
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค ำน ำ 

 โรงเรียนการเรือน มีการส่งเสริมให้บุคลากร และนักศึกษาได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในงานการจัด
แสดงผลงานต่างๆ ทั้งในเวทีระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมจัดแสดงผลงานในเวทีสาธิต
อาหาร หรือร่วมกิจกรรมการจัดบริการอาหารให้กับหน่วยงานทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก และการ
จัดการทดสอบที่ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติที่ได้รับรองให้เป็นสถานที่จัดการทดสอบสมรรถนะของ
บุคคลในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้
ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 2 และ 3 เพ่ือรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ได้รับการ
รับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้
ประกอบอาหารไทยระดับ 1 และ 2 เพ่ือทดสอบความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการท างานของบุคคล 
ในระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้รับการรับรองเป็นสถานที่จัดการทดสอบโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน และการจัดโครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและการสร้างจิตสาธารณะ เพ่ือเป็นเกียรติ
ให้กับบุคลากรและนักศึกษาในด้านการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และใน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม การช่วยเหลือกิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทักษะการประกอบวิชาชีพ และการได้รับการ
รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ความรู้ ความสามารถของบุคลากร และนักศึกษาโรงเรียนการเรือนในระดับมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน เพ่ือรับรองทักษะในการประกอบวิชาชีพ และสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาในการท างานต่อไป 

การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานนี้เพ่ือเป็นการรวบรวมผลงาน การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 
และมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมถึงการอบรมในกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคลากรและนักศึกษาโรงเรียนการเรือน ซึ่ง
จัดท าในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร คณะผู้จัดท า
หวังว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ  

 

    ผู้จัดท า  

       โรงเรียนการเรือน  

 



 
 

สำรบัญ 

                  หน้ำ 

• ค าน า  

• สารบญั             

ส่วนที่ 1 ระบบและกลไกส่งเสริมให้นักศึกษำโรงเรียนกำรเรือนได้แสดงศักยภำพและหรือได้รับรำงวัล    1 
ทำงวิชำกำรและวิชำชีพในเวทีระดับชำติและนำนำชำติ 

• กิจกรรมที่ 1 การแสดงศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพในเวทีระดับชาติและนานาชาติ      1 

• กิจกรรมที่ 2 การทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 

ส่วนที่ 2 รำยงำนสรุปผลงำนเด่นของบุคลำกรและนักศกึษำ โรงเรียนกำรเรือน       7 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 (1 สิงหำคม 2563-31 กรกฎำคม 2564)       

• รายงานสรุปข้อมุลผลงานเด่นของบุคลากรและนักศึกษา         7 

• ประมวลภาพกิจกรรมและรายนามบุคลากรที่ไดร้ับรางวลัจากการแข่งขันระดับชาติและนานาชาต ิ     9 

• รายนามนักศึกษาทีผ่่านการทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ       16 

• ตัวอย่างหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย คณุวุฒิวิชาชีพช้ัน 2  24 

• ภาพการทดสอบมาตรฐานอาชีพ สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 2   27 

• รายนามบุคลากรและนักศึกษาที่ผา่นการทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงานแห่งชาติ     28 

• ตัวอย่างหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1    30 

• ภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1     32 

• รายนามบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบตัรโครงการส่งเสริมศลิปะวัฒนธรรมและการสร้างจติสาธารณะ  33 

• ตัวอย่างเกียรติบัตร อาจารยต์้นแบบ          35 

• ตัวอย่างเกียรติบัตร นักศึกษาดี มคีุณธรรม ช่วยเหลือกิจกรรม       36 
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กิจกรรมที่ 1 กำรแสดงศักยภำพทำงวิชำกำรและวิชำชีพในเวทีระดับชำติและนำนำชำติ 
โรงเรียนการเรือน มีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในงานการจัดแสดงผลงานต่างๆ 

ทั้งในเวทีระดับชาติและนานาชาติ จนถึงได้รับรางวัลต่างๆ มามากมาย นอกจากนี้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วม
จัดแสดงผลงานในเวทีสาธิตอาหาร หรือร่วมกิจกรรมการจัดบริการอาหารให้กับหน่วยงานทั้งภายใน
มหาวิทยาลัยและภายนอกโดยโรงเรียนการเรือน มีระบบการส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพหรือได้รับ
รางวัลต่างๆ ดังนี้ 

1. ประชำสัมพันธ์กิจกรรม/โครงกำร  
ส านักงานโรงเรียนการเรือน/หลักสูตร/หน่วยงาน ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ/รายการ

แข่งขัน การน าเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งในเวทีระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบ
และเข้าร่วมกิจกรรม ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่าน Website /Facebook/ Instagram /eoffice 
/Line ฯลฯ 

1.1 เวทีแข่งขันทางวิชาการและวิชาชีพ ในประเทศ 
- รายการ TRAFS (ในช่วงเดือนกรกฎาคม) 
- รายการ Makro HoReCa Challenge (ในช่วงเดือนตุลาคม) 
- รายการ Thailand Ultimate Chef Challenge (THAIFEX) (ระหว่างเดือนพฤษภาคม 

–มิถุนายน)  
- รายการ Real California Milk Culinary Academy Competition (ระหว่างเดือน

