกษา) 

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1
ระดับเหรียญทอง 

"อุปกรณช์ว่ยคลี่สายไฟขนาดใหญ ่(สายเมน)” 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับอาชีวศึกษาภาค ภาคใต้ 
วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2561

............................................................................
โดย   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



รางวัลที่ภาคภูมิใจ

นายธนกร แก้วล้วน ปวช. 2 สาขางาน
โครงสร้าง (นายเรือ) และนายอภิสทิธิ์ แก้วล้วน 

ปวช. 1 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ลูกเรือ) ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที ่1

การแข่งขันเรือใบรายการ 
KOHPHANGANREGATTA 2018
............................................................................
โดย   ณ สโมสรเรือใบเกาะพงัน อ าเภอเกาะพงัน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี



รางวัลที่ภาคภูมิใจ

ได้รับการคัดเลือกใหเ้ป็นผู้แทนอาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา  น าเสนอตัวอย่างโครงงาน
สถานศึกษาพฒันาคณุธรรมอาชีวศกึษา

ในการประชมุสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
จัดแสดงผลงานการขบัเคลื่อนสถานศกึษา

คุณธรรมอาชีวศึกษา จากกระทรวงศกึษาธิการ 
ณ วิทยาลัยการอาชีวศกึษาปทมุธานี
............................................................................
โดย   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



รางวัลที่ภาคภูมิใจ

ได้รับโล่เกียรติยศโครงการเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศกึษา 

จากหน่วยศึกษานิเทศก ์
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ

ส านักงานป.ป.ช. โดยเน้นคุณธรรมด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

ณ  โรงแรมทาวน์อินทาวน์  กรุงเทพฯ
............................................................................

โดย   คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ



รางวัลที่ภาคภูมิใจ

นายภิรมย์  นาคสีทอง , นายรัตนพล ศรีปานรอด 
พร้อมด้วยนักศึกษาชั้น ปวส.1 สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
(นายสรวชิญ์ รัตนรัตน์ , นายเมทนี  ทองนวน และ

นายเกียรติศักดิ์  ชมชื่น) 
ได้เข้าบันทึกเทปรายการสมรภูมิไอเดีย เป็น

น าเสนอ “เตา 3 ระบบแบบประหยัดพลังงาน”

............................................................................

โดย   รายการสมรภูมิไอเดีย



รางวัลที่ภาคภูมิใจ

น าเสนอ
สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ 

ระดับภาค  ภาคใต้
............................................................................
โดย   ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้



รางวัลที่ภาคภูมิใจ

น าเสนอโครงงานสถานศกึษาพฒันาคุณธรรม
อาชีวศึกษา ระดบัภาค ภาคใต้  

โครงงาน “ลูกพระวิษณ ุSMART”

............................................................................

โดย   ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้



รางวัลที่ภาคภูมิใจ

ได้รับผลการคดัเลือก/ประกวดวิธีปฏบิตัิ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

“การเพิม่สดัส่วนผูเ้รียนสายอาชีพ” 
ได้รับเกียรติบตัรเหรียญเงนิ

............................................................................

โดย  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา



รางวัลที่ภาคภูมิใจ

นายปรัชญา  ทองด้วง 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
“การประกวดรอ้งเพลงสากล (ชาย)”

การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2561
............................................................................

โดย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



รางวัลที่ภาคภูมิใจ

นายสักรนิทร์ หลีเจริญ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ
“การประกวดวงดนตรีโฟรค์ซองคนพนัธ์ R”
การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2561
............................................................................

โดย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



รางวัลที่ภาคภูมิใจ

นายปฏิพัทธ์  ไชยยุโก

ได้รับรางวัลชนะเลิศ
“การประกวดวงดนตรีโฟรค์ซองคนพนัธ์ R”
การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2561
............................................................................

โดย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



รางวัลที่ภาคภูมิใจ

นายธีรภัทร  สอนมา

ได้รับรางวัลชนะเลิศ
“การประกวดวงดนตรีโฟรค์ซองคนพนัธ์ R”
การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2561
............................................................................

โดย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



รางวัลที่ภาคภูมิใจ

นายศราวิน จองนุ้ย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ
“การประกวดวงดนตรีโฟรค์ซองคนพนัธ์ R”
การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2561
............................................................................

โดย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



รางวัลที่ภาคภูมิใจ

นายภิรมย์ นาคสีทอง, นายพัฒนธรณ์ ภัทรศรีสโรจน,์                  
นายรัตนพล ศรีปานรอด,นางปัทมา มรรคโช, 
นายจีรศักด์ิ นวลละออง, (เป็นครูที่ปรึกษา) 
นายสุรินทร์ ชายมะ, นายภานุพงศ์ สุขัมภ,์                        

นายซัลมาน สืบประดิษฐ์ (นักเรียนผู้ประดิษฐ์) 

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง 
“อุปกรณร์ือ้-ถอดขดลวดมอเตอร์”

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
............................................................................

