2.3.4 รางวัลและผลงานของผู้เรียน
1. นายวันเฉลิม ดอกพุด ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 (การแข่งขันวิชาชีพการประกอบ
อาหารคอสโมโพลิแทน) โครงการแข่งขันวิชาชีพ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
2. นายวั น เฉลิ ม ดอกพุ ด ผลงานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ “คุ ก กี้ ทู เ ลย์ จ ากแป้ ง กระบก” ประเภทที่ 7
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ได้รับรางวัลชมเชย “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา 2559 วันที่
11 -15 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
3. นายวันเฉลิม ดอกพุด ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “คุกกี้ทูเลย์จากแป้งกระบก” ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับ 1 เหรียญเงิน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 7
สิ่ งประดิษฐ์ ด้า นผลิ ตภัณฑ์อาหารระดับอาชีว ศึกษาจังหวัดสุ รินทร์ ประจาปีการศึกษา 2559 วันที่ 30
พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัย เทคนิคสุรินทร์ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
4. นางสาวธัญธิดา ต้นกลาย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “คุกกี้ทูเลย์จากแป้งกระบก” ประเภทที่ 7
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ได้รับรางวัลชมเชย “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา 2559 วันที่
11 -15 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
5. นางสาวกวินทรา เป็นวันดี ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “คุกกี้ทูเลย์จากแป้งกระบก” ประเภทที่ 7
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ได้รับรางวัลชมเชย “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา 2559 วันที่
11 -15 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
6. นางสาวอรยุภาณ์ บุษบา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 (การแข่งขันวิชาชีพการประกอบ
อาหารคอสโมโพลิแทน) โครงการแข่งขันวิชาชีพ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
7. นางสาวอรยุภาณ์ บุษบา ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “คุกกี้ทูเลย์จากแป้งกระบก” ประเภทที่ 7
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ได้รับรางวัลชมเชย “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา 2559 วันที่
11 -15 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
8. นางสาวอรยุภา บุษบา ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “คุกกี้ทูเลย์จากแป้งกระบก” ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับ 1 เหรียญเงิน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 7
สิ่ งประดิษฐ์ ด้า นผลิ ตภัณฑ์อาหารระดับอาชีว ศึกษาจังหวัดสุ รินทร์ ประจาปีการศึกษา 2559 วันที่ 30
พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัย เทคนิคสุรินทร์ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
9. นางสาวมณทิ ร า น่ วมดี ผลงานสิ่ งประดิษ ฐ์ “คุกกี้ ทูเลย์จากแป้ง กระบก” ประเภทที่ 7
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ได้รับรางวัลชมเชย “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา 2559 วันที่
11 -15 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
10. นายปวีณัชญา เปรียบยอดยิ่ง ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “คุกกี้ทูเลย์จากแป้งกระบก” ประเภทที่ 7
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ได้รับรางวัลชมเชย “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา 2559 วันที่
11 -15 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลั ยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
11. นางสาวพรณรินทร์ เวชนาม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 (การแข่งขันวิชาชีพการ
ประกอบอาหารคอสโมโพลิ แ ทน) โครงการแข่ ง ขั น วิ ช าชี พ ในวั น ที่ 20 ธั น วาคม 2559 ณ วิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาสุรินทร์
12. นางสาวพรณรินทร์ เวชนาม ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “คุกกี้ทูเลย์จากแป้งกระบก” ประเภทที่ 7
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ได้รับรางวัลชมเชย “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา 2559 วันที่
11 -15 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
13. นางสาวพรณรินทร์ เวชนาม ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “คุกกี้ทูเลย์จากแป้งกระบก” ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจาปีการศึกษา 2559
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
14. นายสุชาติ มีแก้ว ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับเหรียญเงิน) ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ระดับ (ระดั บ ปวช.) การแข่ งขั น ทัก ษะวิ ช าชี พ และการแข่ ง ขัน ทัก ษะวิ ช าชี พพื้ น ฐาน ระดั บ ภาค ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 ประจาปีการศึกษา 2559 รหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2559 ณ สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาสุรินทร์
15. นายสุ นั น ท์ สุ จิ ต รจู ล ได้ รั บ รางวั ล ชมเชย (ระดั บ เหรี ย ญเงิ น ) ทั ก ษะการติ ด ตั้ ง
เครื่องปรับอากาศ ระดับ(ระดับ ปวช.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับ
ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2559
ณ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสุรินทร์
16. นายดิศรณ์ แสนกล้า ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเทคนิค
พื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจาปีการศึกษา 2559 วันที่ 17 พ.ย. 2559
17. นายอนุวัตน์ กับจัน ทร์ ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิช าอุตสาหกรรม สาขา
เทคนิคพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจาปีการศึกษา 2559 วันที่ 17 พ.ย. 2559
18. นายภควัตร แพงศรี ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทการแข่งขันทักษะประกอบและ
ตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง (สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวช.) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 17 – 18 พ.ย. 2559 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์

19. นายชลทิตย์ พร้อมจิต ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทการแข่งขันทักษะประกอบ
และตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง (สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวช.) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 17 – 18 พ.ย. 2559 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
20. นายอุเทน หวังอยู่ ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทการแข่งขันทักษะประกอบและ
ตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง (สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวช.) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 17 – 18 พ.ย. 2559 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
21. นางสาวศิริวรรณ ประสานทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทองการแข่งขัน ทักษะ
การออกแบบทรงผมสุภาพสตรี ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ประจาปีการศึกษา 2559 วันที่ 17- 18
พ.ย. 2559 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
22. นายสุรินทร์ ชุ่มฉ่่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะ ทักษะการ
ออกแบบทรงผมสุภาพบุรุษ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ประจาปีการศึกษา 2559 วันที่ 17- 18 พ.ย.
