
      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาววราภรณ วองนัยรัตน 
โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทบาลัย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  สุนทรพจน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวศิริลักษณ วรรณศิลปน 
โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทบาลัย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  รองเพลงลูกทุง   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวRosina Afriyie 
โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  สุนทรพจน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวกัญญนันท ธนะรัตนเรืองกิจ 
โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางจีรนันท ชีวอารี 
โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  รองเพลงลูกทุง   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางดารณี สมองาม 
โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  รองเพลงสากล   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางปยนุช พงษเศวต 
โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายรวี สีทองสุก 
โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาววัลลีย เทศดนตรี 
โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสิริวรรณ เฉลิมแสนยากร 
โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  รองเพลงสากล   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวลัดดาวัลย เจริญสิริถาวร 
โรวเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  พิมพดีดไทย-อังกฤษดวยคอมพิวเตอร   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวมยุรี โพธิ์ฉัตร 
วิทยาลัเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  พิมพดีดไทย-อังกฤษดวยคอมพิวเตอร   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายอนุชา ชัยพล 
วิทยาลัยเทคโนโล  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางอิเล็กทรอนิกส   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายอํานาจ สมทรัพย 
วิทยาลัยเทคโนโลยี สยามธุรกิจในพระอุปถัมภฯ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายคมสัน ขาํเมือง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางอิเล็กทรอนิกส   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายคมสัน ขาํเมือง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางอิเล็กทรอนิกส   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายจิรโรจน เลาหโรจนวงศา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางอิเล็กทรอนิกส   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายจิรโรจน เลาหโรจนวงศา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางอิเล็กทรอนิกส   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายชาํนาญ ชมพิพัฒน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางเทคนิคพ้ืนฐาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายชาํนาญ ชมพิพัฒน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางเทคนิคพ้ืนฐาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายชูชาติ หัตถบูรณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางเทคนิคพ้ืนฐาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายโชคชัย เกื้อขันสกุล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางกลโรงงาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางฐาปนีย เตาทองสิริพัฒน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  รองเพลงสากล   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางฐาปนีย เตาทองสิริพัฒน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  รองเพลงสากล   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายธวัชชัย วิจันทมุข 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางไฟฟา   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายธวัชชัย วิจันทมุข 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางไฟฟา   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายนวรัฐ สุขสมบุญ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางอิเล็กทรอนิกส   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายนวรัฐ สุขสมบุญ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางอิเล็กทรอนิกส   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวบุญเตือน สินเวช 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  มารยาทไทยและการสมาคม   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวบุญเตือน สินเวช 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  มารยาทไทยและการสมาคม   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายบุญเลิศ เพิ่มเพ็ชร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางเทคนิคพ้ืนฐาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายบุญเลิศ เพิ่มเพ็ชร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางเทคนิคพ้ืนฐาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายประดิษฐ จาํปาเงิน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางยนต   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายประดิษฐ จาํปาเงิน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางยนต   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายพิษณุ ออนศรี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางกลโรงงาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายไพโรจน ธาราดล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายสัญญา แนวทะวิช 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางอิเล็กทรอนิกส   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายสัมพันธ ธีระพจน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางเทคนิคพ้ืนฐาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายสัมพันธ ธีระพจน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางเทคนิคพ้ืนฐาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายสุทัศน โชติวรรณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายสุบิน รอดดี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางกลโรงงาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายสุบิน รอดดี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางเทคนิคพ้ืนฐาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสุมาลี วงศสรรค 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางไฟฟา   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายสุรัตน นาที 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางยนต   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายกิตติพงศ ศุภวิมุติ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายกิตติพงศ ศุภวิมุติ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางยนต   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวขนิตรา มีแกว 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายขวัญ รอยผ้ึง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายขวัญ รอยผ้ึง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางไฟฟา   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางชมภู นิลศาสตร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางเทคนิคพ้ืนฐาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายชาตรี นุชนาง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายชาตรี นุชนาง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางกลโรงงาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายณรงคศักดิ์ ล้ําเลิศ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายณัฐวร สีดานอย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางยนต   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายธวัช วิเศษโชค 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางเทคนิคพ้ืนฐาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายนายนิวัฒน บุญมี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  การตัดสินใจทางธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายนายนิวัฒน บุญมี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  การตัดสินใจทางธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายนายสุชาติ มากตาย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางยนต   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายบุญมี ตองเสรีกุล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  มารยาทไทยและการสมาคม   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวเบญจา พันธุยิ้ม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางไฟฟา   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายพงษพัฒน วงษศิลป 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางกลโรงงาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายพัทธจิต จุลโลบล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายมนตรี สุขชุม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายมนตรี สุขชุม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายมนตรี สุขชุม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางไฟฟา   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวมะลิน อินรินทร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  รองเพลงลูกทุง   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวยุวลักษณ นาคสวัสดิ์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวรสริน อินสวาง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  มารยาทไทยและการสมาคม   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายวัชรพงษ ปรือปรัง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางอิเล็กทรอนิกส   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางวันทนา อาํไพรัตน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายศิริพงศ ศรีปาน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายศิริพงศ ศรีปาน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางไฟฟา   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายสมพล สายสกล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางไฟฟา   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวสาวิตรี แสงพลอยแกว 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายสุทิน บัวศรี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางยนต   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายคทาธร เตชมหนนท 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันตบริหาร  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาอตุสาหกรรมการทองเท่ียว  สาขาวิชา การโรงแรมและการทองเที่ยว   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายณัฐกร จานศรีเพ็ง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันตบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  มารยาทไทยและการสมาคม   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายณัฐพงศ ภูริวัฒปญญา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันตบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  รองเพลงสากล   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายณัฐวุฒิ เจียรกุล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันตบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  ราํวงมาตรฐาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายธีระพงษ นนจันทร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันตบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  รองเพลงลูกทุง   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายนัฐณรงค พันทนา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันตบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  มารยาทไทยและการสมาคม   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายบัณฑิต โพธิดะนุช 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันตบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายปายาส ทองแดง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันตบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

