ข้อมูลสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2556

ประวัติวิทยาลัย
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ขยายการอาชีวศึกษา ประเภทโรงเรียนสารพัดช่าง เพื่อเปิดทาการสอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และหลักสูตรพิเ ศษอื่น ๆ รวมทั้ งการสอนวิชาชีพ แก่นัก เรียนมัธยมศึก ษา
ให้มีจานวนมากขึ้น เพื่อให้ส อดคล้องกั บความต้องการของตลาดแรงงาน จึง ให้จัดตั้งโรงเรียนสารพัดช่าง
ลพบุรี สัง กัดกองวิท ยาลัยอาชีวศึก ษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๓๔ ก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณ ประจาปี ๒๕๓๕ จานวนเงิน ๓๓,๘๗๐,๐๐๐ บาท โดยนาย
อัมพร ภักดีชาติ ผู้อานวยการกองการศึกษาอาชีพ ได้ขออนุญาตใช้ที่ดินราชพัสดุแปลงทะเบียนที่ ลบ.๔๖๖
หมายเลขโฉนด ที่ ๑๙๘๕๑ เนื้อที่ ๕ ไร่ ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ต่อจากกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ผู้ครอบครองยินยอมให้เข้าใช้ประโยชน์ก่อสร้างโรงเรียนสารพัดช่างลพบุรี ตามหนังสือกรมธนารัก ษ์
ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๗/๑๐๗๔๔ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๓ และได้รับมอบที่ดินจาก นายกิ่ง ถิ่นจันทร์
เทศมนตรี เ มื อ งลพบุ รี จ านวน ๓ ไร่ ราคา ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ห่ า งจากวิ ท ยาลั ย ประมาณ
๒ กิโลเมตร ตั้งอยู่หมู่ ๑ ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๓๔
ให้กรมอาชีวศึกษา เพื่อไว้ก่อสร้างบ้านพักครู – อาจารย์ และคนงาน ภารโรง โดยมีนายวิศิษฐ์ สว่างทรัพย์
ผู้ช่วยผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เป็นผู้ประสานงานการจัดตั้งโรงเรียนสารพัดช่างลพบุรีในระยะ
เริ่มต้น ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศพัฒนาปรับปรุง และยกฐานะประเภทโรงเรียนสารพัดช่างและ
การอาชีพ เป็นวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๔ และจัดพิธีวางศิลาฤกษ์วิทยาลัย
สารพัดช่างลพบุรี เมื่ อ วันที่ ๗ กุ ม ภาพั นธ์ ๒๕๓๕ เวลา ๐๙.๒๙ น. โดยมี นายบุญ เที ย ม เจริญ ยิ่ ง
อธิ บ ดี ก รมอาชี ว ศึ ก ษาเป็ น ประธานพิ ธี ว างศิ ล าฤกษ์ และมี น ายเอกชั ย เชี ย งศรี เป็ น ผู้ อ านวยการ
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
สถานที่ตั้ง
วิท ยาลัยสารพั ดช่างลพบุรี (Lopburi Polytechnic College) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐ หมู่ ๓
ถนนพหลโยธิน ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๓๖๔๒-๐๙๕๐
โทรสาร ๐-๓๖๗๘-๔๘๓๓
เว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
เฟสบุ๊คแฟนเพจ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

: www.lpc.ac.th
: วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
: lopburi07ptc@hotmail.com

วิสัยทัศน์
“มุ่งจัดการศึกษาให้ผสู้ าเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร มีความรู้ ทักษะประสบการณ์ คุณธรรม จริยธรรม
ในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
๑. จัดการศึกษาให้มีหลักสูตรหลากหลายสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ ตามความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน และสถานประกอบการ
๒. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เป็นศูนย์การถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
๓. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ชุมชน และสถานประกอบการ มีส่วนร่วม ในการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
๔. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของสถานศึกษา
“พัฒนาฝีมือ ยึดถือคุณธรรม

ก้าวนาวิชาการ

สร้างงานเพือ่ สังคม”