2559 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
23. นายภรภัทร โอธินทรยุทธ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะ ทักษะ
การการแต่งหน้า เกล้าผมเจ้าสาวทรงต่า ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ประจาปีการศึกษา 2559 วันที่
17- 18 พ.ย. 2559 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
24. นางสาวอทิตยา นิโรรัมย์ เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ วิชาประวัติศาตร์ไทย ระดับ
ปวช. ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจาปีการศึกษา 2559 วันที่ 17 - 18 พ.ย.2559 ณ อาชีวศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
25. นายอัสฎา นิลแก้ว เข้าร่วมกรแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ วิชาประวัติศาสตร์ไทย ระดับ ปวช.
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจาปีการศึกษา 2559 วันที่ 17 – 18 พ.ย.2559 ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
26. นางสาวกมลรัตน์ สาวิสิทธิ์ เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับ
ปวช./ ปวส. ระดับอาชีวศึกษาสุรินทร์ ประจาปีการศึกษา 2559 วันที่ 17 – 18 พ.ย. 2559 ณ อาชีวศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
27. นางสาวศิริมาศ จันทร์ส่องศรี เข้าร่วมการประกวดรักการอ่านภาษาไทย ระดับ ปวช./ ปวส.
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจาปีการศึกษา 2559 วันที่ 17 -18 พ.ย. 2559 ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
28. นายจักราวุธ ปัญญาเปรียว ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “แปรงล้างบอร์ดวงจรอิเล็กทรอนิกส์” ได้รับ
รางวั ล ชมเชย “สุ ด ยอดนวั ต กรรมอาชี ว ศึ ก ษา”การประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ ประเภทที่ 1
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ด้ า นพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต วั น ที่ 30 พ.ย. 2559 ณ อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
29. นายภควัต แพงศรี ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “แปรงล้างบอร์ดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ” ได้รับรางวัล
ชมเชย “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต วันที่ 30 พ.ย. 2559 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
30. นายชลทิตย์ พร้อมจิ ต ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “แปรงล้างบอร์ดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ” ได้รับ
รางวั ล ชมเชย “สุ ด ยอดนวั ต กรรมอาชี ว ศึ ก ษา”การประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ ประเภทที่ 1

สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ด้ า นพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต วั น ที่ 30 พ.ย. 2559 ณ อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
31. นายอุเทน หวังอยู่ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “แปรงล้างบอร์ดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ” ได้รับรางวัล
ชมเชย “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต วันที่ 30 พ.ย. 2559 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
32. นายมงคล ไชโย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “แปรงล้างบอร์ดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ” ได้รับรางวัล
ชมเชย “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต วันที่ 30 พ.ย. 2559 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
33. นางสาวขวัญฤดี สามสี ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “แปรงล้างบอร์ดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ” ได้รับ
รางวั ล ชมเชย “สุ ด ยอดนวั ต กรรมอาชี ว ศึ ก ษา”การประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ ประเภทที่ 1
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ด้ า นพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต วั น ที่ 30 พ.ย. 2559 ณ อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
34. นายเกษมสันต์ สามสี ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “แปรงล้างบอร์ดวงจรอิเล็กทรอนิกส์” ได้รับรางวัล
ชมเชย “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต วันที่ 30 พ.ย. 2559 ณ อาชีวศึกษาจังหวั ดสุรินทร์ สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
35. นายณรงค์ฤทธิ์ อินทรามะ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “แปรงล้างบอร์ดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ” ได้รับ
รางวั ล ชมเชย “สุ ด ยอดนวั ต กรรมอาชี ว ศึ ก ษา”การประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ ประเภทที่ 1
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ด้ า นพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต วั น ที่ 30 พ.ย. 2559 ณ อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
36. นายเกียรติกวิน อภัยโส ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “แปรงล้างบอร์ดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ” ได้รับ
รางวั ล ชมเชย “สุ ด ยอดนวั ต กรรมอาชี ว ศึ ก ษา”การประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ ประเภทที่ 1
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ด้ า นพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต วั น ที่ 30 พ.ย. 2559 ณ อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
37. นายสหพรรค แหวนวิเศษ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์ช่วยยกไม้อัด” ได้รับรางวัลชมเชย
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต วันที่ 30 พ.ย. 2559 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จังหวัดสุรินทร์
38. นายชานนท์ ค่าสิงห์ไสย์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์ช่วยยกไม้อัด ” ได้รับรางวัลชมเชย