วาที่รอยตรีพงศักดิ์ บุญเพ็ง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันตบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายพลากร ขูรูรักษ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันตบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  รองเพลงลูกทุง   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวพัชญธนัน นนทิยาจงศรี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันตบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาอตุสาหกรรมการทองเท่ียว  สาขาวิชา การโรงแรมและการทองเที่ยว   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางพัชรพัชร สุทธิอรรคเวช 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันตบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  มารยาทไทยและการสมาคม   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวพัทธนันท ไตรวรรธนวิชัย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันตบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสรัลชนา รอดภัยปอง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันตบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุพัฒตรา ดัชถุยาวัตร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันตบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสุรีพร เมืองมุงคุณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันตบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายอภินันทร เปรมหิรัญ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันตบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  รองเพลงสากล   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวจิรายุ เนียมนวม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาอตุสาหกรรมการทองเท่ียว  สาขาวิชา การโรงแรมและการทองเที่ยว   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางญาดา ดีสุคนธ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  การตัดสินใจทางธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางดวงกมล บุญพาโชค 
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวดาวรุง หวยหงษทอง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวทัศนี ลี้จากภัย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  การตัดสินใจทางธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายธงชัย พรประสงคสุข 
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  การตัดสินใจทางธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวธันยพัต ภักดี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  มารยาทไทยและการสมาคม   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางนงเยาว เขียวมณี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางนีรนุช ไพบูลยสิทธิ์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวฝนทิพย เพชรจํารัส 
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวภัทรชนม รัชตะหิรัญ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาอตุสาหกรรมการทองเท่ียว  สาขาวิชา การโรงแรมและการทองเที่ยว   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวมณีโชค สังหาญ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  มารยาทไทยและการสมาคม   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวเมธิกา ชาพิมล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวราตรี เขียวมณี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  การตัดสินใจทางธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาววรการ ทองเนื้อแข็ง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  ราํวงมาตรฐาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาววันเพ็ญ เยรัมย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาววันเพ็ญ พริ้งเพราะ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวสกุนตลา เง็กปลิก 
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาคร พิทักษธํารง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุดารัตน ศรีมงคล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  รองเพลงลูกทุง   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวหวานตา วงคดี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  รองเพลงลูกทุง   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางอุษา กิ่งชา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายเศรษฐสิทธิ์ สันทอง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีชางอุตสาหกรรมกรุงเทพ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางยนต   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายนพดล โปชริกุล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางกลโรงงาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายนพพร เจริญพันธ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายบุญเชาว ชุมแสง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  มารยาทไทยและการสมาคม   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายปติ มีกมลเวช 
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายเลอศักดิ์ เสแสวง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางยนต   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายวรพงษ ปงลิขิต 
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางไฟฟา   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายวระเทพ วงศิลป 
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางกลโรงงาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายวุฒิชัย ธิเลิศ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางยนต   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายอัศวเณศว ณ บางชาง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางไฟฟา   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางจันทนา พงษรัตน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวชาริกา ศิลปวิชัย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายณัฐปภานนท ถูกจิตร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายณัฐปภานนท ถูกจิตร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวณัฐวดี คุณพงษ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายปรีชา ชีชนะ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  พิมพดีดไทย-อังกฤษดวยคอมพิวเตอร   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวพรภิมล สาคร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางพัชรา ดวงนุย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  พิมพดีดไทย-อังกฤษดวยคอมพิวเตอร   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางเยาวลักษณ รัตนศรี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  มารยาทไทยและการสมาคม   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางเยาวลักษณ รัตนศรี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  มารยาทไทยและการสมาคม   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางรวมพร ประพฤติธรรม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  การตัดสินใจทางธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางวรรธณี แชมเช้ือ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  พิมพดีดไทย-อังกฤษดวยคอมพิวเตอร   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางเอื้องทิพย สุวินทวงศ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางพรสวรรค แยมกวีตระกูล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางมานิดา ปาริจฉัตตร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวยุพา ใจศิริสวย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  พิมพดีดไทย-อังกฤษดวยคอมพิวเตอร   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางราตรี รุงเรือง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  พิมพดีดไทย-อังกฤษดวยคอมพิวเตอร   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุนันทา โสรณสุทธิ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุภาพร เจริญธํามรงค 
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวอริศราภรณ เส็งหลวง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  พิมพดีดไทย-อังกฤษดวยคอมพิวเตอร   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวอริศราภรณ เส็งหลวง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  พิมพดีดไทย-อังกฤษดวยคอมพิวเตอร   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวจันทรเพ็ญ มะโนนอม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวนฤมล สลาม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวนฤมล สลาม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวบุษบา พวงพันสาย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวรัตนาภรณ ใสหมี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายวงศการ ชัยชนะ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวศุภานิช แสงผา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุวิมล แขกซอง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายนิติศักดิ์ ไพโรจน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลป  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  รองเพลงลูกทุง   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายกาํพล ศรีบุญพงศ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลป  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางเทคนิคสถาปตยกรรม   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางจุฑาธิป พิงคทร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลป  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  มารยาทไทยและการสมาคม   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายถาวร แกวมโนรมย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลป  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาศิลปกรรม  สาขาวิชา การออกแบบ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวธัญญรัศม ภูวิศกิตติ์ธนา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลป  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาศิลปกรรม  สาขาวิชา วิจิตรศิลป   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายพิทยา กําลังรัมย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลป  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาศิลปกรรม  สาขาวิชา วิจิตรศิลป   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายภูริลาภ เรืองมณี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลป  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาศิลปกรรม  สาขาวิชา การออกแบบ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวรชา แกวพฤกษ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลป  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาศิลปกรรม  สาขาวิชา การออกแบบ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายเลิศพร สมตน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลป  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาศิลปกรรม  สาขาวิชา วิจิตรศิลป   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายสมัย จันดาศรี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลป  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาศิลปกรรม  สาขาวิชา วิจิตรศิลป   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายสาธร เทพพิทักษ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลป  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางเทคนิคสถาปตยกรรม   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