สิงหาคม-ตุลาคม) 
1.2 เวทีแข่งขันทางวิชาการและวิชาชีพ ในต่างประเทศ 

- รายการ IKA International Culinary Olympics เมือง Erfurt ประเทศ Germany 
(ในช่วงเดือนตุลาคม) 

1.3 เวทีเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมปฏิบัติงานจริง  
- ผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมต่างๆ 
- ร่วมการออกบูธ จ าหน่ายสินค้าและสาธิตอาหาร 
- ร่วมผลิตและจ าหน่ายเบเกอรี่ 
- สาธิตอาหารในห้างสรรพสินค้า 

1.4 รายการอื่นๆ ในการแข่งขัน/การประชุม/แสดงสินค้าต่างๆ 
 

2. รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษำที่สนใจเข้ำร่วมกิจกรรม/โครงกำร  
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ/หลักสูตร ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาที่

สนใจเข้าร่วมในรายการต่างๆ โดยคัดเลือกนักศึกษาโดยมีคณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดเกณฑ์ การ
คัดเลือก 

2.1 การประชาสัมพันธ์รับสมัครผ่านสื่อโซเชียลทุกช่องทาง 
 - Website 
 - Facebook 

ส่วนที่ 1 ระบบและกลไกส่งเสริมให้นักศึกษำโรงเรียนกำรเรือน 
ได้แสดงศักยภำพและหรือได้รับรำงวัลทำงวิชำกำรและวิชำชีพในเวทีระดับชำติและนำนำชำติ 
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 - Instagram 
2.2 การสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือก 
2.3 การสัมภาษณ์เพ่ือน าเสนออาหารแบบเซตเมนู 
 - เมนูอาหาร 
 - ภาพวาดอาหาร 
 - สูตรอาหาร 
 - วิธีท า 
2.4 การประกอบอาหาร 

หมายเหตุ   มีการก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา และการคัดเลือกใช้กระบวนการมีส่วนร่ วมของ
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร อาจารย์ผู้สอน หน่วยงานในมหาวิทยาลัย และผู้ประกอบการจากภายนอก 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของงาน 

 
3. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้ง/ค ำสั่งเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันในเวทีต่ำงๆ 

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ/หลักสูตร จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานรวมทั้ง
ค าสั่งไปปฏิบัติงาน/เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ   
 3.1 รวบรวมรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 
 3.2 จัดท าหนังสือขออนุมัติค าสั่งแต่งตั้ง/ค าสั่งเข้าร่วมการแข่งขัน โดยอธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ 

 
4. ฝึกซ้อม/ท ำควำมเข้ำใจผลงำนที่จัดแสดง/สำธิต/แข่งขัน  

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ/หลักสูตร/หน่วยงานวิชาชีพ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ ร่วมกัน
ฝึกซ้อมให้ข้อเสนอแนะการน าเสอนผลงานของนักศึกษาเพ่ือปรับปรุงผลงานให้ดียิ่งขึ้น 

4.1 นักศึกษามาฝึกซ้อมตรงเวลาตามระยะเวลาที่ก าหนด 
4.2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สนับสนุน วัตถุดิบในการฝึกซ้อม อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ      

ค่าสมัครเข้าแข่งขันในรายการต่างๆ และค่าเดินทางไปแข่งขัน 
4.3 อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทาง 

 
5. กำรแข่งขันในเวทีต่ำงๆ / งำนเตรียม-สำธิต อำหำร/งำนด้ำนศิลปะประดิษฐ์ในงำนบริกำรต่ำงๆ   

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ/หลักสูตร/อาจารย์ น านักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันและ
น าเสนอผลงานทางวิชาการในเวทีต่างๆ ทั้งเวทีระดับชาติและนานาชาติ หรือเข้าร่วมการสาธิต
อาหาร/งานด้านศิลปะประดิษฐ์งานนวัตกรรมอาหารในงานต่างๆ   

5.1 อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้ เชี่ยวชาญด้านอาหาร น านักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขัน/เข้า
ร่วมงานงานบริการวิชาการ/งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอก 

5.2 อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้ เชี่ยวชาญด้านอาหาร ให้ค าแนะน าและให้ก าลังใจ รวมทั้ง
ประสานงานเบื้องต้น ในงาน 

6.   สรุปผลกำรด ำเนินงำนและข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุง 

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ/หลักสูตร สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุง และประชาสัมพันธ์ผลงาน ให้เผยแพร่ต่อสาธารณชน  
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ผังกระบวนกำรส่งเสริมให้นักศึกษำได้มีโอกำสแสดงศักยภำพในเวทีระดับชำติและนำนำชำติ 

ขั้นตอน 
ผู้เกี่ยวข้อง  เอกสำรที่

เกี่ยวข้อง 
ช่องทำงกำร

สื่อสำร โรงเรียนกำร
เรือน 

หลักสูตร 
ศูนย์ฝึกปฏบิัติกำร
อำหำรนำนำชำติ นักศึกษำ 

หน่วยงำน
วิชำชีพ 

1. ประชาสัมพันธก์ิจกรรม/
โครงการ/การแข่งขัน/การสาธิต 
(Plan) 

     - โปสเตอร ์
- ใบประกาศ 
- หนังสือจาก
หน่วยงานภายนอก 
- บันทึกข้อความ 
 

- ระบบ e-office 
- Line 
- Facebook 
- เว็บไซต์ 

2. รับสมัคร/คัดเลือกผู้ที่สนใจเข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรม/การ
แข่งขัน/แสดงงานผลทางวิชาการ 
(Plan-Do) 