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต วันที่ 30 พ.ย. 2559 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จังหวัดสุรินทร์
39. นายชานนท์ ค่าสิงห์ไวย์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์เติมอากาศในน้า” ประเภทที่ 11 สิง
ประดิษฐ์ด้านบาบัดน้า (น้าเพื่อประชาชน) ได้รับรางวัลชมเชย “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรม
อาชี ว ศึ กษา” การประกวดสิ่ งประดิ ษฐ์ ข องคนรุ่ นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ประจาปี

การศึกษา 2559 วัน ที่ 11 -15 ธัน วาคม 2559 ณ วิท ยาลั ยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวั ดอุบลราชธานี
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
40. นายธารวิมล ภูมิสุข ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์ช่วยยกไม้อัด ” ได้รับรางวัลชมเชย “สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต วันที่ 30 พ.ย. 2559 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จังหวัดสุรินทร์
41. นายพิษณุ ทองจันทร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์ช่วยยกไม้อัด” ได้รับรางวัลชมเชย “สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต วันที่ 30 พ.ย. 2559 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จังหวัดสุรินทร์
42. นายพิษณุ ทองจันทร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์ช่วยทาขนมดอกจอก” วิทยาลัยสารพัด
ช่างสุ ริน ทร์ เข้าร่ว มประกวด “สุ ดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่ งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจาปีการศึกษา 2559
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
43. นายสุทธิรักษ์ พื้นนวล ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์ช่วยยกไม้อัด” ได้รับรางวัลชมเชย “สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต วันที่ 30 พ.ย. 2559 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จังหวัดสุรินทร์
44. นายอนุสรณ์ หงส์ชูตา ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์ช่วยยกไม้อัด” ได้รับรางวัลชมเชย “สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต วันที่ 30 พ.ย. 2559 ณ อาชี วศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จังหวัดสุรินทร์
45. นายศรายุทธ เจนคง ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์ช่วยยกไม้อัด” ได้รับรางวัลชมเชย “สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต วันที่ 30 พ.ย. 2559 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จังหวัดสุรินทร์
46. นายเกรียงศักดิ์ คงทอง ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์ช่วยยกไม้อัด” ได้รับรางวัลชมเชย “สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 1 สิ่ งประดิษฐ์ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต วันที่ 30 พ.ย. 2559 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จังหวัดสุรินทร์
47. นายฉัตรชัย แพงเจริญ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์ช่วยยกไม้อัด” ได้รับรางวัลชมเชย “สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต วันที่ 30 พ.ย. 2559 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จังหวัดสุรินทร์
48. นายธีรชัย ค่านึงคง ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์ช่วยยกไม้อัด” ได้รับรางวัลชมเชย “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต วันที่ 30 พ.ย. 2559 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์
49. นายธนโชติ อิน ทร์ แ ป้น นักศึกษาทีม SARIN วิทยาลั ยสารพัดช่างสุ รินทร์ ได้ รับรางวัล
เหรียญทองแดง การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม งาน”มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา”
ระดับชาติ ประจาปีพุทธศักราช 2559 วันที่ 21 – 24 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเชียร์รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
50. นายจีรศักดิ์ ละเอียดดี นักศึกษาทีม SARIN วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง การประกวดและแข่ ง ขั น หุ่ น ยนต์ แ ขนกลอุ ต สาหกรรม งาน”มหกรรมหุ่ น ยนต์ อ าชี ว ศึ ก ษา”
ระดับชาติ ประจาปีพุทธศักราช 2559 วันที่ 21 – 24 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเชียร์รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
51. นายจารุ วัฒน์ รอบคอบ นักศึกษาทีม SARIN วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม งาน”มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา”
ระดับชาติ ประจาปีพุทธศักราช 2559 วันที่ 21 – 24 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเชียร์รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
52. นายภาคภูมิ จรัสใส นักศึกษาทีม SARIN วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง การประกวดและแข่ ง ขั น หุ่ น ยนต์ แ ขนกลอุ ต สาหกรรม งาน”มหกรรมหุ่ น ยนต์ อ าชี ว ศึ ก ษา”
ระดับชาติ ประจาปีพุทธศักราช 2559 วันที่ 21 – 24 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเชียร์รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
53. นายปัญจพล กองแก้ว นักศึกษาทีม SARIN วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง การประกวดและแข่ ง ขั น หุ่ น ยนต์ แ ขนกลอุ ต สาหกรรม งาน”มหกรรมหุ่ น ยนต์ อ าชี ว ศึ ก ษา”
ระดับชาติ ประจาปีพุทธศักราช 2559 วันที่ 21 – 24 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเชียร์รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
54. นางสาวหนึ่งฤทัย บุญร่วม นักศึกษาทีม SARIN วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม งาน”มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา”
ระดับชาติ ประจาปีพุทธศักราช 2559 วันที่ 21 – 24 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเชียร์รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
55. นายยรรยง สามสี นักศึกษาทีม SARIN วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง การประกวดและแข่ ง ขั น หุ่ น ยนต์ แ ขนกลอุ ต สาหกรรม งาน”มหกรรมหุ่ น ยนต์ อ าชี ว ศึ ก ษา”