วาที่รอยตรีสุโชติ ยิ้มถนอม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลป  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางเทคนิคสถาปตยกรรม   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสุมล กาญสอาด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลป  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาศิลปกรรม  สาขาวิชา การออกแบบ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุรีรัตน สายบุญมี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลป  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาศิลปกรรม  สาขาวิชา การออกแบบ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายอาทิตย พูลประดิษฐ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลป  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาศิลปกรรม  สาขาวิชา วิจิตรศิลป   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวอารยา แซลอ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลป  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาศิลปกรรม  สาขาวิชา วิจิตรศิลป   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวกานตพิชชา โคกสุวรรณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟช่ันนานาชาติ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาอตุสาหกรรมการทองเท่ียว  สาขาวิชา การโรงแรมและการทองเที่ยว   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางจุฑามาศ ทรัพยทอง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟช่ันนานาชาติ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวชญาพร จรรยา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟช่ันนานาชาติ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  พิมพดีดไทย-อังกฤษดวยคอมพิวเตอร   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวชญาพร จรรยา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟช่ันนานาชาติ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายฐานันดร กันธวงศ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟช่ันนานาชาติ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายฐานันดร กันธวงศ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟช่ันนานาชาติ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  ราํวงมาตรฐาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวดวงใจ ลิ้มกมล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟช่ันนานาชาติ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาศิลปกรรม  สาขาวิชา วิจิตรศิลป   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางภมรวรรณ วัชระวิชย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟช่ันนานาชาติ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  รองเพลงสากล   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางภมรวรรณ วัชระวิชย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟช่ันนานาชาติ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  สุนทรพจน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางรุงนภา ลิขิตปญญาวัฒน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟช่ันนานาชาติ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  สุนทรพจน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางวัชรีภรณ พงษไชย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟช่ันนานาชาติ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  สุนทรพจน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุภาภรณ ชนะชัย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟช่ันนานาชาติ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  มารยาทไทยและการสมาคม   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวอมรรัตน ตรีวรพันธุ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟช่ันนานาชาติ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  สุนทรพจน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายอาคม สิงหผาสุข 
วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟช่ันนานาชาติ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  รองเพลงลูกทุง   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายกฤษดา ทับสุข 
วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจและนีรชาศึกษา  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  สุนทรพจน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวนัฎฐภัทร ศรัทธาเจนสุข 
วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจและนีรชาศึกษา  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวนัฎฐภัทร ศรัทธาเจนสุข 
วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจและนีรชาศึกษา  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  รองเพลงลูกทุง   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวนัฎฐภัทร ศรัทธาเจนสุข 
วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจและนีรชาศึกษา  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  ราํวงมาตรฐาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวนัฎฐภัทร ศรัทธาเจนสุข 
วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจและนีรชาศึกษา  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  สุนทรพจน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวนัฎฐภัทร ศรัทธาเจนสุข 
วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจและนีรชาศึกษา  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวเบญญา ฉิมแกว 
วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจและนีรชาศึกษา  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวพิมพญาดา ปญญายงค 
วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจและนีรชาศึกษา  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  มารยาทไทยและการสมาคม   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวพิมพญาดา ปญญายงค 
วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจและนีรชาศึกษา  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  ราํวงมาตรฐาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายศรัน วิบูลยกุล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจและนีรชาศึกษา  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุธารัตน เหรา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  มารยาทไทยและการสมาคม   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายฉัตร แสงสาคร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  การตัดสินใจทางธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายชนานนท มงคลประสิทธิ์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบรหิารธรุกิจ  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวชูจิต รุจิพืช 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  มารยาทไทยและการสมาคม   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายณัฐกร กลีบบัว 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  รองเพลงลูกทุง   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวดวงพร คําสิม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายธนพล ลิขิตเจริญนุกูล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายธนยศ เดนดวง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายธนยศ เดนดวง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวธนัฏฐา พรหมศร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายนทีธร บุญสงวงศสกุล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวนิลุบล พูนธนสมบัติ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  การตัดสินใจทางธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวปาริชาต อรรถคุณากร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายปยะ ศิริวงค 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวพิมลมาส หงษนิมิตร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายพีรศักดิ์ โคกสันเทียะ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  รองเพลงลูกทุง   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายยุทธศักดิ์ สุภักดี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวรัชนีกรณ สมเสียง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายรุงโรจน แตงอุไร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  การตัดสินใจทางธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาววิเลขา ปานสมัย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  พิมพดีดไทย-อังกฤษดวยคอมพิวเตอร   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายสมชาย เบ็ญจวรรณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายสุชน เคาโคตร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวกชกร สังแตง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปนมณฑล  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายวีรศักดิ์ บุญเพชร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปนมณฑล  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางไฟฟา   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายวีรศักดิ์ บุญเพชร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปนมณฑล  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวหัชชกร ยะบุญวัน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปนมณฑล  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  มารยาทไทยและการสมาคม   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวหัชชกร ยะบุญวัน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปนมณฑล  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวอัญญรัตน ทองแจง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษสวัสดิ์  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาอตุสาหกรรมการทองเท่ียว  สาขาวิชา การโรงแรมและการทองเที่ยว   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวกฤษฎาพร สุวิมล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณบางแค  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  สุนทรพจน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวกฤษดาพร สุวิมล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณบางแค  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  มารยาทไทยและการสมาคม   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางนรา ครุสาตะ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณบางแค  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  พิมพดีดไทย-อังกฤษดวยคอมพิวเตอร   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางนางเพ็ญแข บุญคง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณบางแค  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวนิยตา สีกา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณบางแค  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวเมธาวี โคตวงค 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณบางแค  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวเมธาวี โคตวงค 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณบางแค  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวสมศรี ขาํสุนทร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณบางแค  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุกัญญา ตั้งมหาเมฆ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณบางแค  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  รองเพลงลูกทุง   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสมหวัว เพิ่มสวาง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสามเสน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายพัชรพงษ ยศกันโท 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายพัชรพงษ ยศกันโท 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวมาริษา ศรีสิทธ์ิ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาอตุสาหกรรมการทองเท่ียว  สาขาวิชา การโรงแรมและการทองเที่ยว   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางวรัญญา พรรณกมล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  ราํวงมาตรฐาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายกลาณรงค มงคลทรัพย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางยนต   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายกลาณรงค มงคลทรัพย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางยนต   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวกันยารัตน เทพสําราญ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางอิเล็กทรอนิกส   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวกันยารัตน เทพสําราญ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายโกษิต เกตุมณี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางไฟฟา   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายโกษิต เกตุมณี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางไฟฟา   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวจิตรลัดดา เขียวแกว 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