     - ใบสมัคร 
- หลักเกณฑ์/เง่ือนไข
ในการสมัคร 
- สูตรอาหาร 
- ภาพเมนูตัวอย่างใน
การสมัคร 
- ก าหนดการต่างๆ 

- ระบบ e-office 
- Line 
- Facebook 
- เว็บไซต์ 
- โทรศัพท ์

3. จัดท าค าสั่งแต่งต้ัง/ค าสั่งเข้า
ร่วมกิจกรรมให้แก่นักศึกษา/
อาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญ/เจ้าหนา้ที่/
หน่วยงานวิชาชีพ (Do) 

     - หนังสือภายนอก 
เช่นหนังสือเชิญ, 
หนังสือประกาศรับ
สมัคร 
- โครงการที่ได้รับ
อนุมัติ 

- ระบบ e-office 
 

4. ฝึกซ้อมและติดตามผลงาน 
พร้อมให้ค าแนะน าเพื่อการ
ปรับปรุง 
(Check-Action) 

     - สูตรอาหาร 
- ใบเบิกอปุกรณ์ 
- ใบเบิกวัตถุดิบ 
- ใบจองรถ (กรณีใช้
รถของมหาวิทยาลยั) 
- ใบขอใช้หอ้ง 
- บันทึกข้อความขอ
ใช้ห้อง (ในกรณีที่ใช้
ห้องเกินเวลา หรอื
นอกเวลา) 
- ตารางเวลาการ
ฝึกซ้อม 
 
 

- ระบบ e-office 
- โทรศัพท ์
- Line 

5. เข้าร่วมการแข่งขันและ
น าเสนอผลงานทางวิชาการใน
เวทีต่างๆ ทั้งเวทีระดับชาติและ
นานาชาติ หรือเข้าร่วมการสาธิต
อาหาร/งานด้านศิลปะประดิษฐ์
งานนวัตกรรมอาหารในงานต่างๆ  
(Check-Action) 

     - บัตรประจ าตัว
ผู้เข้าร่วมแข่งขัน/
กิจกรรม 
 

- โทรศัพท ์
- Line 

6. สรุปผลการด าเนินงาน
และข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุง 

    
 
 
 
 

 - ประกาศแสดงความ
ยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล 
- เล่มรายงานผลการ
แข่งขัน/การ
ปฏิบัติงาน/การ
ด าเนินงาน 

- ระบบ e-office 
- Line 
- Facebook 
- เว็บไซต์ 

 

ข่าวกิจกรรม/
โครงการ 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครโครงการ/กิจกรรม/
การแข่งขัน/การสาธิต 

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม/การแข่งขัน/สาธิต/
แสดงผลงานทางวิชาการ 

สัมภาษณ์/คัดเลอืกจาการปฏิบัติ/น าเสนอผลงาน 

ไม่ผ่ำน 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง/ค าสั่งเข้าร่วมกิจกรรมให้แก่
อาจารย์/ผูเ้ชี่ยวชาญ/เจ้าหน้าที/่นกัศึกษา 

ผ่ำน 

ชิมอาหาร 

ให้ค าแนะน า 

ไม่ผ่ำน 

ผ่ำน 

ฝึกซ้อมประกอบอาหาร 

ตกแต่งอาหาร 

เข้ารว่มกจิกรรม/โครงการ/การแข่งขนั/การสาธิต 

สรุปการด าเนินงาน/ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลการด าเนินงาน/รางวัลที่ไดร้ับ/
ผลงานทางวิชาการ 

สนับสนุนบุคลำกร/ห้องปฏิบัติกำร/
วัตถุดิบ 

สนับสนุนรถยนต์
ในกำรเดินทำง 
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กิจกรรมที่ 2 กำรทดสอบมำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพ 
 

2.1 กำรทดสอบสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพจำกสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ 
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติได้รับการรับรองให้เป็นสถานที่ทดสอบสมรรถนะของบุคลในสาขา

วิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหาร
ไทย คุณวุฒิวิชาชีพขั้น  1, 2 และ 3 จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพ่ือรับรองสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ และให้ผู้ประกอบการสามารถพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีสมรรถนะตามความต้องการ 
 

ผังกระบวนกำรจัดทดสอบสมรรถนะของบุคคลตำมสำขำวิชำชีพกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม ภัตตำคำร 
และร้ำนอำหำร สำขำผู้ประกอบอำหำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

การประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมคัรบุคคลเข้ามาทดสอบสมรรถนะ  
เช่น แผ่นพับ เว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น 

รับสมคัรบุคคลเข้ามาทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

ด าเนินการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ  
ตามสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร 

และคุณวุฒิวิชาชีพชั้นที่ได้รับรองรับรอง 

ด าเนินการตัดสินผลการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบยื่นค าขอเอกสารประกอบค าขอ 
 และแจ้งผลการตรวจแบบยื่นค าขอ เอกสารประค าขอ ให้ผู้ยื่นค าขอทราบ พร้อม

นัดวันทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ  

 

ด าเนินการแจ้งผลการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพแก่  
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

อาชีพผู้ประกอบอาหาร ไทย  คุณวุฒวิิชาชพีชั้น 1   
อาชีพผู้ประกอบอาหาร ไทย  คุณวุฒวิิชาชพีชั้น 2 
อาชีพผู้ประกอบอาหาร ไทย  คุณวุฒวิิชาชพีชั้น 3  