ระดับชาติ ประจาปีพุทธศักราช 2559 วันที่ 21 – 24 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเชียร์รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
56. นายทิน กร สุ ภ า นั กศึกษาทีม SARIN วิทยาลั ยสารพัดช่างสุ ริ นทร์ ได้รับรางวัล เหรีย ญ
ทองแดง การประกวดและแข่ ง ขั น หุ่ น ยนต์ แ ขนกลอุ ต สาหกรรม งาน”มหกรรมหุ่ น ยนต์ อ าชี ว ศึ ก ษา”
ระดับชาติ ประจาปีพุทธศักราช 2559 วันที่ 21 – 24 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเชียร์รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
57. นางสาวสุนิสา แก้วสมนึก นักศึกษาทีม SARIN วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม งาน”มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา”

ระดับชาติ ประจาปีพุทธศักราช 2559 วันที่ 21 – 24 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเชียร์รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
58. นางสาวจุฑามาส สายศร นักศึกษาทีม SARIN วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม งาน”มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา”
ระดับชาติ ประจาปีพุทธศักราช 2559 วันที่ 21 – 24 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเชียร์รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
59. นายธราดล สุขร่วม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอาชีวศึกษา ชื่อผลงาน “เตาถ่าน
พับได้”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงาน “ชุมทางนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาชาติสุรินทร์
ครัง้ ที่ 2 วันที่ 16 – 18 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
60. นายธราดล สุขร่วม ส่งผลงานชื่อผลงาน “เตาถ่านพับได้”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงาน
“ชุมทางนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาชาติสุรินทร์ ครั้งที่ 2 วันที่ 16 – 18 มกราคม 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
61. นายธราดล สุขร่วม ได้ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงาน “ชุมทาง
นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาชาติสุรินทร์ ครั้งที่ 2 ชื่อผลงาน “อุปกรณ์เปิดถังดับเพลิง ”
ระดับ อาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ วันที่ 16 – 18 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
62. นายธีรศักดิ์ งามพรหม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอาชีวศึกษา ชื่อผลงาน “เตา
ถ่านพับได้”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ในงาน “ชุมทางนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาชาติ
สุรินทร์ ครั้งที่ 2 วันที่ 16 – 18 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
63. นายธีรศักดิ์ งามพรหม ส่งผลงานชื่อผลงาน “เตาถ่านพับได้”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงาน
“ชุมทางนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาชาติสุรินทร์ ครั้งที่ 2 วันที่ 16 – 18 มกราคม 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
64. นายวิวัฒน์ เสมสุข ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอาชีวศึกษา ชื่อผลงาน “เตาถ่าน
พับได้”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงาน “ชุมทางนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาชาติสุรินทร์
ครั้งที่ 2 วันที่ 16 – 18 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
65. นายวิวัฒน์ เสมสุข ส่งผลงานชื่อผลงาน “เตาถ่านพับได้”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงาน
“ชุมทางนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาชาติสุรินทร์ ครั้งที่ 2 วันที่ 16 – 18 มกราคม 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
66. นายวิวัฒน์ เสพสุข ได้ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสิ่ งประดิษฐ์ในงาน “ชุมทาง
นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาชาติสุรินทร์ ครั้งที่ 2 ชื่อผลงาน “อุปกรณ์เปิดถังดับเพลิง ”
ระดับ อาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ วันที่ 16 – 18 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
67. นายการันต์ มานุมูลัด ได้ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงาน “ชุมทาง
นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาชาติสุรินทร์ ครั้งที่ 2 ชื่อผลงาน “อุปกรณ์เปิดถังดับเพลิง ”
ระดับ อาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ วันที่ 16 – 18 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
68. นายอรรถชัย ราชภัณฑ์ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงาน “ชุม
ทางนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาชาติสุรินทร์ ครั้งที่ 2 ชื่อผลงาน “อุปกรณ์เปิดถังดับเพลิง”
ระดับ อาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ วันที่ 16 – 18 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

69. นายณัฐพล ดวงแสง ได้ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงาน “ชุมทาง
นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาชาติสุรินทร์ ครั้งที่ 2 ชื่อผลงาน “อุปกรณ์เปิดถังดับเพลิง ”
ระดับ อาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ วันที่ 16 – 18 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
70. นายกฤษฎา ประกอบสุข ได้ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงาน “ชุม
ทางนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาชาติสุรินทร์ ครั้งที่ 2 ชื่อผลงาน “อุปกรณ์เปิดถังดับเพลิง”
ระดับ อาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ วันที่ 16 – 18 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
71. นายเภีย รุ งค์ ชิ น ได้ส่งผลงานเข้าร่ว มกิจกรรมการประกวดสิ่ งประดิษฐ์ในงาน “ชุมทาง
นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาชาติสุรินทร์ ครั้งที่ 2 ชื่อผลงาน “พญานาคพลังงานหมุนเวียน”