โดย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



รางวัลที่ภาคภูมิใจ

นายภิรมย์ นาคสีทอง, นายรัตนพล ศรีปานรอด,
นางปัทมา มรรคโช, นายจีรศักด์ิ นวลละออง, 
นายตนุภัทร ประสานรมย์ (เป็นครูที่ปรึกษา) 

นายศุภมิตร คงสุวรรณ, นายธีรนัย นุชประเสริฐ,
(นักเรียนผู้ประดิษฐ์) 

ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรยีญทอง 
“อุปกรณล์้างเครือ่งกรองน้ าอัตโนมัติ”

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
............................................................................

โดย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



รางวัลที่ภาคภูมิใจ

นายภิรมย์ นาคสีทอง, นายรัตนพล ศรีปานรอด,
นายป่ินพงษ์ ยอดสะคุณ (เป็นครูท่ีปรึกษา) 
นายศุภฤกษ์  ชูเมือง, นายศรายุทธ คารวะ, 
นายอลงกรณ์  เทพทวี  (นักเรียนผู้ประดิษฐ์) 

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเหรียญทองแดง

“ถังขยะสะสมแตม้ด้วยระบบ RFID”
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

...........................................................................
โดย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



รางวัลที่ภาคภูมิใจ

นายภิรมย์ นาคสีทอง, นายรัตนพล ศรีปานรอด,
นายป่ินพงษ์ ยอดสะคุณ (เป็นครูท่ีปรึกษา) 
นายจีรวัฒน์ สายปัน, นายพิเชษฐ์ เส้งเชื้อ

(นักเรียนผู้ประดิษฐ์) 

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
ระดับเหรียญเงิน

“มาตรวัดค่าน้ าบอกค่าเปน็เงินบาท”
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

...........................................................................
โดย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



รางวัลที่ภาคภูมิใจ

นางละออศรี  อุ้ยกูล, นายกฤษฎา ชัยอ่อนแก้ว
(เป็นครูท่ีปรึกษา) 

นายอ านาจ  จันทนิล, นายฉัตรมงคล  สงวนเขียว,
นายวราวุฒ  กิ้มเส้ง (นักเรียนผู้ประดิษฐ์) 

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3
ระดับเหรียญทองแดง

“ชุดผลิตไฟฟา้จากเตาปิง้ย่าง”
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

...........................................................................
โดย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



รางวัลที่ภาคภูมิใจ

นายภิรมย์ นาคสีทอง, นายรัตนพล ศรีปานรอด,นายป่ินพงษ์
ยอดสะคุณ,นายตนุภัทร ประสานรมย์ (เป็นครูท่ีปรึกษา) นาย
ธนพล เอียดสุย,นายธีรนัย นุชประเสริฐ,นายเกียรติศักด์ิ ชมช่ืน

(นักเรียนผู้ประดิษฐ์) 

ได้รับรางวัลระดบัเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1

“ชุดล้างเครือ่งกรองน้ าอัตโนมัติ”
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด

สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้
............................................................................

โดย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



รางวัลที่ภาคภูมิใจ

นายภิรมย์ นาคสีทอง,นายรัตนพล ศรีปานรอด, นายพัฒนธรณ์ 
ภัทรศรีสโรจน์ (เป็นครูท่ีปรึกษา)นายภานุพงษ์ สุขัมภ,์นายซัล
มาน สืบประดิษฐ์,นายสรวชิญ์ รัตนรัตน์(นักเรียนผู้ประดิษฐ์) 

ได้รับรางวัลระดบัเหรียญทองแดง              
“อุปกรณร์ือ้ถอดขดลวดมอเตอร์” 

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศกึษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ 

............................................................................

โดย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



รางวัลที่ภาคภูมิใจ

นายภิรมย์ นาคสีทอง, นายรัตนพล ศรีปานรอด, นายป่ินพงษ์
ยอดสะคุณ(เป็นครูท่ีปรึกษา)นายศุภฤกษ์ ชูเมือง,นายเมทนี 

ทองนวล,นายอนุชา เกตุสุวรรณ์ (นักเรียนผู้ประดิษฐ)์ 

ได้รับรางวัลระดบัเหรียญทองแดง 
“ถังแยกขยะสะสมแตม้ระบบRFID”

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
การประกวดสิง่ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

ระดับภาค ภาคใต้ 
............................................................................

โดย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



รางวัลที่ภาคภูมิใจ

นายป่ินพงษ์ ยอดสะคุณ,นางสาววราภรณ์ ศิริครนิทร์
(เป็นครูท่ีปรึกษา) นายอลงกรณ์  เทพทวี,นายพิเชษฐ์ เส้งเชื้อ,

นายจีรวัฒน์ สายปัน (นักเรียนผู้ประดิษฐ์) 

ได้รับรางวัลระดบัเหรียญทองแดง 
“มาตรวัดค่าน้ าบอกค่าเป็นเงินบาท”

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศกึษา 
การประกวดสิง่ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

ระดับภาค ภาคใต้ 
............................................................................