 

คัดเลือกเจ้าหน้าท่ีสอบ (Examiner) เพื่อด าเนินการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพตาม สาขาวิชาชีพการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม ภตัตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหารและคณุวุฒิวิชาชีพช้ัน ที่ได้รับรองรับรอง 

เรื่องเจ้าหน้าท่ีสอบ (Examiner) เรื่องเจ้าหน้าท่ีสอบ (Examiner) 
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2.2 กำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ  
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติได้รับการรับรองให้เป็นสถานที่ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

แห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 และ 2 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพ่ือ
ทดสอบความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการท างานของบุคคล ในระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

ผังกระบวนกำรท ำงำนกำรเป็นศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงำนแห่งชำติ 

สำขำอำชีพผู้ประกอบอำหำรไทยระดับ 1 และ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันคณุวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)ให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ  
และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ ให้ผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

 
ด าเนินการแจ้งผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

ทางเว็บไซต ์เพื่อมารับเอกสารประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ  
ให้ผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

  สิ้นสุดกระบวนการ 

ด าเนินการแจ้งผลการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพแก่  
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

ฝ่ายห้องปฏิบตัิการจดัตารางวันและเวลาการทดสอบ เพื่อส่งต่อใหป้ระชาสมัพันธ์ 

ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ท าการประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครผู้ทดสอบ 

จัดท าหนังสือแจ้งรายชื่อและเลขบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้สมคัรทดสอบแก่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ผู้ผ่านทดสอบรอบทฤษฎเีลือกเวลาทดสอบปฏิบตัิ (รอบเช้า-บ่าย) 

เมื่อถึงก าหนดเวลาทดสอบฝ่ายห้องปฏิบัติการพาผู้สมัครไปท าการทดสอบทฤษฎี (t-test) 

จัดท าหนังสือขออนุญาตด าเนินการทดสอบยื่นแก่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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ฝ่ายห้องปฏิบตัิการท าการสั่งจัดเตรียมวัตถดุิบในการทดสอบของแต่ละรอบ 

เตรียมเอกสาร / ใบลงคะแนน / ใบลงทะเบียนตามจ านวนผู้ทดสอบ 

ผู้ทดสอบท าการทดสอบตามเวลาที่เลือก 

คณะกรรมการประกาศผลการทดสอบ 

จัดท าวุฒิบัตรให้แกผู่้ทดสอบ 

ผู้ทดสอบเช็คผล
การทดสอบ 

สอบตก สอบซ่อม 

ท าการทดสอบปฏิบัติใหม ่

(ถ้าผ่านจะได้คะแนนเพียงครึ่งหนึง่ของคะแนนเต็ม) 
ท าการลงทะเบยีนสอบใหมต่ั้งแต่รอบทฤษฎี 

รายงานผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

ผู้ผ่านทดสอบรอบทฤษฎเีลือกเวลาทดสอบปฏิบตัิ (รอบเช้า-บ่าย) 
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รำยงำนสรุปข้อมุลผลงำนเด่นของบุคลำกรและนักศึกษำ  
ที ่ รำยกำร วันที่/สถำนที่ สถำนที่

จัดกำรเรียน
กำรสอน 

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม 

จ ำนวน 
ผู้ที่ได้รับ 

รำยกำรแสดงศักยภำพทำงวิชำกำรและวิชำชีพในเวทีระดับชำติและนำนำชำติ    
1 การแข่งขัน กรีฑาคนหูหนวกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

ประจ าปี 2563 ได้รับรางวัลดังนี้  
- 11 เหรียญทอง 
- 7 เหรียญเงิน 
- 4 เหรียญทองแดง 

ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ณ สนาม
ฟุตบอลการกีฬาแห่งประเทศไทย 2 กรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพฯ 4 4 

2 การแข่งขัน แบดมินตันคนหูหนวกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ประจ าปี 2563 ได้รับรางวัลดังนี้ 

- 4 เหรียญทอง 
- 4 เหรียญเงิน 
- 8 เหรียญทองแดง 

ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกกีฬา
ในร่ม การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพฯ 2 2 

3 รายการประกวดกระทง เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ประจ าปี 
2563 ได้รับรางวัลดังนี้ 

- รางวัลชนะเลิศประเภทสร้างสรรค์  
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทสวยงาม 

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง 
จังหวัดนครปฐม 

นครปฐม 19 19 

4 รายการแข่งขัน Real California Pizza Battle 2020  
การรังสรรค์เมนูจากวัตถุดิบบังคับจากผลิตภัณฑ์นม และชีส
แคลิฟอร์เนีย ได้รับรางวัลดังนี้ 

-  รองชนะเลิศอันดับ 2 (เงินรางวัล 10,000 บาท) 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 
จังหวัดปทุมธานี 

ปทุมธานี 2 2 

ส่วนที่ 2 รำยงำนสรุปผลงำนเด่นของบุคลำกรและนักศึกษำ โรงเรียนกำรเรือน  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 (1 สิงหำคม 2563-31 กรกฎำคม 2564) 
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ที ่ รำยกำร วันที่/สถำนที่ สถำนที่
จัดกำรเรียน