ระดับ อาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ วันที่ 16 – 18 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
72. นายเภียรุงค์ ชิน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “พญานาคหมุนเวียน” วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่ น ใหม่ ประเภทที่ 4 สิ่ ง ประดิษ ฐ์ ด้ า นการอนุรั ก ษ์ พ ลั งงานระดั บ อาชีว ศึ ก ษาจัง หวั ด สุ ริ น ทร์ ประจ าปี
การศึกษา 2559 วันที่ 30 พ.ย. 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
73. นายเภียรุงค์ ชิน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “พญานาคพลังงานหมุนเวียน” ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ได้รับรางวัลชมเชย “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา 2559 วันที่ 11
-15 ธั น วาคม 2559 ณ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค อุ บ ลราชธานี จั ง หวั ดอุ บ ลราชธานี ส านั ก งานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
74. นายเภียรงค์ ชิน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์เติมอากาศในน้า” ประเภทที่ 11 สิงประดิษฐ์
ด้านบาบัดน้า (น้าเพื่อประชาชน) ได้รับรางวัลชมเชย “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา 2559 วันที่
11 -15 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
75. นายเภียรุงค์ ชิน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์ช่วยทาขนมดอกจอก” วิทยาลัยสารพัดช่าง
สุรินทร์ เข้าร่วมประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่
2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจาปีการศึกษา 2559 วันที่ 30
พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
75. นายสุริ ยา มีสัตย์ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ในงาน “ชุมทาง
นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาชาติสุรินทร์ ครั้งที่ 2 ชื่อผลงาน “พญานาคพลังงานหมุนเวียน”
ระดับ อาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ วันที่ 16 – 18 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
76. นายสุริยา มีสัตย์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “พญานาคหมุนเวียน” วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ ด้านการอนุรักษ์พลั งงานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจาปี
การศึกษา 2559 วันที่ 30 พ.ย. 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77. นายสุ ริ ย า มี สั ต ย์ ผลงานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ “พญานาคพลั ง งานหมุ น เวี ย น” ประเภทที่ 4
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน ได้ รั บ รางวั ล ชมเชย “ประชารั ฐ ร่ ว มพั ฒ นา สุ ด ยอดนวั ต กรรม
อาชี ว ศึ กษา” การประกวดสิ่ งประดิ ษฐ์ ข องคนรุ่ นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ประจาปี
การศึกษา 2559 วัน ที่ 11 -15 ธั น วาคม 2559 ณ วิทยาลั ยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวั ดอุบลราชธานี
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
78. นายพุทธิพงษ์ แสนดี ได้ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงาน “ชุมทาง
นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาชาติสุรินทร์ ครั้งที่ 2 ชื่อผลงาน “พญานาคพลังงานหมุนเวียน”
ระดับ อาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ วันที่ 16 – 18 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
79. นายพุทธิพงษ์ แสนดี ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “พญานาคหมุนเวียน” วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ ด้านการอนุรักษ์พลั งงานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจาปี
การศึกษา 2559 วันที่ 30 พ.ย. 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
80. นายพุทธิพงษ์ แสนดี ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์ช่วยทาขนมดอกจอก” วิทยาลัยสารพัด
ช่างสุ ริน ทร์ เข้าร่ว มประกวด “สุ ดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่ งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจาปีการศึกษา 2559
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
81. นายชุมพล ช่านาญ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “พญานาคหมุนเวียน” วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ ด้านการอนุรักษ์พลั งงานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจาปี
การศึกษา 2559 วันที่ 30 พ.ย. 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
82. นายชุ ม พล ช่ า นาญ ผลงานสิ่ ง ประดิ ษฐ์ “พญานาคพลั ง งานหมุน เวี ยน” ประเภทที่ 4
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน ได้ รั บ รางวั ล ชมเชย “ประชารั ฐ ร่ ว มพั ฒ นา สุ ด ยอดนวั ต กรรม
อาชี ว ศึ กษา” การประกวดสิ่ งประดิ ษฐ์ ข องคนรุ่ นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ประจาปี
การศึ กษา 2559 วัน ที่ 11 -15 ธัน วาคม 2559 ณ วิทยาลั ยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวั ดอุบลราชธานี
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
83. นายชุมพล ช่า นาญ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์เติมอากาศในน้า” ประเภทที่ 11 สิ ง
ประดิษฐ์ด้านบาบัดน้า (น้าเพื่อประชาชน) ได้รับรางวัลชมเชย “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรม
อาชี ว ศึ กษา” การประกวดสิ่ งประดิ ษฐ์ ข องคนรุ่ นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ประจาปี
การศึกษา 2559 วัน ที่ 11 -15 ธัน วาคม 2559 ณ วิทยาลั ยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวั ดอุบลราชธานี
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
84. นายณัฐกิตติ์ เมอะประโคน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “พญานาคหมุนเวียน” วิทยาลัยสารพัดช่าง
สุ ริ น ทร์ ไ ด้รั บ รางวัล รองชนะเลิ ศอั น ดับที่ 2 เหรีย ญทอง “สุ ดยอดนวัตกรรมอาชีว ศึก ษา”การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์