วาที่รอยตรีชุติพนธ มะนะโส 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางยนต   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวณัฏฐพัชร วงคหอคํา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางอิเล็กทรอนิกส   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายธันวา ชื่นจิตร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางไฟฟา   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายธันวา ชื่นจิตร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางไฟฟา   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายปฐมพงศ ขําจิตร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางอิเล็กทรอนิกส   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางมรินสดา หันหาบุญ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายระพี ดวงประทีป 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางเทคนิคพ้ืนฐาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายสุรชัย ไตรบรรณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางยนต   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายอดุลย ใสรังกา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางยนต   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายอดุลย ใสรังกา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางยนต   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวอุไรพร นุนมา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางอิเล็กทรอนิกส   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายกิตติ สมบุญรอด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางยนต   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายจรินทร เทศผล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางไฟฟา   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายชาญชัย อรุณประเสริฐ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางไฟฟา   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางฐิติกัญญา ทรงศิริ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  ราํวงมาตรฐาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายธานนท แตงศรี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางเทคนิคพ้ืนฐาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

วาที่รอยตรีพงศธร สุทธิวัฒน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวพรพรรณ ลิ้มไพบูลย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายสมศักด์ิ เดนทอง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางยนต   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวจารุมาศ เติมประยูร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวธัญลักษณ เต็มสุขกมล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายมนัส แกวเขียว 
วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  รองเพลงลูกทุง   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสุดใจ ปลื้มจิตร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวกนกวรรณ วงศา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายเกียรติศักดิ์ วันหวัง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายโกศล วัฒนะประดิษฐ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายจตุพร ขวัญมา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางยนต   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายจักรกฤษ ธรรมวงศ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางยนต   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางชญาภรณ ธีรชัยมงคลกุล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  รองเพลงสากล   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายชิดตะวัน อิ่มสรรค 
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวณัฏยา ศรีทะบาล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  รองเพลงลูกทุง   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวณัฏยา ศรีทะบาล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายณัฐวุฒิ ลือทองจักร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายทวิชาติ ปานโต 
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  พิมพดีดไทย-อังกฤษดวยคอมพิวเตอร   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวนงลักษณ สุขแสง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวนงลักษณ สุขแสง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  การตัดสินใจทางธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวนงลักษณ สุขแสง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายนพรัตน ศรีสําอางค 
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายนฤนาท เพิ่มพงศพิสิฐ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  ราํวงมาตรฐาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายปฐมพร อยุไทย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  การตัดสินใจทางธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายปฐมพร อยูไทย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวประภากร ธรรมมาพาณิช 
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวประภากร ธรรมมาพาณิช 
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายพชร ทิพยดี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางเทคนิคพ้ืนฐาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายพนม แกวดํา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางยนต   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางพรสมัย เอี่ยมทองจรัส 
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  รองเพลงสากล   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายภาณุพงศ วงษเนตร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายวิทยา ศาลาทอง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายศราวุธ เกิดสุวรรณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางศุภลักษณ วิรุนทร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  มารยาทไทยและการสมาคม   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายสมศักดิ์ ธนะเรืองสกุลไทย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางเทคนิคพ้ืนฐาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวสลิลลา ละอองสุวรรณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  สุนทรพจน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