กำรสอน 

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม 

จ ำนวน 
ผู้ที่ได้รับ 

รำยกำรแสดงศักยภำพทำงวิชำกำรและวิชำชีพในเวทีระดับชำติและนำนำชำติ    
5* กิจกรรมเทพธิดาปลาร้าพาแซ่บ การแข่งขันการประชันเมนู

แซ่บที่มีปลาร้าเป็นส่วนประกอบ ได้รับรางวัลดังนี้ 
- รางวัลแซ่บ เมนูปลาร้าฟูย ามะม่วงแซ่บ  

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารมาลีนนท์ 
ทาวเวอร์ ช่อง 3 กรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพฯ 1 1 

6 กิจกรรมเทพธิดาปลาร้าพาแซ่บ การแข่งขันการประชันเมนู
แซ่บที่มีปลาร้าเป็นส่วนประกอบ ได้รับรางวัลดังนี้ 

- รางวัลแซ่บ เมนูหุบเขาน้อยท่ามกลางทุ่งดอกไม้ป่า  

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารมาลีนนท์ 
ทาวเวอร์ ช่อง 3 กรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพฯ 1 1 

รวม - 29 29 
7 การทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาผู้ประกอบอาหาร 

อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 
วันที่ 5, 6, 16, 17 พฤศจิกายน 2564  
ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

กรุงเทพฯ 48 48 

8 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบ 
อาหารไทย ระดับ 1 

วันที่ 5, 6, 13 สิงหาคม 2564 
ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

กรุงเทพฯ 25 25 

9 รายนามบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร 
โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและการสร้างจิตสาธารณะ 

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง Hall 2 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

กรุงเทพฯ 50 50 

 

หมำยเหตุ: ล าดับที่ 5 เป็นกิจกรรมการแข่งขันโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นบุคลากร
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ประมวลภำพกิจกรรมและรำยนำมบุคลำกร 

ที่ได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันระดับชำติและนำนำชำติ 

1. รำยกำรแข่งขัน กรีฑำคนหูหนวกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ ำปี 2563 
นักศึกษาพิการเรียนร่วม สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกรีฑา 

ในรายการแข่งขัน กรีฑาคนหูหนวกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จัดโดยสมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศ
ไทย (DSAT) ระหว่างวันที่  15-16 สิงหาคม 2563 ณ สนามฟุตบอลการกีฬาแห่งประเทศไทย 2 
กรุงเทพมหานคร โดยมีนักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ดังนี้ 

- นางสาวสุนิษา หัสดิน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
- นายทิวัตถ์ อักษร นักศึกษาชั้นปีที่ 2  
- นางสาวสุรีรัตน์ แสงอาวุธ นักศึกษาชั้นปีที่ 3  
- นางสาวยุภาพร เจือมา ศิษย์เก่า  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=510355953058172&set=pcb.510356179724816&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAPSE71iUbIVOPDVWk0S6bQiuMpoUHjvJ9g4uii6acfqejZAi2N58nCldGQVgU19G0G-rGpMtp54B5D
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=510355953058172&set=pcb.510356179724816&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAPSE71iUbIVOPDVWk0S6bQiuMpoUHjvJ9g4uii6acfqejZAi2N58nCldGQVgU19G0G-rGpMtp54B5D
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2. รำยกำรแข่งขัน แบดมินตันคนหูหนวกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ ำปี 2563 
นักศึกษาพิการเรียนร่วม สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน

แบดมินตัน ในรายการแข่งขันแบดมินตันคนหูหนวกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จัดโดยสมาคมกีฬาคนหูหนวก
แห่งประเทศไทย (DSAT) ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม การกีฬาแห่งประเทศไทย 
กรุงเทพมหานคร โดยมีนักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ดังนี้ 

- นายสมพล วิบูลย์ศิริกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 2  
- นางสาว นภาพร ฐิติกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4  
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3. รำยกำรแข่งขันกำรประกวดกระทง เนื่องในเทศกำลลอยกระทง ประจ ำปี 2563 
อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน  ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท

สร้างสรรค์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสวยงาม ในการเข้าร่วมการประกวดกระทง เนื่องใน
เทศกาลลอยกระทง ประจ าปี 2563 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม โดย
มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ ให้ค าปรึกษาและพาทีมนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดดังนี้  

- นายปิยะ นันทเสน 
- นายอนุชา แสงจันทร์ 
- นายมีทิว ยั่งยืนเกษมสุข 
- นางสาวรุจิยา จึงประเสริรศรี  
- นางสาวประภาภรณ์ ทองโรย  
- นางสาวณัฐวดี เพิ่มขุนทศ  
- นางสาวอัญชญา โชคชัย  
- นางสาวฉันทิมา ผ่องระนาต  
- นางสาวบุษรา ทาแกง  
- นางสาวเสาวภาคย์ จิตเอื้ออารีย์  
- นางสาวพิมพิดา โหรา  
- นางสาวนิษา บุญเสนันท์  
- นางสาวพนิตตา ชูวงศ์  
- นางสาวรญวนี ประคองภักดิ์  
- นางสาวปนัดดา ไชยศรีสุข  
- นางสาวปียมน นรสาร  
- นางสาวมณีรัตน์ นิ่มทอง 
- นายขจรศักดิ์ นฤมิตร  
- นายวรานนท์ ค าแหวน 
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4. รำยกำรแข่งขัน Real California Pizza Battle 2020 
นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ได้รับรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเงินรางวัล 10 ,000 บาท จากการแข่งขันการรังสรรค์เมนูจากวัตถุดิบบังคับจาก
ผลิตภัณฑ์นม และชีสแคลิฟอร์ เนีย ในรายการแข่งขัน Real California Pizza Battle 2020 จัดโดย
คณะกรรมการที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์นมแห่งแคลิฟอร์เนีย (California Milk Advisory Board) ร่วมกับ ส านักงาน
ทูตเกษตร สถานทูตเมริกา ประจ าประเทศไทย วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัด
ปทมุธานี โดยมีนักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ดังนี้ 