ประจ าปี การศึ กษา 2559 วัน ที่ 30 พ.ย. 2559 ณ วิทยาลั ยเทคนิคสุ รินทร์ อาชีวศึกษาจังหวัดสุ รินทร์
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
85. นายณัฐกิตติ์ เมอะประโคน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์เติมอากาศในน้า” ประเภทที่ 11
สิงประดิษฐ์ด้านบาบัดน้า (น้าเพื่อประชาชน) ได้รับรางวัลชมเชย “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรม
อาชี ว ศึ กษา” การประกวดสิ่ งประดิ ษฐ์ ข องคนรุ่ นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ประจาปี
การศึกษา 2559 วัน ที่ 11 -15 ธัน วาคม 2559 ณ วิทยาลั ยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวั ดอุบลราชธานี
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
86. นายธนชัย เงิ นกระโทก ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “พญานาคหมุนเวียน” วิทยาลัยสารพัดช่าง
สุ ริ น ทร์ ไ ด้รั บ รางวัล รองชนะเลิ ศอั น ดับที่ 2 เหรีย ญทอง “สุ ดยอดนวัตกรรมอาชีว ศึก ษา”การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
ประจ าปี การศึกษา 2559 วัน ที่ 30 พ.ย. 2559 ณ วิทยาลั ยเทคนิคสุ รินทร์ อาชีวศึกษาจังหวัดสุ รินทร์
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
87. นายธนชัย เงินกระโทก ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “พญานาคพลังงานหมุนเวียน” ประเภทที่ 4
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน ได้ รั บ รางวั ล ชมเชย “ประชารั ฐ ร่ ว มพั ฒ นา สุ ด ยอดนวั ต กรรม
อาชี ว ศึ กษา” การประกวดสิ่ งประดิ ษฐ์ ข องคนรุ่ นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ประจาปี
การศึกษา 2559 วัน ที่ 11 -15 ธัน วาคม 2559 ณ วิทยาลั ยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวั ดอุบลราชธานี
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
88. นายธนชัย เงินกระโทก ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์เติมอากาศในน้า” ประเภทที่ 11 สิง
ประดิษฐ์ด้านบาบัดน้า (น้าเพื่อประชาชน) ได้รับรางวัลชมเชย “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรม
อาชี ว ศึ กษา” การประกวดสิ่ งประดิ ษฐ์ ข องคนรุ่ นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ประจาปี
การศึกษา 2559 วัน ที่ 11 -15 ธัน วาคม 2559 ณ วิทยาลั ยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวั ดอุบลราชธานี
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
89. นายธนชัย เงิน กระโทก ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์ช่ว ยทาขนมดอกจอก” วิทยาลั ย
สารพัดช่างสุรินทร์ เข้าร่วมประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจาปีการศึกษา 2559
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
90. นายวิรัช อะนาดรัมย์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “พญานาคหมุนเวียน” วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ ด้านการอนุรักษ์พลั งงานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจาปี
การศึกษา 2559 วันที่ 30 พ.ย. 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
91. นายวิรัช อะนาดรัมย์ ผลงานสิ่ งประดิษฐ์ “พญานาคพลังงานหมุนเวียน” ประเภทที่ 4
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน ได้ รั บ รางวั ล ชมเชย “ประชารั ฐ ร่ ว มพั ฒ นา สุ ด ยอดนวั ต กรรม
อาชี ว ศึ กษา” การประกวดสิ่ งประดิ ษฐ์ ข องคนรุ่ นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ประจาปี
การศึกษา 2559 วัน ที่ 11 -15 ธัน วาคม 2559 ณ วิทยาลั ยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวั ดอุบลราชธานี
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

92. นายวิรัช อะนาดรัมย์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์เติมอากาศในน้า” ประเภทที่ 11 สิง
ประดิษฐ์ด้านบาบัดน้า (น้าเพื่อประชาชน) ได้รับรางวัลชมเชย “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรม
อาชี ว ศึ กษา” การประกวดสิ่ งประดิ ษฐ์ ข องคนรุ่ นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ประจาปี
การศึกษา 2559 วัน ที่ 11 -15 ธัน วาคม 2559 ณ วิทยาลั ยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวั ดอุบลราชธานี
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
93. นายวิรัช อะนาดรัมย์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์ช่วยทาขนมดอกจอก” วิทยาลัยสารพัด
ช่างสุ ริน ทร์ เข้าร่ว มประกวด “สุ ดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่ งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจาปีการศึกษา 2559
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
94. นายพีรพงษ์ หอมสนิท ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “พญานาคหมุนเวียน” วิทยาลัยสารพัดช่าง
สุ ริ น ทร์ ไ ด้รั บ รางวัล รองชนะเลิ ศอั น ดับที่ 2 เหรีย ญทอง “สุ ดยอดนวัตกรรมอาชีว ศึก ษา”การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
ประจ าปี การศึกษา 2559 วัน ที่ 30 พ.ย. 2559 ณ วิทยาลั ยเทคนิคสุ รินทร์ อาชีวศึกษาจังหวัดสุ รินทร์
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
95. นายพิษณุ ทองจันทร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “พญานาคหมุนเวียน” วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ ด้านการอนุรักษ์พลั งงานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุริ นทร์ ประจาปี
การศึกษา 2559 วันที่ 30 พ.ย. 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
96. นายพีรพงษ์ หอมสนิท ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “พญานาคพลังงานหมุนเวียน” ประเภทที่ 4
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน ได้ รั บ รางวั ล ชมเชย “ประชารั ฐ ร่ ว มพั ฒ นา สุ ด ยอดนวั ต กรรม
อาชี ว ศึ กษา” การประกวดสิ่ งประดิ ษฐ์ ข องคนรุ่ นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ประจาปี
การศึกษา 2559 วัน ที่ 11 -15 ธัน วาคม 2559 ณ วิทยาลั ยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวั ดอุบลราชธานี