วาที่รอยตรีสุรชัย ศรีณรงค 
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

วาที่รอยตรีสุรชัย ศรีณรงค 
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายอาทิตย ยุงไธสง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางยนต   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวเบ็ญจพร วณิชาชีวะ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  สุนทรพจน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายฉัตรชัย วิลิตไชย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลยบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวดาราพร ผุดผอน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลยบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวทิฆัมพร กรุณาเพ็ญ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลยบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาอตุสาหกรรมการทองเท่ียว  สาขาวิชา การโรงแรมและการทองเที่ยว   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวปรางทิพย ศิริวงษ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลยบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  พิมพดีดไทย-อังกฤษดวยคอมพิวเตอร   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางปราณี บุญรอด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลยบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางปราณี บุญรอด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลยบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  ราํวงมาตรฐาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางพัทธวรรณ จันทระ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลยบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  มารยาทไทยและการสมาคม   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายพิพัฒน หุตะวัฒนะ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลยบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  รองเพลงลูกทุง   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวภาวิณี นํ้าพระทัย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลยบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาอตุสาหกรรมการทองเท่ียว  สาขาวิชา การโรงแรมและการทองเที่ยว   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายยุทธภูมิ พลนามอินทร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลยบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายวิญู บูรณภวังค 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลยบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสายสุนีย หงษลีลา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลยบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  ราํวงมาตรฐาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายกิตติภัค ปลั่งศรี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล  ศรียาน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางเจริญสุข ผองภักดี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล  ศรียาน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  ราํวงมาตรฐาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายเฉลิมพล จิตรอรุณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล  ศรียาน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  การตัดสินใจทางธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายณรงคศักดิ์ เกาแสนสุข 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล  ศรียาน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวดวงรัตน อยูศรีเจริญ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล  ศรียาน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวนิษา แตงเอี่ยม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล  ศรียาน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  การตัดสินใจทางธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางปราณี ธํารงสุทธิพันธ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล  ศรียาน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวพัชรินทร แสงเงิน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล  ศรียาน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  พิมพดีดไทย-อังกฤษดวยคอมพิวเตอร   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางไพเราะ วังแกว 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล  ศรียาน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  สุนทรพจน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวมลิวัลย ภูฆัง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล  ศรียาน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวเยาวลักษณ อวมมีเพียร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล  ศรียาน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวสารภี ศุระศรางค 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล  ศรียาน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวสารภี ศุระศรางค 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล  ศรียาน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสุทัศนีย พลเตชา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล  ศรียาน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  มารยาทไทยและการสมาคม   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุธามาศ ทิพยอุทัย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล  ศรียาน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  มารยาทไทยและการสมาคม   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุวพันธ คลายสุบรรณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล  ศรียาน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุวพันธ คลายสุบรรณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล  ศรียาน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวอโณทัย ภูสีมวง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล  ศรียาน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายกิตติภัค ปลั่งศรี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวขวัญใจ จันทรวงษ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวขวัญใจ จันทรวงษ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวขวัญใจ จันทรวงษ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวขวัญใจ จันทรงงษ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายคมวุฒิ อินทรวิรัตน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายคมวุฒิ อินทรวิรัตน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายคมวุฒิ อินทรวิรัตน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายคมวุฒิ อินทรวิรัตน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางเจริญสุข ผองภักดี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  ราํวงมาตรฐาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายณรงคศักดิ์ เกาแสนสุข 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวดวงรัตน อยูศรีเจริญ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายโดม เจริญศิริ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายโดม เจริญศิริ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวพัชรินทร แสงเงิน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  พิมพดีดไทย-อังกฤษดวยคอมพิวเตอร   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวมลิวัลย ภูฆัง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวมลิวัลย ภูฆัง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวเยาวลักษณ อวมมีเพียร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายวรวัฒน คําออน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  รองเพลงลูกทุง   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุธามาศ ทิพยอุทัย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  มารยาทไทยและการสมาคม   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวอโณทัย ภูสีมวง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายกัณพงศ พันธสวัสดิ์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหาร  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวกัญฐาพร กลิ่นเมธี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  พิมพดีดไทย-อังกฤษดวยคอมพิวเตอร   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายเจตวัฒน สมเจริญเกียรติ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวชญาณนันท วรกรโชติพันธุ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายชินวัฒน จึงพาณิชย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  การตัดสินใจทางธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวณัฐธภัคร หม่ืนอภัย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาอตุสาหกรรมการทองเท่ียว  สาขาวิชา การโรงแรมและการทองเที่ยว   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวณัฐหทัย นิลภิรมย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  สุนทรพจน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวธนัชชา ทองมิตร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  สุนทรพจน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางบุสพรรณ ทูปคันโธ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวประชิด เกิดมาก 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวประชิด เกิดมาก 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  พิมพดีดไทย-อังกฤษดวยคอมพิวเตอร   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวผองเพ็ญ เบญจาทิกุล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  รองเพลงลูกทุง   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวผองเพ็ญ เบญจาทิกุล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  ราํวงมาตรฐาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายพลสิทธิ์ ศรีศิริ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาอตุสาหกรรมการทองเท่ียว  สาขาวิชา การโรงแรมและการทองเที่ยว   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายภัทรวุธ บุบผา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาอตุสาหกรรมการทองเท่ียว  สาขาวิชา การโรงแรมและการทองเที่ยว   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวมณีย พุมพึ่งศรี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  สุนทรพจน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวมาศชฏา จันทรทิพย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวรุงนภา โกษาวัง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาววัชรา เช้ือรามัญ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายวัชรินทร ผองภักดี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาววาทินี หมื่นปทุม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายวิษณุ คลายมาลา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาอตุสาหกรรมการทองเท่ียว  สาขาวิชา การโรงแรมและการทองเที่ยว   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวศรีนันทรา สีทองสุข 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  สุนทรพจน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวสมพร แตงชาติ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวสิราวรรณ เอี่ยมทัด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาอตุสาหกรรมการทองเท่ียว  สาขาวิชา การโรงแรมและการทองเที่ยว   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสิริรัตน สมานโสร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสุภาวดี แกวเกา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  พิมพดีดไทย-อังกฤษดวยคอมพิวเตอร   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายอดิศร ชัยชาญ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางอรวรรยา โสมมัสกุล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  การตัดสินใจทางธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวอรุณรุง สุวรรณโชติ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายอลงกรณ เตาทอง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายอัครพล ธรรมรังสี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวอุทัยทิพย จิตโรจน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวกนกอร โคตรผาบ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรียาน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางเจริญสุข ผองภักดี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรียาน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  ราํวงมาตรฐาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวนลินฉัตร รินรดาทิตาวีร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรียาน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  รองเพลงสากล   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายกีรติ อินทรสุนทร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  การตัดสินใจทางธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายกีรติ อินทรสุนทร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  การตัดสินใจทางธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวฐิดารัตน อินปอง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายณัฎฐธภัท ธนพรพงษเลิศ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายณัฎฐธภัท ธนพรพงษเลิศ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  การตัดสินใจทางธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายณัฎฐธภัท ธนพรพงษเลิศ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวสิตากาญจน แกวมะโนภิสิทธ์ิ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวสิตากาญจน แกวมะโนภิสิทธ์ิ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวสิตากาญจน แกวมะโนภิสิทธ์ิ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวสิตากาญจน แกวมะโนภิสิทธ์ิ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางเสาวลักษณ มาศิริ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางเสาวลักษณ มาศิริ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายประภพ เรงพัฒนา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรมบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุภิญญา อินทช่ืน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรมบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางอรกัญญา พึ่งพรหม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวฉวีวรรณ วงศคีรีพิบูลย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภฯ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  การตัดสินใจทางธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวฉวีวรรณ วงศคีรีพิบูลย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภฯ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวพรทิพย สุขจําลอง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภฯ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาววิลัดดา ปรีดาวงศากร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภฯ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  พิมพดีดไทย-อังกฤษดวยคอมพิวเตอร   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายสันติ ทองประสูตร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภฯ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุพักตร ดิษยนันท 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภฯ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  การตัดสินใจทางธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสุพัตรา ตมะวิโมกษ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภฯ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวจิราภรณ ปานสวย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาอตุสาหกรรมการทองเท่ียว  สาขาวิชา การโรงแรมและการทองเที่ยว   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายสุริยา นิยม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวอรอุมา แกนแกว 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาอตุสาหกรรมการทองเท่ียว  สาขาวิชา การโรงแรมและการทองเที่ยว   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายJoey Dela Cruz 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชยบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  รองเพลงสากล   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวชุติมา สาเจริญ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชยบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  มารยาทไทยและการสมาคม   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายทศพล ศรีทอง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชยบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาอตุสาหกรรมการทองเท่ียว  สาขาวิชา การโรงแรมและการทองเที่ยว   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวธนวรรณ เกตุแกว 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชยบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  ราํวงมาตรฐาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายธนาคาร จันทารักษ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชยบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางนิภา พงษขวัญ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชยบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวบุษบา จี้เพชร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชยบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  รองเพลงลูกทุง   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวประพันธตรี ดวงดารา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชยบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาอตุสาหกรรมการทองเท่ียว  สาขาวิชา การโรงแรมและการทองเที่ยว   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายพีรณัท เกษทองมา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชยบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวมณฑิรา กองสมุท 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชยบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  พิมพดีดไทย-อังกฤษดวยคอมพิวเตอร   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางมารศรี ผาสุข 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชยบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวเยาวมาลย นุชงอน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชยบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  พิมพดีดไทย-อังกฤษดวยคอมพิวเตอร   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาววชิรญาณ บุญอินทร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชยบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  สุนทรพจน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายวสันต เฉลิมสิทธิชัย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชยบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  มารยาทไทยและการสมาคม   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาววันทณี รอดธานี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชยบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาววิไลพร นครราช 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชยบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาววีระวัลย ยุทธศาสตร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชยบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  ราํวงมาตรฐาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวศศิประภา เพ็งสวัสดิ์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชยบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

วาที่รอยตรีหญิงสิรภัทร บุญเพียร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชยบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุรีรัตน ฝายพลแสน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชยบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุวรรณา ลีดาสวัสดิ์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชยบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวนฤมล วิริยมาโน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครุ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวปภาสร นิลสระคู 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครุ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุกานดา มาสวนจิก 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครุ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายอัศวิน กลั่นกลา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครุ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

วาที่รอยตรีกมลภพ แกวศรี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายกฤตภาส ทองเปลื้อง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายกฤตภาส ทองเปลื้อง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายกฤษฎา ชุมสวัสดิ์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายกอพงษ สมจันทร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายกอพงษ สมจันทร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางกลโรงงาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวกาญจนา เลิศรุงรัศมี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายกาํพล นาควัชระ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายไกรวรรณ วิรุฬหจรรยา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวขจีวรรณ พรอยพานิช 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางจินตนา ศรีพุม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายจิรศักดิ์ กออวยชัย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวจิราทิพย โสภิตชาติ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวจิราทิพย โสภิตชาติ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  การตัดสินใจทางธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวจิราทิพย โสภิตชาติ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายจีระพันธ พูลสวัสดิ์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวจุฑารัตน ลุนพงษ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวจุฑารัตน ลุนพงษ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  มารยาทไทยและการสมาคม   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวจุฬาภรณ ขุนทอง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวจุฬาภรณ ขุนทอง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางอิเล็กทรอนิกส   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายเจษฎา ผาแพร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายเจษฎา ผาแพร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางเทคนิคพ้ืนฐาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวชนินาถ เรไร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวชลิตา มากกลิ่น 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวชัชฎาพร โพธิ์มณี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายชัยรัตน รัตนช่ืนอาภา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายชัยรัตน รัตนช่ืนอาภา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางอิเล็กทรอนิกส   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายชาญชัย สุวรรณมณี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายชาญณรงค ฉองสวนออย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายชาญณรงค ฉองสวนออย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางยนต   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายชิษณุพงศ ลังเพีย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายเชิดชาย เฟองฟุง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายณัฐปคัลภ ราชพลีสิงห 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายณัฐพงศ พลอยมุข 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายณัฐพัฒน แยมชุติ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายดลชนก เล็กสถิน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายทรงฤทธิ์ ติ่งสมบูรณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายทรงฤทธิ์ ติ่งสมบูรณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายทศพล เอื้อสัจจผล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายทิวากร หงษสุวรรณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายธงชัย จํานงกูล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายธนัฒฐธร สุขเงิน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายธีระศักดิ์ ชัยประภา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายนคร สังขขาว 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายนพรัตน ใจหาญ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวนรากร มณีโชติ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวนรากร มณีโชติ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  การตัดสินใจทางธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายนฤนาท พุมพวง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางนิภาพรรณี สุวรรณมณี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวนุชนรา จันทรนอก 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายบวรนันท ดีเจริญ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายบุญเยี่ยม ชวยกระจาง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายบุญเยี่ยม ชวยกระจาง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางยนต   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายบุญรวม ภูดวงเดือน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายบุญรวม ภูดวงเดือน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางไฟฟา   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางบุบผา แยมชุติ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวเบญจมาศ พุมพวง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวเบญจมาศ พุมพวง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายเบญจรงค โตบัวนอย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายปฐมกร แสงวรานนท 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวปภาสร นิลสระคู 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวประกายมาส โพธิ์จันทร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวประกายมาส โพธิ์จันทร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางอิเล็กทรอนิกส   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางประชุมพร รุนประพันธ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางประชุมพร รุนประพันธ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  สุนทรพจน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายประวิง รุนประพันธ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายประเสริฐ กมลภพตระกูล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายประเสริฐ กมลภพตระกูล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางอิเล็กทรอนิกส   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางปราณี แจมสาคร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางปราณี แจมสาคร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางปราณี แจมสาคร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวปทธิมาภรณ หนูดี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวปทธิมาภรณ หนูดี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายพงษสยาม ซ่ือแท 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวพรพิมล บานชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวพรพิรุณ วงศสมุด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวพลอยพัชร ศรีบุญเรือง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวพัชรี นาคทอง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวพัชรี จันเพ็ชร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายพันธกานต จันทรสังข 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายพิภู อินทรบํารุง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายพิศิษฐ สุมมาตย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายไพโรจน ไลรักษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายภูวนาท วองวิทยสกุล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายภูวนาท วองวิทยสกุล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางกลโรงงาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวมธุรดา เหรียญเชย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายมนตรี ปนนิล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายมนตรี ปนนิล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายมนตรี ปนนิล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางมยุรี เกื้อสกุล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางมยุรี เกื้อสกุล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายยุทธพงษ ตอวาศ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวรสลิน พันธแตง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายระเดน สกุณนี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

วาที่รอยตรีหญิงรุงนภาภรณ เลื่อนเพชร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