นโยบายวิทยาลัย
1. เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทียบโอน
ประสบการณ์ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) และหลักสูตรพิเศษ (โครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ 108 อาชีพ)
2. จัดการศึกษาระบบปกติ ระบบทวิภาคี และระบบเทียบโอนประสบการณ์ เสริมสร้างคุณวุฒิ ให้กับทุก
กลุ่มเปูาหมาย
3. ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นและสถานประกอบการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
4. จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสู่ระบบการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
5. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
6. ส่งเสริมและสนับสนุนผูเ้ รียนผู้สอน การประดิษฐ์คิดค้นทาโครงการ โครงงานและวิจัย เพื่อพัฒนาปรับปรุง
การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในทุกด้าน
9. ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาสู่ชุมชนท้องถิ่น
ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน วิทยาลัยฯ ได้เปิดการเรียนการสอนตามโครงสร้างของหลักสูตร ดังนี้
1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เปิดสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่
 สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานยานยนต์
 สาขาวิชาช่างไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานช่างไฟฟูากาลัง
- สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์
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1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปิดสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่
 สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบเทียบโอนประสบการณ์
2.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เปิดสอน 1 สาขาวิชา ได้แก่
 สาขางวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
2.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เปิดสอน 2สาขาวิชา ได้แก่
 สาขาวิชาการบัญชี
 สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในโรงเรียนมัธยม (คู่ขนาน)
3.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เปิดสอน 1 สาขาวิชา ได้แก่
 สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานยานยนต์
3.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปิดสอน 1 สาขาวิชา ได้แก่
 สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานการบัญชี
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
4.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เปิดสอน 3 สาขาวิชา ได้แก่
 สาขาวิชาช่างยนต์
 สาขาวิชาช่างไฟฟูากาลัง
 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปิดสอน 1 สาขาวิชา ได้แก่
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
4.3 ประเภทวิชาคหกรรม เปิดสอน 3 สาขาวิชา ได้แก่
 สาขาวิชาผ้าและเครือ่ งแต่งกาย
 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)
5.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
5.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
5.3 ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
หลักสูตรพิเศษ
6.1 โครงการฝึกอบรมอาชีพ (สอน 108 อาชีพ)

ข้อมูลทรัพยากร
1 อาคารสถานที่
1.1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น
1.2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น
1.3 อาคารสานักงานและหอประชุม
1.4 บ้านพักผู้บริหาร ระดับ 7 – 8
1.5 บ้านพักครูแบบเรือนแถว 2 ชั้น 5 หน่วย
1.6 บ้านพักครูแบบเรือนแถว 2 ชั้น 7 หน่วย
1.7 บ้านพักภารโรงชั้นเดียว 2 หน่วย
1.8 ห้องน้า-ห้องส้วม
1.9 รางระบายน้า ค.ส.ล.
1.10 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น
1.12 สนามฟุตซอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน
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แผนผังวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
ถนนพหลโยธิน ทางไปสระบุรี
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พระพุทธรูปประจาวิทยาลัยฯ
ปูอมยาม
พระวิษณุกรรม
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพในสถานศึกษา
ห้องเรียนเสริมสวย
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น (ช่างอุตสาหกรรม)
อาคารชั่วคราวแผนกวิชาช่างช่างยนต์
อาคารชั่วคราว
อาคารหอประชุม และสานักงาน
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น (พาณิชยกรรม)
งานอาคาร
โรงอาหาร
ศูนย์บ่มเพาะ
ร้านค้า
ห้องน้านักเรียนนักศึกษา
โดมและสนามฟุตซอล
สนามเปตอง
Green Zone ต้นไทร
โรงจอดรถจักรยานยนต์
ซุ้มนั่งพัก
Green Zone
Green Zone

ทาเนียบผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
1. นายวิศิษฐ์
สว่างทรัพย์
2. นายเอกชัย
เชียงศรี
3. ว่าที่ร.ต.วิมล
ตระการสุข
4. ส.ว. วรวิทย์
วงษ์สุวรรณ์
5. นายเอกชัย
เชียงศรี
6. นายวัชรพงษ์
ฝั้นติ๊บ
7. นายสุรพงษ์
เปล่งรัศมี
8. นายชานาญ
ธรรมไชย
9. นายนิติ
นาชิต
ผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบัน
นายนิติ
นาชิต
นายอนุชาติ อุนะพานัก
นายวสันต์

แสงนิล

พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.

2533 - 2535
2535 - 2539
2539 - 2542
2542 - 2549
2549 - 2551
2551 - 2552
2552 - 2553
2553 - 2555
2555- ปัจจุบัน

ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
รองผู้อานวยการฝุายบริหารทรัพยากร
รองผู้อานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อานวยการฝุายพัฒนาการศึกษา
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ

แผนผังการบริหารงาน ประจาปี 2556
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
นายนิติ นาชิต
ผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายอนุชาติ อุนะพานัก

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายอนุชาติ อุนะพานัก

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
นายวสันต์ แสงนิล

งานบริหารงานทั่วไป
นางเสาวลักษณ์ พูลมี

งานวางแผนและงบประมาณ
นางรุ่งอาไพ เพศแพง

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายสุรเดช เติมเจิม

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นายวิทยา สุวัฒนพิเศษ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
นายวิทยา สุวัฒนพิเศษ

งานบุคลากร
นางเกล้านภา สุขประสงค์

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางสาวอัญชลี เนียมรุ่งเรือง

งานครูที่ปรึกษา
นางธันยพร ปานพรหมมาศ

งานวัดผลและประเมินผล
นายสมศักดิ์ ปุาวรรณ

หัวหน้าแผนกวิชาพณิชยการ
นางสาวบุษบงค์ ห้องทรัพย์

งานการเงิน
นางสุนีย์ อุนะพานัก

งานความร่วมมือ
นางสาวอัญชลี เนียมรุ่งเรือง

งานปกครอง
นายสุจินดา ตางาม

งานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสาวอนงค์ลักษณ์ อาจมังกร

หัวหน้าแผนกวิชาช่างช่างไฟฟ้า
นายสมศักดิ์ ปุาวรรณ

งานการบัญชี
นางเกษร คามี

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายสมศักดิ์ ปุาวรรณ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางพรพิมล ยงประเสริฐสุข