- นางสาวบุญสิตา เจริญพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
- นายสหรัฐ ทินวงศ์ปาน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
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5. รำยกำรแข่งขัน กิจกรรมเทพธิดำปลำร้ำพำแซ่บ 
อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลแซ่บ จากเมนู

ปลาร้าฟูย ามะม่วงแซ่บ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ในการแข่งขันการประชันเมนูแซ่บที่มีปลาร้าเป็น
ส่วนประกอบ ในกิจกรรมเทพธิดาปลาร้าพาแซ่บ จัดโดย ละครเทพธิดาปลาร้า ร่วมกับรายการพาแซ่บพาซ่าส์ 
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ช่อง 3 กรุงเทพมหานคร  
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6. รำยกำรแข่งขัน กิจกรรมเทพธิดำปลำร้ำพำแซ่บ 
นายอัครพล ก าโชคพานิช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

โรงเรียนการเรือน ได้รับรางวัลแซ่บ จากเมนูหุบเขาน้อยท่ามกลางทุ่งดอกไม้ป่า พร้อมเงินรางวัล  5,000 บาท 
ในการแข่งขันการประชันเมนูแซ่บที่มีปลาร้าเป็นส่วนประกอบ ในรายการกิจกรรมเทพธิดาปลาร้าพาแซ่บ  จัด
โดย ละครเทพธิดาปลาร้า ร่วมกับรายการพาแซ่บพาซ่าส์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารมาลีนนท์ทาว
เวอร์ ช่อง 3 กรุงเทพมหานคร 
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รำยนำมนักศึกษำที่ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพ 
รายนามผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 2 

ด าเนินการจัดการทดสอบ ณ วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 

ล ำดับที ่ สำขำวชิำชีพ/อำชีพ ที่ท ำกำรทดสอบ 
ชื่อ-สกุล ผู้เขำ้รับกำรทดสอบ 

(ภำษำไทย) 
ชื่อ-สกุล ผู้เขำ้รับกำร

ทดสอบ (ภำษำอังกฤษ) 
หมำยเลขบัตรประจ ำตัว

ประชำชน 
สำขำ ผลกำรทดสอบ 

1 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย 
คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 

นางสาวธัญญลกัษณ์   สุวรรณชาติ 1220300082823     เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ 

ผ่าน 

2 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย 
คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 

นายธรรมรัตน์   รัตนา 1219900711323     เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ 

ผ่าน 

3 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย 
คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 

นายจิรภัทร  ศรีภา 1419901868577     เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ 

ผ่าน 

4 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย 
คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 

นางสาวสุรดา   ศรีรพีพัฒน ์ 1659902006208     เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ 

ผ่าน 

5 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย 
คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 

นางสาวธนพร   อารยางกูร 1102200169334     เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ 

ผ่าน 

6 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย 
คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 

นางสาวภวูรี   กุลศรีประเสริฐ 1101801085282     เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ 

ผ่าน 

7 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย 
คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 

นางสาวปภาวรินทร์   หอมชวน 1209701881296     เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ 

ผ่าน 
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รำยนำมนักศึกษำที่ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพ 
รายนามผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 2 

ด าเนินการจัดการทดสอบ ณ วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 

ล ำดับที ่ สำขำวชิำชีพ/อำชีพ ที่ท ำกำรทดสอบ 
ชื่อ-สกุล ผู้เขำ้รับกำรทดสอบ 

(ภำษำไทย) 
ชื่อ-สกุล ผู้เขำ้รับกำร

ทดสอบ (ภำษำอังกฤษ) 
หมำยเลขบัตรประจ ำตัว

ประชำชน 
สำขำ ผลกำรทดสอบ 

8 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย 
คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 

นางสาวนัสรี  รังสิยะวงศ์ 1100702988704     เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ 

ผ่าน 

9 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย 
คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 

นางสาวฐิติภา   รักษธรรม 1579900882504     เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ 

ผ่าน 

10 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย 
คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 

นางสาวรมย์นลิน   ศิริโกมลสิงห์ 1103900061031     เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ 

ผ่าน 

11 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย 
คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 

นางสาวพัฒนพร   บุญญะสุวรรณ 1959900661834     เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ 

ผ่าน 

12 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย 
คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 

นางสาวสนึกเก็จสน ี  ธรรมชัยเมือง 1103702512842     เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ 

ผ่าน 
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รำยนำมนักศึกษำที่ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพ 
รายนามผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 2 

ด าเนินการจัดการทดสอบ ณ วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 

ล ำดับที ่ สำขำวชิำชีพ/อำชีพ ที่ท ำกำรทดสอบ ชื่อ นำมสกุล 
หมำยเลขบัตรประจ ำตัว

ประชำชน 
สำขำ ผลกำรทดสอบ 

1 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย 
คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 

นางสาวจิตตาพัณ   ปิ่นสุข 11007028800032     เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ 

ผ่าน 

2 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย 
คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 

นางสาวสุกานดา  ถวิล 1279900123642     เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ 

ผ่าน 

3 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย 
คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 

นางสาวณัฐวดี   ประเสริฐบุณย์ 1710501435354     เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ 

ผ่าน 

4 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย 
คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 

นางสาววาริณี ใสสุข 112990567011     เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ 

ผ่าน 

5 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย 
คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 

นางสาวธนพร   ทองนพเก้า 1104000032663     เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ 

ผ่าน 

6 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย 
คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 

นายธีรพงศ์   อินทร 1129900548989     เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ 

ผ่าน 

7 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย 
คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 

นายนพรุจ   อมรกาญจนพันธ ์ 1209701885895     เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ 

ผ่าน 

 
  

 



19 
 

รำยนำมนักศึกษำที่ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพ 
รายนามผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 2 

ด าเนินการจัดการทดสอบ ณ วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2563  

ล ำดับที ่ สำขำวชิำชีพ/อำชีพ ที่ท ำกำรทดสอบ ชื่อ นำมสกุล 
หมำยเลขบัตรประจ ำตัว

ประชำชน 
สำขำ ผลกำรทดสอบ 

8 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย 
คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 

นายศิวกร   ปานใจ 1859900233591     เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ 

ผ่าน 

9 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย 
คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 

นายเอกสวุัชร์   จิงประเสริฐนิล 1100400965990     เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ 

ผ่าน 

10 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย 
คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 

นายยุทธนา   ธันยพงศา 1100702608537     เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ 

ผ่าน 

11 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย 
คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 

นางสาวปานตะวัน   โหลานิต 1269900308588     เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ 

ผ่าน 

12 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย 
คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 

นางสาวดวงมณี   บานแย้ม 1709901333506     เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ 

ผ่าน 

 

 

 

 

 



20 
 

รำยนำมนักศึกษำที่ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพ 
รายนามผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 2 

ด าเนินการจัดการทดสอบ ณ วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563  

ล ำดับที ่ สำขำวิชำชีพ/อำชีพ ที่ท ำกำรทดสอบ ชื่อ นำมสกลุ 
หมำยเลขบัตรประจ ำตัว

ประชำชน 
สำขำ ผลกำรทดสอบ 

1 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิ
วิชาชีพชั้น 2 

นางสาวจิรวรรณ   ซามาตย ์ 1489900370320     เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ ผ่าน 

2 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิ
วิชาชีพชั้น 2 

นายสิริชัย   นาพุดซา 1309801360971     เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ ผ่าน 

3 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิ
วิชาชีพชั้น 2 

นายธนกร   หุ้ยหล ี 1800400292476     เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ ผ่าน 

4 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิ
วิชาชีพชั้น 2 

นายสิรวิชญ ์  สีสังข์ 1209601277869     เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ ผ่าน 

5 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิ
วิชาชีพชั้น 2 

นายยศถาพรชัย  จันทร์เเจ่มใส 1104200127692     เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ ผ่าน 

6 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิ
วิชาชีพชั้น 2 

นายธีรเมศ  นนทพันธ ์ 1900101242883     เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ ผ่าน 

7 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิ
วิชาชีพชั้น 2 

นายภาณุวัฒน์   ชื่นสกุล 1104700021117     เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ ผ่าน 

 

 



21 
 

รำยนำมนักศึกษำที่ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพ 
รายนามผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 2 

ด าเนินการจัดการทดสอบ ณ วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563  

ล ำดับที ่ สำขำวิชำชีพ/อำชีพ ที่ท ำกำรทดสอบ ชื่อ นำมสกลุ 
หมำยเลขบัตรประจ ำตัว

ประชำชน 
สำขำ ผลกำรทดสอบ 

8 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิ
วิชาชีพชั้น 2 

นายพัทธพล  พันธุ์วิมลชยั 1101801046449     เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ ผ่าน 

9 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิ
วิชาชีพชั้น 2 

นางสาวปาณิศา  สุดหา 1529901007660     เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ ผ่าน 

10 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิ
วิชาชีพชั้น 2 

นายกันตภณ  โชคชัยสวัสด ี 1102200169814     เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ ผ่าน 

11 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิ
วิชาชีพชั้น 2 

นายวัชรสิทธิ์   บุณธ ารงวัฒน์ 1119900866140     เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ ผ่าน 

12 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิ
วิชาชีพชั้น 2 

นางสาวคณิศร   เอี่ยมสุนทรสิน 1103702913073     เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ ผ่าน 

 

 

 

 

 



22 
 

รำยนำมนักศึกษำที่ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพ 
รายนามผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 2 

ด าเนินการจัดการทดสอบ ณ วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2563  

ล ำดับที ่ สำขำวชิำชีพ/อำชีพ ที่ท ำกำรทดสอบ ชื่อ นำมสกุล 
หมำยเลขบัตรประจ ำตัว

ประชำชน 
สำขำ ผลกำรทดสอบ 

1 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิ
วิชาชีพชั้น 2 

นางสาวฐิติมา เจริญร่ืน 1749900689137 เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ ผ่าน 