วาที่รอยตรีหญิงรุงนภาภรณ เลื่อนเพชร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายเรวัต ศูนยกลาง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายละมัย เหลากอดี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายละมัย เหลากอดี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางกลโรงงาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายลิขิต กุลฑา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวเลอลักษณ เลอเลิศวิเชียร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวเลอลักษณ เลอเลิศวิเชียร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาววรางคณา ขอบขํา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาววลัยลักษณ ทองสอาด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาววลัยลักษณ ทองสอาด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  สุนทรพจน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางวลี เพ็ญสาดแสง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางวลี เพ็ญสาดแสง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายวิเชียร จินากลึง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายวิทยา ฮวดเจริญกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายวิระ หนูราช 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายวิรัส กันทะปง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายวีรพล ย้ิมยอง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายวีรพล ย้ิมยอง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายศักดา ทนเฮือง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวศิริวรรณ คําภักดี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายสมชาย เพชรมณีคุปต 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายสมชาย เอี่ยมละออ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายสมชาย เพชรมณีคุปต 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางอิเล็กทรอนิกส   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายสมชาย เพชรมณีคุปต 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางอิเล็กทรอนิกส   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายสมบัติ ซิบังเกิด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายสันติพงษ บุญธง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายสายฝน รุผักชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวสาวิตรี จันทรวาน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวสิตานัน ไลรักษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุกัญญา เย็นยิ้ม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุกานดา มาสวนจิก 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  พิมพดีดไทย-อังกฤษดวยคอมพิวเตอร   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุจิตรา เพ็งสวาง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายสุจินต จาดใจดี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสุชาดา ณ ถลาง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสุชาดา ณ ถลาง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  สุนทรพจน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายสุชิน เกตุแกว 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายสุชิน เกตุแกว 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางกลโรงงาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุปราณี เมฆงาม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุปราณี เมฆงาม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  การตัดสินใจทางธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุภาภักดิ์ แกวศรีมล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายสุมิตร สุมมาตย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายสุมิตร สุมมาตย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางอิเล็กทรอนิกส   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายสุเมธ แยมชุติ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายสุรชัย คุณโตนด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายสุรพงษ ศรณรงค 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางโสรยา อยูคง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางโสรยา อยูคง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  รองเพลงลูกทุง   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางโสรยา อยูคง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  รองเพลงสากล   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายหัสนัย บัวลอย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวอนงค เรือนต๊ิบ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายอนัตร เรืองสม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายอนัตร เรืองสม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางอิเล็กทรอนิกส   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายอนุทัศ บุญเชิด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายอนุรักษ คลองแคลว 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวอรชิสา กิจสุขฤกษ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวอรพรรณ สมศรี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวอรพรรณ สมศรี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  สุนทรพจน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายอรรตพล แกวสวาง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวอัญชลี เสาพันธรส 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายอัศวิน กลั่นกลา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางกลโรงงาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายอากฤษ พอคา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางอารมณ ขอบขํา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวอินทพิม วงษพันธสิงห 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวอุไรรัตน แยมชุติ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุกัญญา เย็นยิ้ม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายพฤทธิ์ ศรีสกุล 
วิทยาลัยเทคโนโลียีชางอุตสาหกรรมกรุงเทพ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางไฟฟา   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายสมบัติ นาคนาวา 
วิทยาลัยเทคโนโลียีชางอุตสาหกรรมกรุงเทพ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางยนต   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายสมโภช ธรรมโชติ 
วิทยาลัยเทคโนโลียีชางอุตสาหกรรมกรุงเทพ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางอิเล็กทรอนิกส   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายเอกรินทร มีหิรัญ 
วิทยาลัยเทคโนโลียีชางอุตสาหกรรมกรุงเทพ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางอิเล็กทรอนิกส   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวเบ็ญจพร วณิชาชีวะ 
วิทยาลัยเทคโนโลีวัฒณาบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  ราํวงมาตรฐาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวชมพูนุท จิรกุลยานนท 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวเยาวภา นิกรพจน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางรัชนีวรรณ มีนพัฒนสันติ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  สุนทรพจน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางรัชนีวรรณ มีนพัฒนสันติ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  มารยาทไทยและการสมาคม   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายวัฒนา ลอยมา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสุจิณณา นิยมวัน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายกฤษดา เสียงกอง 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนตจอหน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางยนต   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวกฤษดาพร วงศทองอยู 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนตจอหน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  มารยาทไทยและการสมาคม   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางชลอ อุนใจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนตจอหน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  พิมพดีดไทย-อังกฤษดวยคอมพิวเตอร   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายถาวร สืบแสน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนตจอหน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายถาวร สืบแสน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนตจอหน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวทิพยสุดา สาคร 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนตจอหน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางอิเล็กทรอนิกส   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายเทิดศักดิ์ วิชาชัย 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนตจอหน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายเทิดศักดิ์ วิชาชัย 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนตจอหน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางไฟฟา   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวนลพรรณ กุฎอินทร 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนตจอหน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายพงศเดช ตรวจมรรคา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนตจอหน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางไฟฟา   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายพิเชษฐ ดอกรัก 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนตจอหน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  รองเพลงลูกทุง   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวพูนสุข อุดมทัศนีย 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนตจอหน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวมาริษา อัมราช 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนตจอหน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาววิภารัตน ชมดง 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนตจอหน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  รองเพลงสากล   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางวิไลรัตน พัฒนาอนุสรณ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนตจอหน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายศักดิ์สิทธิ์ วงศตรง 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนตจอหน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายศักดิ์สิทธิ์ วงศตรง 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนตจอหน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางศิริจันทร ชุณหศิริรักษ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนตจอหน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  รองเพลงสากล   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางศิริญญา แกวจินดา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนตจอหน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายสงวน รอดแรม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนตจอหน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางยนต   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสุภาพร พิมพกลัด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนตจอหน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  มารยาทไทยและการสมาคม   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสุภาพร พิมพกลัด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนตจอหน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายอนุชา อาทิตยต้ัง 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนตจอหน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางยนต   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวอนุโลม ศรีพิณ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนตจอหน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางอิเล็กทรอนิกส   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายเอื้อการย เศิกศิริ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนตจอหน  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางอิเล็กทรอนิกส   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางเขมจิรา มณีเนตร 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  ราํวงมาตรฐาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวดุจเดือน รื่นนาม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  สุนทรพจน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายธรรมรงค บุญแกว 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  รองเพลงลูกทุง   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายธรรมรงค บุญแกว 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  รองเพลงสากล   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายธรรมรงค บุญแกว 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  ราํวงมาตรฐาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวนิภาภรณ ศิริสัมพันธ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  ราํวงมาตรฐาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางปญญาพร เสือเพ็ชร 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  สุนทรพจน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายพีระพล มวงจร 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายภาคิน แสงสกุลศรี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายภาคิน แสงสกุลศรี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางศรีประภา รุณรงค 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  พิมพดีดไทย-อังกฤษดวยคอมพิวเตอร   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายศุภพล มงคลเจริญพันธ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุชาดา ปยะแพทย 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  พิมพดีดไทย-อังกฤษดวยคอมพิวเตอร   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายเสรี มวงขาํ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายเสรี พวงขาํ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวอนงค เมาทับ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  รองเพลงลูกทุง   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวอนงค เมาทับ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  รองเพลงสากล   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางภัทรนันฐ สรางวงศใหม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายกันติภัทร ฮะบุญมี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  มารยาทไทยและการสมาคม   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายกันติภัทร ฮะบุญมี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  ราํวงมาตรฐาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายบรรยวิชญ จันทะนัน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  สุนทรพจน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวรุงชบา อินทะรักษ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  สุนทรพจน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายศรีศักดิ์ พนภัย 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุภัตตา ไชยชาติ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  รองเพลงลูกทุง   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสุมลรัตน เคียงประคอง 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  รองเพลงสากล   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวอรพรรณ อินทรวิเศษ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  รองเพลงสากล   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวอุบลพรรณ อุตสาห 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวอุบลพรรณ อุตสาห 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวณฐมน อุชา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจรัลสนิทวงศ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายธัญชลิต ใหลเจริญ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจรัลสนิทวงศ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  รองเพลงลูกทุง   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายธัญชลิต ใหลเจริญ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจรัลสนิทวงศ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  ราํวงมาตรฐาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวนงลักษณ สําเร็จ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจรัลสนิทวงศ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายพีรภัทร โพธิ์กลิ่น 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจรัลสนิทวงศ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวรมยนลิน กุหลาบ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจรัลสนิทวงศ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายศุภชัย จันทรนันทนนท 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจรัลสนิทวงศ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุภาพร ศิริโภคาประกร 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจรัลสนิทวงศ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวเนาวรัตน รอดเพียน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายมนตรี สายหนู 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎรในพระอุปถัมภ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาอตุสาหกรรมการทองเท่ียว  สาขาวิชา การโรงแรมและการทองเที่ยว   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายหาญกลา ปญญา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎรฯ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาอตุสาหกรรมการทองเท่ียว  สาขาวิชา การโรงแรมและการทองเที่ยว   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายหฤษฎ ลิ้มสัมพันธ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ชางเทคนิคสถาปตยกรรม   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวนิศาภรณ แสดงสกุล 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทยบริหารธุกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  ราํวงมาตรฐาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายกันตภณ เสาวลักษณ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทยบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายฉัตรชัย ภักดีนอก 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทยบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางธิดารัตน เวชกุล 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทยบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  มารยาทไทยและการสมาคม   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวพรทิพย จําปพันธ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทยบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวพรพิมล ลัคนากาล 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทยบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางพิสชา ลบแจง 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทยบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  สุนทรพจน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวมัชฌิมา นอยแรม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทยบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  รองเพลงสากล   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวเมธาวดี ทองขาว 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทยบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  ราํวงมาตรฐาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาววรรณศิริ ไชยบุตร 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทยบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวโสภิดา. วงศเกิดสุข 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทยบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายหิรัญญพงษ โอวัฒนา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทยบริหารธุรกิจ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางจงจิตร แกววังนํ้า 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอซีย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  รองเพลงลูกทุง   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายกิตติ มาสุวัฒนะ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางจิราภา ลวงลือ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

วาที่รอยตรีชยพัทธ นพศุทธพัฒน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายชูชีพ ขาวเจริญ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  มารยาทไทยและการสมาคม   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายชูชีพ ขาวเจริญ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  ราํวงมาตรฐาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวณฏฐวรรณ ศรีช่ืน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวเติ้ง ยี่หัว 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  สุนทรพจน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวทิพยมณฑา เหลากสิการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  การตัดสินใจทางธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวทิพยมณฑา เหลากสิการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  การตัดสินใจทางธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวนงนุช แซโฮ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายนิพนธ ศุภตรัยวรพงศ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางนุจรินทร ทองรินทร 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวนุจรี นกอยู 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวนุชศรา เฉยบํารุง 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาอตุสาหกรรมการทองเท่ียว  สาขาวิชา การโรงแรมและการทองเที่ยว   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวประทุมทิพย บุญสุวรรณ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวประทุมทิพย บุญสุวรรณ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวปราณี พันธะ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  ราํวงมาตรฐาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางปยะจิต สามันสวน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  การตัดสินใจทางธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางภัคทีฆวิณหุ ไอศูรยยศพสุธีร 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  สุนทรพจน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายมงคล เกตุโกมล 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายวรศักดิ์ วรรณขจีพิบูลย 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาอตุสาหกรรมการทองเท่ียว  สาขาวิชา การโรงแรมและการทองเที่ยว   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายวรศักดิ์ วรรณขจีพิบูลย 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาอตุสาหกรรมการทองเท่ียว  สาขาวิชา การโรงแรมและการทองเที่ยว   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายวิชัยดิษฐ มิตรศรี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวศศิรกร เกิดยอด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวสินีนาฎ กัญญา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  ราํวงมาตรฐาน   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุกัญญา เมล็ดแตง 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  รองเพลงสากล   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุคนทิพย ชีพเปนสุข 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบัญชี   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสุนันทนา หาญปราบ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  มารยาทไทยและการสมาคม   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสุนันทนา หาญปราบ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  เทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ   
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นายสุวัฒน บัวสรวง 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

วาที่รอยตรีวันธงชัย ชีวะกลินศักดิ์ 
วิทยาลัยอาชีวะศึกษาสันติราษฎรในพระอุปถัมภ  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทวิชาอตุสาหกรรมการทองเท่ียว  สาขาวิชา การโรงแรมและการทองเที่ยว   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  



      

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ฯ 
มอบเกียรติบตัรน้ี เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุกัญญา เมล็ดแตง 
วิทยาลัยอาวศึกษาเอเซีย  

 
ไดเปน  ผูควบคุมนักเรียน นักศึกษา  ประเภทการประกวด  รองเพลงสากล   

การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี ๓๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอใหมีความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ให ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
 

 

  (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)         (รศ.ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                      ในพระราชูปถัมภ ฯ  