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
97. นายพีรพงษ์ หอมสนิท ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์เติมอากาศในน้า” ประเภทที่ 11 สิง
ประดิษฐ์ด้านบาบัดน้า (น้าเพื่อประชาชน) ได้รับรางวัลชมเชย “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรม
อาชี ว ศึ กษา” การประกวดสิ่ งประดิ ษฐ์ ข องคนรุ่ นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ประจาปี
การศึกษา 2559 วัน ที่ 11 -15 ธัน วาคม 2559 ณ วิทยาลั ยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวั ดอุบลราชธานี
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
98. นายพีรพงษ์ หอมสนิท ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์ช่วยทาขนมดอกจอก” วิทยาลัยสารพัด
ช่างสุ ริน ทร์ เข้าร่ว มประกวด “สุ ดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่ ง ประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจาปีการศึกษา 2559
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
99. นายธารวิมล ภูมิสุข ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “พญานาคหมุนเวียน” วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ

คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ ด้านการอนุรักษ์พลั งงานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจาปี
การศึกษา 2559 วันที่ 30 พ.ย. 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
100. นายธารวิมล ภูมิสุข ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์ช่วยทาขนมดอกจอก” วิทยาลัยสารพัด
ช่างสุ ริน ทร์ เข้าร่ว มประกวด “สุ ดยอดนวัตกรรมอาชีวศึก ษา” การประกวดสิ่ งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจาปีการศึกษา 2559
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
101. นายกฤษฎา ประจวบสุข ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เตาถ่านพับได้ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับรางวัลชมเชย “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา 2559 วันที่ 11
-15 ธั น วาคม 2559 ณ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค อุ บ ลราชธานี จั ง หวั ดอุ บ ลราชธานี ส านั ก งานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
102. นายสิทธิโชค บานชื่น ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เตาถ่านพับได้ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับรางวัลชมเชย “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา 2559 วันที่ 11 -15
ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
103. นายวิรัช อะนาดรัมย์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เตาถ่านพับได้ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับรางวัลชมเชย “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา 2559 วันที่ 11 -15
ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
104. นายธนชัย เงินกระโทก ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เตาถ่านพับได้ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับรางวัลชมเชย “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา 2559 วันที่ 11
-15 ธั น วาคม 2559 ณ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค อุ บ ลราชธานี จั ง หวั ดอุ บ ลราชธานี ส านั ก งานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
105. นายสุริยา มีสัตย์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เตาถ่านพับได้ ประเภทที่ 1 สิ่ งประดิษฐ์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับรางวัลชมเชย “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา 2559 วันที่ 11 -15
ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
106. นายสุริ ย า มีสัต ย์ ผลงานสิ่ งประดิษฐ์ “อุปกรณ์เติมอากาศในน้า” ประเภทที่ 11 สิ ง
ประดิษฐ์ด้านบาบัดน้า (น้าเพื่อประชาชน) ได้รับรางวัลชมเชย “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรม
อาชี ว ศึ กษา” การประกวดสิ่ งประดิ ษฐ์ ข องคนรุ่ นใหม่ ระดั บภาค ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ประจาปี
การศึกษา 2559 วัน ที่ 11 -15 ธัน วาคม 2559 ณ วิทยาลั ยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวั ดอุบลราชธานี
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
107. นายสุริยา มีสัตย์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์ช่วยทาขนมดอกจอก” วิทยาลัยสารพัดช่าง
สุรินทร์ เข้าร่วมประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่

2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจาปีการศึกษา 2559 วันที่ 30
พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
108. นายชุมพล ช่านาญ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เตาถ่านพับได้ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับรางวัลชมเชย “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ ประจาปีการศึกษา 2559 วันที่ 11 -15
ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
109. นายชุมพล ช่านาญ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์ช่วยทาขนมดอกจอก” วิทยาลัยสารพัด
ช่างสุ ริน ทร์ เข้าร่ว มประกวด “สุ ดยอดนวัตกรรมอาชี วศึกษา” การประกวดสิ่ งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจาปีการศึกษา 2559
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
110. นายณัฐกิตติ์ เมอะประโคน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เตาถ่านพับได้ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับรางวัลชมเชย “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีก ารศึกษา 2559 วันที่ 11
-15 ธั น วาคม 2559 ณ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค อุ บ ลราชธานี จั ง หวั ดอุ บ ลราชธานี ส านั ก งานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
111. นายณัฐกิตติ์ เมอะประโคน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “พญานาคพลังงานหมุนเวียน” ประเภทที่
4 สิ่ งประดิษ ฐ์ ด้ านการอนุ รั กษ์ พลั งงาน ได้รั บรางวัล ชมเชย “ประชารั ฐ ร่ ว มพัฒ นา สุ ดยอดนวั ตกรรม
อาชี ว ศึ กษา” การประกวดสิ่ งประดิ ษฐ์ ข องคนรุ่ นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ประจาปี
การศึกษา 2559 วัน ที่ 11 -15 ธัน วาคม 2559 ณ วิทยาลั ยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวั ดอุบลราชธานี
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
112. นายณัฐกิตติ์ เมอะประโคน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์ช่วยทาขนมดอกจอก” วิทยาลัย
สารพัดช่างสุรินทร์ เข้าร่วมประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจาปีการศึกษา 2559
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
113. นายพุทธิพงษ์ แสนดี ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เตาถ่านพับได้ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับรางวัลชมเชย “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา 2559 วันที่ 11 -15
ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
114. นายพุทธิพงษ์ แสนดี ผลงานสิ่ งประดิษฐ์ “พญานาคพลังงานหมุนเวียน” ประเภทที่ 4
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน ได้ รั บ รางวั ล ชมเชย “ประชารั ฐ ร่ ว มพั ฒ นา สุ ด ยอดนวั ต กรรม
อาชี ว ศึ กษา” การประกวดสิ่ งประดิ ษฐ์ ข องคนรุ่ นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ประจาปี
การศึกษา 2559 วัน ที่ 11 -15 ธัน วาคม 2559 ณ วิทยาลั ยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวั ดอุบลราชธานี
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

115. นายพุทธิพงษ์ แสนดี ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์เติมอากาศในน้า” ประเภทที่ 11 สิง
ประดิษฐ์ด้านบาบัดน้า (น้าเพื่อประชาชน) ได้รับรางวัลชมเชย “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรม
อาชี ว ศึ กษา” การประกวดสิ่ งประดิ ษฐ์ ข องคนรุ่ นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ประจาปี
การศึกษา 2559 วัน ที่ 11 -15 ธัน วาคม 2559 ณ วิทยาลั ยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวั ดอุบลราชธานี
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
116. นายชานนท์ ค่าสิงห์ไชย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เตาถ่านพับได้ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับรางวัลชมเชย “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา 2559 วันที่ 11
-15 ธั น วาคม 2559 ณ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค อุ บ ลราชธานี จั ง หวั ดอุ บ ลราชธานี ส านั ก งานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
117. นายชานนท์ ค่าสิงห์ไชย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “พญานาคพลังงานหมุนเวียน” ประเภทที่ 4
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน ได้ รั บ รางวั ล ชมเชย “ประชารั ฐ ร่ ว มพั ฒ นา สุ ด ยอดนวั ต กรรม
อาชี ว ศึ กษา” การประกวดสิ่ งประดิ ษฐ์ ข องคนรุ่ นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ประจาปี
การศึกษา 2559 วัน ที่ 11 -15 ธัน วาคม 2559 ณ วิทยาลั ยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวั ดอุบลราชธานี
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
118. นายฉัตรโชค ตรีธรรม ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เตาถ่านพับได้ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับรางวัลชมเชย “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา 2559 วันที่ 11 -15
ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
119. นายฉัตรโชค ตรีธรรม ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “พญานาคพลังงานหมุนเวียน” ประเภทที่ 4
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน ได้ รั บ รางวั ล ชมเชย “ประชารั ฐ ร่ ว มพั ฒ นา สุ ด ยอดนวั ต กรรม
อาชี ว ศึ กษา” การประกวดสิ่ งประดิ ษฐ์ ข องคนรุ่ นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ประจาปี
การศึกษา 2559 วัน ที่ 11 -15 ธัน วาคม 2559 ณ วิทยาลั ยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวั ดอุบลราชธานี
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
120. นายฉัตรโชค ตรีธรรม ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์เติมอากาศในน้า” ประเภทที่ 11 สิง
ประดิษฐ์ด้านบาบัดน้า (น้าเพื่อประชาชน) ได้รับรางวัลชมเชย “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรม
อาชี ว ศึ กษา” การประกวดสิ่ งประดิ ษฐ์ ข องคนรุ่ นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ประจาปี
การศึกษา 2559 วัน ที่ 11 -15 ธัน วาคม 2559 ณ วิทยาลั ยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวั ดอุบลราชธานี
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
121. นายจักรกริช อยู่ปูน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการออกแบบทรง
ผมสุภาพบุรุษ รองทรงสูงมาตรฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 25 ประจาปีการศึกษา 2558 “องค์การนักวิชาชีพรุ่น
ใหม่ พัฒนาอาชีวศึกษาไทย ก้าวไกลสร้างชาติ ” วันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
122. นายเจริญวุฒิ เสาสะโร ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “พัดลมประหยัดพลังงาน”วิทยาลัยสารพัดช่าง
สุรินทร์ ได้รับรางวัลชมเชย เหรียญเงิน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจาปีการศึกษา

2559 วันที่ 30 พ.ย. 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
133. นายเจษฎา ลักขษร ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “พัดลมประหยัดพลังงาน”วิทยาลัยสารพัดช่าง
สุรินทร์ ได้รับรางวัลชมเชย เหรียญเงิน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจาปีการศึกษา
2559 วันที่ 30 พ.ย. 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ อาชีวศึ กษาจังหวัดสุรินทร์ สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