โดย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



รางวัลที่ภาคภูมิใจ

นายกฤษฎา ชัยอ่อนแก้ว (เป็นครูท่ีปรึกษา) 
นายอ านาจ จันทนิล,นายวรวุฒิ กิ้มเส้ง , 

นายฉัตรมงคล สงวนเขียว (นักเรียนผู้ประดิษฐ์) 
ได้รับรางวัลระดบัเหรียญทองแดง 

เตาย่างผลิตไฟฟา้ 
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศกึษา                     

การประกวดสิง่ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับภาค ภาคใต้ 

............................................................................
โดย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



รางวัลที่ภาคภูมิใจ

นายรัตนพล ศรีปานรอด, นายตนุภัทร ประสานรมย์ 
(ครูท่ีปรึกษา) นายเมทนี ทองนวล,นายสรวิชญ์ รัตนรัตน์

(นักเรียนผู้ประดิษฐ์) 

ได้รับรางวัลระดบั 4 ดาว ระดับทีม่ีคณุภาพ 
ชุดล้างเครื่องกรองน้ าอัตโนมัติ              

การประกวดสิ่งประดษิฐ์และนวัตกรรม 
กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ภาคใต้

............................................................................

โดย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



รางวัลที่ภาคภูมิใจ

นายภิรมย์ นาคสีทอง, นายรัตนพล ศรีปานรอด, นายตนุภัทร 
ประสานรมย(์เป็นครูที่ปรึกษา)นายซัลมาน สืบประดิษฐ,์

นายพิเชษฐ เส้งเชื้อ (นักเรียนผู้ประดิษฐ์)

ได้รับรางวัลระดบัเหรยีญทองแดง 
อุปกรณร์ือ้ถอดขดลวดมอเตอร ์

โครงการวันนักประดิษฐ์ 
............................................................................

โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ



รางวัลที่ภาคภูมิใจ

นายภิรมย์ นาคสีทอง,นายรัตนพล ศรีปานรอด, นายตนุภัทร 
ประสานรมย์(เป็นครูที่ปรึกษา) นายอลงกรณ์ เทพทวี,

นายศุภฤกษ์ ชูเมือง (นักเรียนผู้ประดิษฐ์) 

ได้รับรางวัลระดบัเหรียญทองแดง 
อุปกรณช์ว่ยถอดและประกอบบชูพดัลม 

โครงการวันนกัประดิษฐ์
............................................................................

โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ



รางวัลที่ภาคภูมิใจ

นายจ ารูญ วงศ์กระจ่าง(เป็นครูท่ีปรึกษา)นายสรวิชญ์ รัตนรัตน์,
นายเมทนี ทองนวล (นักเรียนผู้ประดิษฐ์) 

ได้รับรางวัลสิง่ประดษิฐ์ด้านพลังงานยอดเยี่ยม 
ฝาปิดกระทะส าหรับเคี่ยวน้ าตาลเพือ่ประหยัด

พลังงาน เวลา และอเนกประสงค ์
โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน

(การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่ออนุรักษ์พลังงาน)

............................................................................

โดย กระทรวงพลังงานร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



รางวัลที่ภาคภูมิใจ

นายภิรมย์ นาคสีทอง, นายรัตนพล ศรีปานรอด,นายตนุภัทร 
ประสานรมย์ (เป็นครูที่ปรึกษา)นายเกียรติศักด์ิ ชมช่ืน,

นายธนพล เอียดสุย,นายพิเชษฐ์ เส้งเชื้อ (นักเรียนผู้ประดิษฐ์) 

ได้รับรางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศกึษา 
ชุดล้างเครื่องกรองน้ าอัตโนมัติ

การประกวดสิง่ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับชาติ    ปีการศึกษา 2561

............................................................................
โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ



รางวัลที่ภาคภูมิใจ

นางพราวภรณ์ ประทีปเกาะ ครูท่ีปรึกษา 
นายมูฮัมหมัดอาลาวี กะลูแปและนายฐาปกรณ์ ห้องฉิ้น

นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชพี
ระยะสั้น ทักษะอาหารจานเดยีว 

การแข่งขันทกัษะวิชาการและวิชาชพี 
ระดับภาค ภาคใต้

............................................................................

โดย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



รางวัลที่ภาคภูมิใจ

นางพราวภรณ์ ประทีปเกาะ ครูท่ีปรึกษา 
นายมูฮัมหมัดอาลาวี กะลูแปและนายฐาปกรณ์ ห้องฉ้ิน

นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน 

ได้รับรางวัลระดบัเหรียญทองแดง การแข่งขัน
ทักษะวิชาชพีระยะสัน้ ทักษะอาหารจานเดียว 

การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชพี 
ระดับชาติ

............................................................................

โดย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



รางวัลที่ภาคภูมิใจ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
การประเมินมาตรฐานองค์การวิชาชีพ

ในอนาคตแห่งประเทศไทย
ปีการศึกษา 2561

............................................................................

โดย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



รางวัลที่ภาคภูมิใจ

ได้รับรางวัลชนะเลิศค่ายย่อยดีเด่น 
(ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน) อันดับ 1

งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชวีศึกษา ครั้งที ่20
ปีการศึกษา 2561 จังหวัดชลบุรี 

............................................................................

โดย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



- ขอบคุณ -

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา