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายสนธยา นุตระ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นางสาวอนงค์ลักษณ์ อาจมังกร

งานพัสดุ
นางสาวบุษบงค์ ห้วงทรัพย์

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นายวิทยา สุวัฒนพิเศษ

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นายสนธยา นุตระ

งานสื่อการเรียนการสอน
นายธีระพล ภู่เงินงาม

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางพรพิมล ยงประเสริฐสุข

งานอาคารสถานที่
นายอานาจ ไพศาลสุขสมปอง

งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
นางเกษร คามี

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นายธเนศน์ ใจแก้ว

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพืน้ ฐาน
นายสุรเดช เติมเจิม

หัวหน้าแผนกวิชาอาหาร-ขนม
นางจันทร์นิภา สุวัฒนพิเศษ

หัวหน้าแผนกวิชาศิลปกรรม
นางเกล้านภา สุขประสงค์

หัวหน้าแผนกวิชาเสริมสวย
.......................................................

งานทะเบียน
นางจันทร์นิภา สุวัฒนพิเศษ
งานประชาสัมพันธ์
นางสาวเสาวลักษณ์ พูลมี

ฝ่ายวิชาการ
นายวสันต์ แสงนิล

หัวหน้าแผนกวิชาตัดเสื้อ
นางสาวบุษบา นิลหมื่นไวย์

สภาพชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น
วิท ยาลัย สารพั ด ช่างลพบุ รีเ ป็นสถานศึก ษาในสัง กั ดอาชี วศึก ษาจั ง หวัดลพบุรี ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการสถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตชุมชนตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่ง
เป็นเขตชุมชนเมืองที่ราบลุ่ม ด้านเหนือมีเทือกเขาสามยอด เขาหนีบ ด้ านทิศใต้เป็นที่ราบ ด้านทิศตะวันออกมีลา
ห้วยอ่างซับเหล็ก ด้านทิศตะวันตกเป็นที่ราบ มีเนื้อที่ 5.1 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,187.5 ไร่
อาณาเขต
ทิศเหนือติดกับตาบลเขาสามยอด อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้ติดกับตาบลกกโก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออกติดกับตาบลนิคมสร้างตนเอง อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตกติดกับตาบลปุาตาล อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ข้อมูลอาชีพ
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทานา
ข้อมูลสถานที่สาคัญ หมวดการทางลพบุรี
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ (ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
1. กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ทอผ้า
3. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

เกียรติยศและชื่อเสียงของสถานศึกษา
ประจาปี
รางวัลที่ได้รับ
2543 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3

2544
2545

ประเภท / เรื่อง
การประกวดกระทงประเภทความคิด งานประเพณีลอยกระทง
ย้อนยุคจอมพล ป.พิบูลสงคราม วันที่ 11 พฤศจิกายน 2543
จากเทศบาลเมืองลพบุรี
รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทหลักสูตรพิเศษ วิชาช่างเสริมสวย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 42 กลุ่มภาคกลางและ
ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี วันที่ 28-30 มกราคม 2543
รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทหลักสูตรพิเศษวิชาคอมพิวเตอร์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 42 กลุ่มภาคกลางและ
ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี วันที่ 28-30 มกราคม 2543 จาก
นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการระทรวงศึกษาธิการ
รางวัลที่ 1
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทหลักสูตรพิเศษวิชา
ช่างเชื่อมไฟฟูา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 48
ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดปราจีนบุรี
รางวัลที่ 1
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทหลักสูตรพิเศษวิชาเสริมสวย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 49 ภาคกลางและภาคตะวันออก
จังหวัดปทุมธานี จากนายสุขวิช รังสิตพล รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รางวัลที่ 3
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทหลักสูตรพิเศษ วิชาคอมพิวเตอร์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 49 ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก จังหวัดปทุมธานี
รางวัลกองร้อยลูกเสือ วิสามั ญ ในการจัดงานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ กรมอาชีวศึกษา
ดีเด่น
ครั้งที่ 11 วันที่ 12-16 มีนาคม 2544 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จากนายจรูญ ชูลาภ
อธิบดีกรมอาชีวศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
การประกวดกระทงประเภทความคิดงานประเพณีลอยกระทง
ย้อนยุค จอมพล ป.พิบลู สงคราม จากนายอเนก คงเดชประทีป
เทศมนตรีเมืองลพบุรี วันที่ 31 ตุลาคม 2544
จัดโดยเทศบาลเมืองลพบุรี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดขบวนแห่กระทง งานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค
จอมพล ป.พิบูลสงคราม จากเทศบาลเมืองลพบุรี
วันที่ 31 ตุลาคม 2544
รางวัลชนะเลิศ
การประกวดกระทง ประเภทความคิด งานประเพณีลอยกระทง
ย้อนยุคจอมพล ป. พิบลู สงคราม จากนายกประเวศ พุ่มพวง
นายกรัฐมนตรีเมืองลพบุรี จัดโดยเทศบาลเมืองลพบุรี
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2545

ประจาปี
รางวัลที่ได้รับ
ประเภท / เรื่อง
2545 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผลงาน “เตาทองม้วนไฮเทค
2002” ระดับภาคกลาง วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
2546 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดกระทง ประเภทความคิด งานประเพณีลอยกระทง
ย้อนยุค จอมพล ป.พิบลู สงคราม จัดโดยเทศบาลเมืองลพบุรี
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2546
รางวัลชนะเลิศที่ 1
ในการประกวด “แต่งผ้าไทย อย่างไรให้งาม” ประเภทชุดผ้าไทย
สไตล์แฟชั่น (ชุดกลางวัน) ในงาน “มหกรรมสินค้า หนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดลพบุรี ห้างบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์
จาก นายชนินทร์ บัวประเสริฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
รางวัลชนะเลิศที่ 2
ในการประกวด “แต่งผ้าไทย อย่างไรให้งาม” ประเภทชุดผ้าไทย
สไตล์แฟชั่น (ชุดกลางวัน) ในงาน “มหกรรมสินค้า หนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดลพบุรี ห้างบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์
จาก นายชนินทร์ บัวประเสริฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
2547 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เสื้อเชิ้ตสตรีสมัยนิยมประเภทบุคคลทั่วไปการแข่งขันตัดเย็บเสื้อเชิ้ต
ระดับชาติ วันที่ 26 กรกฎาคม 2547 เซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่า
กรุงเทพมหานคร
2548 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ ผลงาน “มินิโรลการบูร” ภาคกลาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
2549 รางวัลชนะเลิศ
การประกวดแดนเซอร์การแข่งขันกีฬาครูอาชีวะลพบุรี ครั้งที่ 1
จัดโดยอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ในวันที่ 17 มีนาคม 2549
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
รางวัลชนะเลิศ
การประกวดสือ่ IT “รักในวัยโจ๋ ทาอย่างไรจึงห่างไกลเอดส์”
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี
ในวันที่ 2 สิงหาคม 2549 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี
รางวัลชนะเลิศ
การประกวดกระทงใหญ่ ประเภทความคิด งานประเพณีลอยกระทง
ย้อนยุค จอมพล ป.พิบลู สงคราม” จากนางวนิดา มโนสุจริตธรรม
นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี จัดโดยเทศบาลเมืองลพบุรี
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2549
รางวัลชนะเลิศ
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ ประเภทผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
“ดินสอพองสมุนไพรหอม” จัดโดยอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2549
รางวัลชมเชย
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ ประเภทผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
“ดินสอพองสมุนไพรหอม” ระดับภาคกลาง เมืองทองธานี
กรุงเทพมหานคร

ประจาปี
รางวัลที่ได้รับ
2549 รางวัลชนะเลิศ

รางวัลชมเชย
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
2550

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

2551

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลชมเชย

ประเภท / เรื่อง
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิการ
ใช้พลังงาน “รถจักรยานยนต์ไฟฟูา” ระดับจังหวัด
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2549
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ ประเภทสิง่ ประดิษฐ์เพื่อเพิม่ ประสิทธิการ
ใช้พลังงาน “รถจักรยานยนต์ไฟฟูา” ระดับภาคกลาง เมืองทองธานี
กรุงเทพมหานคร
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ “รถจักรยานไฟฟูา”
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ “รถจักรยานไฟฟูา”
ระดับภาคกลาง ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
การประกวดกองเชียร์ งานกีฬาครูอาชีวะลพบุรี ครั้งที่ 2
จัดโดยอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี วันที่ 19 มีนาคม 2550
การประกวดการแสดง งานกีฬาครูอาชีวะลพบุรี ครั้งที่ 2
จัดโดยอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี วันที่ 19 มีนาคม 2550
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอส-โซ่
ผลงาน “น้ายาทาความสะอาดและขัดเงาปลอดสารเคมี”
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี วันที่ 27 มิถุนายน 2551
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอส-โซ่ผลงาน
“อุปกรณ์ตรวจสอบไฟฟูากระแสสลับโดยอาศัย - การเหนี่ยวนา”
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี วันที่ 27 มิถุนายน 2551
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอส-โซ่
ผลงาน “ไม้เท้าคนพิการทางสายตาระบบเซ็นเซอร์แสง”
ระดับภาคกลาง วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2551
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ผลงาน
“น้ายาทาความสะอาดและขัดเงาปลอดสารเคมี”
ระดับภาคกลาง วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2551
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอส-โซ่
ผลงาน “อุปกรณ์ตรวจสอบไฟฟูากระแสสลับ โดยอาศัย
การเหนี่ยวนา” ระดับภาคกลาง วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2551
การจัดนิทรรศการการประชุมคณะกรรมการส้วมสาธารณภัย
ผลงาน “สบู่บางล้างมือสมุนไพร”
วันที่ 28-29 ตุลาคม 2551
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ผลงาน
“รถสามล้อผู้ปุวยไฟฟูา”ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี
วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2551

ประจาปี
รางวัลที่ได้รับ
2551 รางวัลชมเชย
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
2552

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ประเภท / เรื่อง
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ผลงาน
“เครื่องหั่นตะไคร้ไฟฟูา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี
วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2551
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ผลงาน “ครีมขัดเครือ่ งเงิน”
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2551
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ผลงาน
“เครื่องยนต์เล็กดีเซลใช้เชื้อเพลิงแก๊ส LPG”
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2551
การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงผลงาน “ฮอนด้าประหยัด
น้ามันเชื้อเพลิง” ระดับภูมิภาค วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2551
การแข่งขันกีฬาครูอาชีวะ ครั้งที่ 3 ประเภทกองเชียร์
วันที่ 13 มกราคม 2552
การแข่งขันกีฬาครูอาชีวะ ครั้งที่ 3 ประเภทการแสดงบนเวที
วันที่ 13 มกราคม 2552
การแข่งขันรอบคัดเลือกหุ่นยนต์อาชีวศึกษาผลงาน
“หุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU” วันที่ 18-24 มกราคม 2552
จ.นครศรีธรรมราช
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ผลงาน “ครีมขัดเครื่องเงิน”อาชีวศึกษา
ระดับชาติ กรุงเทพฯ วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2552
การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงผลงาน
“ฮอนด้าประหยัดน้ามันเชื้อเพลิง” ระดับประเทศ
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2552
การแข่งขันกีฬาอาชีวะระดับ อศจ. จังหวัดลพบุรี
ประเภทแฮนบอล (หญิง), ฟุตซอล (ชาย), มวยสากล (ชาย,หญิง) ,
มวยไทยสากล (ชาย, หญิง), วิ่ง 4 x 100 เมตร (ชาย),
กระโดดไกล (ชาย,หญิง), ขว้างจักร (หญิง)
วันที่ 28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2552
การแข่งขันกีฬาอาชีวะระดับภาคกลาง ครั้งที่ 8 “ลพบุรีเกมส์”
การแข่งขันกีฬาครูอาชีวะ ครั้งที่ 4 ประเภทกองเชียร์
วันที่ 18 ธันวาคม 2552
การแข่งขันกีฬาอาชีวะภาคกลาง ครั้งที่ 8 “ลพบุรเี กมส์”
ระดับภาคกลาง ประเภทกระโดดไกล (ชาย)
วันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2552
การแข่งขันกีฬาอาชีวะภาคกลาง ครั้งที่ 8 “ลพบุรเี กมส์”
ระดับภาคกลาง ประเภทมวยไทย รุ่น 60 กิโลกรัม (ชาย)
วันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2552

ประจาปี
รางวัลที่ได้รับ
2552 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลชมเชย

รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย

รางวัลชมเชย

รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4

ประเภท / เรื่อง
การแข่งขันกีฬาอาชีวะภาคกลาง ครั้งที่ 8 “ลพบุรเี กมส์”
ระดับภาคกลาง ประเภทวิ่ง 400 เมตร
วันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2552
การแข้งขันอาชีวะระดับชาติ ครั้งที่ 6 “ภูเก็ตเกมส์”
ประเภทกระโดดไกล (หญิง) วันที่ 29 พฤศจิกายน 8 ธันวาคม 2552
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอส-โซ่ระดับ
ภาคกลาง ผลงาน “เครื่องฉายโปรเจกเตอร์อเนก ประสงค์”
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2552 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอส-โซ่ ระดับภาค
กลาง ผลงาน “เครื่องเปุาลมร้อนอัตโนมัต”ิ วันที่ 15-17
กรกฎาคม 2552 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอส-โซ่ระดับภาค
กลาง ผลงาน “เครื่องยนต์ดเี ซลเล็กใช้เชื้อเพลิงแก๊ส LPG”
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2552 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอส-โซ่ระดับภาค
กลาง ผลงาน “ชุดจาลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรงด้วย
PLC” วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2552 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลางผลงาน
“ชุดชาระล้างโถปัสสาวะอัตโนมัต”ิ วันที่ 12-13 มกราคม 2553
ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลางผลงาน
“เครื่องเปุาลมร้อนอัตโนมัต”ิ วันที่ 12-13 มกราคม 2553
ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลางผลงาน
“เครื่องเปุาลมร้อนอัตโนมัต”ิ วันที่ 12-13 มกราคม 2553
ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน“เตาย่างหมูไฟฟูา” วันที่ 12-13 มกราคม 2553
ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน“สมุนไพรหอมดูดกลิ่น” วันที่ 12-13 มกราคม 2553
ณ อยุธยาปาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา

ประจาปี
รางวัลที่ได้รับ
2552 รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
2553

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
7 ประเภท

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย

ประเภท / เรื่อง
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน“เครื่องยนต์ดเี ซลเล็กใช้เชื้อเพลิงแก๊ส LPG”
วันที่ 12-13 มกราคม 2553 ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน“เครื่องผลิตน้ามันไบโอดีเซล” วันที่ 12-13 มกราคม 2553
ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน“เครื่องเผาข้าวหลามไฟฟูา” วันที่ 12-13 มกราคม 2553
ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน“เครื่องขอดเกล็ดปลาอัตโนมัต”ิ วันที่ 12-13 มกราคม
2553 ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน“การประดิษฐ์ภาพจากเครื่องพิมพ์ดีด” วันที่ 12-13
มกราคม 2553 ณ อยุธยาปาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ
ผลงาน“สมุนไพรหอมดูดกลิ่น” วันที่ 23-28 มกราคม 2553
ณ เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพฯ
การแข่งขันรอบคัดเลือกหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
ผลงาน “หุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU” วันที่ 21-25 มกราคม 2553
ณ สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย
การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับภาคกลาง ครั้งที่ 9 เพชรคีรีขันธ์
เกมส์ จังหวัดเพชรบุรี ประเภท วิ่ง 100 เมตรชาย ,
วิ่ง 200 เมตรชาย , วิ่ง 400 เมตรชาย , วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตรชาย ,
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตรชาย , วิ่งผลัด 4 x 100 เมตรชาย
, วิ่งผลัด 4 x 400 เมตรชาย ระหว่างวันที่ 24-30 พ.ย. 2553
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 7 นครพิงค์เกมส์
จังหวัดเชียงใหม่ ประเภท วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตรชาย ระหว่างวันที่
9-16 ม.ค. 2554
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 7
นครพิงค์เกมส์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเภท วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตรชาย
ระหว่างวันที่ 9-16 ม.ค. 2554
การแข่งขันกีฬาครูอาชีวะ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 5
ประเภทกองเชียร์ วันที่ 2 ก.พ. 2554
การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ณ กรมทหารราบที่ 11
รักษาพระองค์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 12-13 ก.พ. 2554

ประจาปี
รางวัลที่ได้รับ
2553 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย

รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย
ระดับภาคกลาง
2554

รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย

ประเภท / เรื่อง
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน “แปูงหอม R Chee Wa” วันที่ 28 ม.ค. - 1 ก.พ. 2554
ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จ.สระบุรี
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลางผลงาน
“เครื่องเติมน้ามันเกียร์และน้ามันเฟืองท้ายใช้ลม” วันที่ 28 ม.ค. 1 ก.พ. 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จ.สระบุรี
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน “เครือ่ งซักผ้าล้างจาน” วันที่ 28 ม.ค. - 1 ก.พ. 2554
ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จ.สระบุรี
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ผลงาน
“ชุดระบายความร้อนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศประหยัด
พลังงาน” วันที่ 28 ม.ค. - 1 ก.พ. 2554
ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จ.สระบุรี
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน “ชุดสาธิตอาการเสียดีวีด”ี วันที่ 28 ม.ค. - 1 ก.พ. 2554
ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จ.สระบุรี
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลางผลงาน
“ของทีร่ ะลึกจากเครื่องพิมพ์ดีด” วันที่ 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 2554
ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จ.สระบุรี
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน “สมุนไพรหอมดูดกลิ่น” วันที่ 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 2554
ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จ.สระบุรี
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติผลงาน
“แปูงหอม R Chee Wa” ระหว่างวันที่ 23-27 ก.พ. 2554
ณ เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพฯ
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติผลงาน
“เครื่องเติมน้ามันเกียร์และน้ามันเฟืองท้ายใช้ลม” ระหว่างวันที่
23-27 ก.พ. 2554 ณ เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพฯ
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา รอบคัดเลือกระดับภาคกลาง
ผลงาน “หุ่นยนต์อาชีวศึกษาABU ทีมดินสอพอง”
วันที่ 17-23 ม.ค. 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
การแข่งขันฮอนด้านประหยัดเชื้อเพลิง ผลงาน “ฮอนด้าประหยัด
น้ามันเชื้อเพลิง” ระดับประเทศ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่ ระดับ
ภาคกลาง ผลงาน “ปลั๊กไฟมหัศจรรย์” วันที่ 21-23 ก.ค. 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

ประจาปี
รางวัลที่ได้รับ
2554 รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย

รางวัลชมเชย
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย

ประเภท / เรื่อง
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่ ระดับ
ภาคกลาง ผลงาน”เครื่องดักยุง” วันที่ 21-23 ก.ค. 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์โครงการค่ายนักประดิษฐ์ สานักงานคณะ
กรรมการการวิจัยแห่งชาติผลงาน “เครื่องเติมน้ามันเกียร์และ
น้ามันเฟืองท้ายใช้ลม” วันที่ 2-5 ก.พ. 2555 ณ อิมแพ็ค
เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์โครงการค่ายนักประดิษฐ์ สานักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ ผลงาน “ปลั๊กพ่วงไฟฟูาปลอดภัย” วันที่
2-5 ก.พ. 2555 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี
การแข่งขันดนตรีสากลอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ประจาปีการศึกษา
2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลางผลงาน
“ปลัก๊ พ่วงไฟฟูาปลอดภัย” วันที่ 15-18 ก.พ. 2554
ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลางผลงาน
“หน้ากากเชื่อมไฟฟูาไร้ควัน” วันที่ 15-18 ก.พ. 2554
ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลางผลงาน
“เครื่องให้อาหารปลาควบคุมด้วยเวลา” วันที่ 15-18 ก.พ. 2554
ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลางผลงาน “ชุด
วัดระยะถอยหลังรถยนต์” วันที่ 15-18 ก.พ. 2554
ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลางผลงาน
“เครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพดพร้อมปุ๋ย” วันที่ 15-18 ก.พ. 2554
ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลางผลงาน
“เครื่องขอดเกล็ดปลาอัตโนมัต”ิ วันที่ 15-18 ก.พ. 2554
ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลางผลงาน
“ดินสอพองสปา” วันที่ 15-18 ก.พ. 2554
ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลางผลงาน
“วงจรควบคุมเพื่อประหยัดพลังงานแก๊ส” วันที่ 15-18 ก.พ. 2554
ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ประจาปี
รางวัลที่ได้รับ
2554 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4

2555

2555

2556

ประเภท / เรื่อง
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลางผลงาน
“ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์แบบแคนฮีท” วันที่ 15 ม.ค. – 1 ก.พ.
2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
รางวัลชมเชย
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติผลงาน “ตู้อบ
พลังงานแสงอาทิตย์แบบแคนฮีท” วันที่ 7-11 มี.ค. 2555
ณ เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพฯ
รางวัลชมเชย
การแข่งขันเครือ่ งบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน วันที่ 3-4 ก.พ. 2555
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันกีฬาครูอาชีวะ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 6 ประเภทกองเชียร์
วันที่ 23 ก.พ. 2555
รางวัลชมเชย
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษารอบคัดเลือก ระดับภาคกลางผลงาน
“หุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU ทีมดินสอพอง” วันที่ 14-20 มี.ค. 2555
ณ เทศบาลเมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
รางวัลชนะเลิศ
Honor การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและ
Awards
สิ่งแวดล้อม การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และการแข่งขัน
หุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ผลงาน “เตาแก๊สดิจิตอล”
ณ MCC HALL เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ระหว่าง
วันที่ 29 ม.ค.-3 ก.พ. พ.ศ.2556
รางวัลทองแดง ประเภทที่ 3 การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป ผลงาน
“สมุนไพรไก่ชน” การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับชาติ ณ MCC HALL เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 29 ม.ค.-3 ก.พ. พ.ศ.2556
รางวัลชมเชย
การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ประจาปี 2556
ผลงาน “ฮอนด้าประหยัดน้ามันเชื้อเพลิง ” ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.
ถึง 1 ธ.ค. 2556 ณ สนามไทยแลนด์เ ซอร์กิ ต อ.นครชัยศรี จ.
นครปฐม
รางวัลชนะเลิศ
การประกวดโครงงานวิท ยาศาสตร์อาชีวศึ ก ษาเอสโซ่ ระดับ ชั้ น
ปวช. ระดับ อาชีวศึก ษาจัง หวัดลพบุรี ผลงาน “สมุ นไพรไก่ ชน”
ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
รางวัลชมเชย
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่ ระดับชั้นปวช.
ระดับภาค ภาคกลาง ผลงาน “สมุนไพรไก่ชน” ระหว่างวันที่ 11-12
กรกฎาคม 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จ.ราชบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่ ระดับชั้นปวช.
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ผลงาน “ดอกไม้สาคูหอม”
ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
รางวัลชมเชย
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่ ระดับชั้นปวช.
ระดับภาค ภาคกลาง ผลงาน “ดอกไม้ สาคูหอม” ระหว่างวันที่
11-12 กรกฎาคม 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จ.ราชบุรี

ประจาปี
รางวัลที่ได้รับ
2556 รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓
รางวัลชมเชย

รางวัลชมเชย
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ประเภท / เรื่อง
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ลพบุรี ผลงาน “เตาแก๊สสะดวกใช้” วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556
ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อาชีวศึก ษาจังหวัด
ลพบุรี ผลงาน“ชุดสาธิตเครื่องรับโทรทัศน์ LED”
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อาชีวศึก ษาจังหวัด
ลพบุรี ผลงาน“เครื่องตีเชื้อเห็ดในครัวเรือน”
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ ระดับ ภาค ภาคกลาง
ผลงาน“เครื่องตีเชื้อเห็ดในครัวเรือน” ระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม
2556 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก 60 พรรษา จ.กาญจนบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ
ผลงาน“เครื่ อ งตี เ ชื้ อ เห็ ด ในครั ว เรื อ น” ระหว่ า งวั น ที่ 6 - 9
กุม ภาพันธ์ 2557 ณ ห้อง MCC HALL ห้างสรรพสินค้าเดอะ
มอลล์ สาขาบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อาชีวศึก ษาจังหวัด
ลพบุรี ผลงาน“เครื่องย้าสายเเอร์ร ถยนต์ ” วันที่ 21 พฤศจิก ายน
2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อาชีวศึก ษาจังหวัด
ลพบุรี ผลงาน“ซูชิสมุนไพรหอม” วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556
ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ ระดับ ภาค ภาคกลาง
ผลงาน“ซูชิสมุนไพรหอม” ระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2556
ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก 60 พรรษา จ.กาญจนบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อาชีวศึก ษาจังหวัด
ลพบุรี ผลงาน “สมุนไพรรักษาไก่ชน” วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556
ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ ระดับ ภาค ภาคกลาง
ผลงาน“สมุนไพรรักษาไก่ชน” ระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2556
ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก 60 พรรษา จ.กาญจนบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อาชีวศึก ษาจังหวัด
ลพบุรี ผลงาน “โคมไฟสปา” วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556
ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ประจาปี
รางวัลที่ได้รับ
2556 รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5

ประเภท / เรื่อง
การประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ ระดับ ภาค ภาคกลาง
ผลงาน“โคมไฟสปา” ระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2556
ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก 60 พรรษา จ.กาญจนบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อาชีวศึก ษาจังหวัด
ลพบุ รี ผลงาน“เตาชี ว มวล” วั น ที่ 21 พฤศจิ ก ายน 2556 ณ
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ ระดับ ภาค ภาคกลาง
ผลงาน“เตาชีวมวล” ระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2556
ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก 60 พรรษา จ.กาญจนบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อาชีวศึก ษาจังหวัด
ลพบุรี ผลงาน “เตาทองม้วนภูมิปัญญาใหม่”
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อาชีวศึก ษาจังหวัด
ลพบุรี ผลงาน“เครื่องคั้นน้ามะขาม”
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อาชีวศึก ษาจังหวัด
ลพบุรี ผลงาน“เครื่องขึ้นรูปกระทงใบตอง”
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ ระดับ ภาค ภาคกลาง
ผลงาน“เครื่องขึ้นรูปกระทงใบตอง” ระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม
2556 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก 60 พรรษา จ.กาญจนบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อาชีวศึก ษาจังหวัด
ลพบุรี ผลงาน “เตาแก๊สดิจิตอลV2” วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556
ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ ระดับ ภาค ภาคกลาง
ผลงาน“เตาแก๊สดิจิตอลV2” ระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2556
ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก 60 พรรษา จ.กาญจนบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อาชีวศึก ษาจังหวัด
ลพบุรี ผลงาน“อุปกรณ์ตรวจไฟรั่วแบบพกพา”
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ ระดับ ภาค ภาคกลาง
ผลงาน“อุ ป กรณ์ ตรวจไฟรั่ว แบบพกพา” ระหว่ างวัน ที่ 17-20
ธัน วาคม 2556 ณ หอประชุ ม กาญจนาภิ เ ษก 60 พรรษา จ.
กาญจนบุรี

ประจาปี
รางวัลที่ได้รับ
2556 รางวัลชมเชย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

Gold Prize

ประเภท / เรื่อง
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาABU 2014 รอบคัดเลือก
ผลงาน “หุ่นยนต์อาชีวศึกษาABU ทีมดินสอพอง” ระหว่างวันที่
24-29 พ.ค. 2557 ณ ศูนย์การค้าซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
การประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ในโครงการ “ค่ายนักประดิษฐ์
รุ่นใหม่” จัดโดย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผลงาน
“อุปกรณ์ตรวจไฟรั่วแบบพกพา”
ระหว่างวันที่ 2-5 ก.พ.56 ณ HALL 9 เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
แห่งชาติ ผลงาน “อุปกรณ์ตรวจไฟรั่วแบบพกพา”
การประกวดผลงานวิจัยในงาน
“Seoul International Invention Fair (SIIF)2013” ผลงาน
“Electrical leakage test pocket device” จัดโดย Korea
Invention Promotion Association (KIPA) ระหว่างวันที่ 29
พ.ย. - 2 ธ.ค. 2556 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