2 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิ
วิชาชีพชั้น 2 

นางสาวธนัชชา ทองบุญธรรม 1100702892448 เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ ผ่าน 

3 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิ
วิชาชีพชั้น 2 

นายพิษณ ุ ศรีโยธ ี 1419901843663 เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ ผ่าน 

4 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิ
วิชาชีพชั้น 2 

นางสาวภาวิณ ี กานต์วรัญญ ู 1709700234713 เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ ผ่าน 

5 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิ
วิชาชีพชั้น 2 

นางสาวฐริณีย์ สุภา 1501801144889 เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ ผ่าน 

6 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิ
วิชาชีพชั้น 2 

นางสาวฐานิต จิรวัฒนรัตน์ 1100401011558 เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ ผ่าน 

7 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิ
วิชาชีพชั้น 2 

นางสาวรติ พิณโย 1101801063041 เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ ผ่าน 

 

 



23 
 

รำยนำมนักศึกษำที่ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพ 
รายนามผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 2 

ด าเนินการจัดการทดสอบ ณ วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2563  

ล ำดับที ่ สำขำวชิำชีพ/อำชีพ ที่ท ำกำรทดสอบ ชื่อ นำมสกุล 
หมำยเลขบัตรประจ ำตัว

ประชำชน 
สำขำ ผลกำรทดสอบ 

8 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิ
วิชาชีพชั้น 2 

นายกิตติพงศ์   ดุษฎีบัณฑิต 1909802383007.00 เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ ผ่าน 

9 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิ
วิชาชีพชั้น 2 

นางสาวชลธรัศมิ์   อุดมวสุรัตน์ 1489900373043.00 เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ ผ่าน 

10 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิ
วิชาชีพชั้น 2 

นางสาวทิพรดา  วิชัยดิษฐ ์ 2909801044878.00 เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ ผ่าน 

11 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิ
วิชาชีพชั้น 2 

นางสาวกุลชา  แสนภักด ี 1800800325703.00 เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ ผ่าน 

12 
สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชพีผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิ
วิชาชีพชั้น 2 

นายณัฐปคัลภ์   จันทร์พงษ์ 1919900242874.00 เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ ผ่าน 
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ตัวอย่ำงหนังสือรับรองมำตรฐำนอำชีพ สำขำผู้ประกอบอำหำร  
อำชีพผู้ประกอบอำหำรไทย คุณวุฒิวิชำชีพช้ัน 2 (หน้ำ 1) 
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ตัวอย่ำงหนังสือรับรองมำตรฐำนอำชีพ สำขำผู้ประกอบอำหำร  
 อำชีพผู้ประกอบอำหำรไทย คุณวุฒิวิชำชีพชั้น 2 (หน้ำ 2) 
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ตัวอย่ำงหนังสือรับรองมำตรฐำนอำชีพ สำขำผู้ประกอบอำหำร  
อำชีพผู้ประกอบอำหำรไทย คุณวุฒิวิชำชีพช้ัน 2 (หน้ำ 3) 
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ภำพกำรทดสอบมำตรฐำนอำชีพ สำขำผู้ประกอบอำหำร 
อำชีพผู้ประกอบอำหำรไทย คุณวุฒิวิชำชีพช้ัน 2 

สถำนที่ทดสอบ ศูนย์ฝึกปฏิบัติกำรอำหำรนำนำชำติ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปรำยนำมบุคลำกรและนักศึกษำที่ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพ 
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รำยนำมบุคลำกรและนักศึกษำที่ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ 
รายนามผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 

ด าเนินการจัดการทดสอบ ณ วันท่ี 5 สิงหาคม 2563 
ชื่อศูนย์การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ใบอนุญาตเลขที่ กทม 002/2553 

 
ล าดับ ชื่อ - สกุล เลขประจ าตัวประชาชน เลขที่หนังสือรับรองว่าผ่านการทดสอบ 

1 นางสาวทตัพร แก้วนิ่ม 1819900289481 มสด.0053/63 
2 นางสาวลักษ์สิณา แพกุล 1840501072331 มสด.0056/63 
3 นางสาวศศิวิมล วงศ์สวัสดิ์ 1800400280745 มสด.0057/63 
4 นางสาวปัทมาวรรณ นันชม 1609900433028 มสด.0059/63 
5 นางสาวนันทพร ดีประยูร 1103702701912 มสด.0060/63 
6 นายเกรียงศักดิ์ บอนแดง 1239900292240 มสด.0061/63 
7 นายนัฐ เปรมใจ 1102700667759 มสด.0062/63 
8 นายฐณิยะ จิระพัฒนาวิชช์ 1102003003590 มสด.0063/63 
9 นายจิรวัฒน์ สรีระเทวิน 1100400989376 มสด.0064/63 
10 นางสาวปิยาพัชร เมฆโสภณ 1139600055804 มสด.0065/63 
11 นางสาวชัญญานุช พันธุ์เพ็ง 1149600001798 มสด.0066/63 
12 นายณัฐสรณ์ เหลืองทองค า 1100601277091 มสด.0067/63 
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รำยนำมบุคลำกรและนักศึกษำที่ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ 
รายนามผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 

ด าเนินการจัดการทดสอบ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม 2563 
ชื่อศูนย์การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ใบอนุญาตเลขที่ กทม 002/2553 

ล าดับ ชื่อ - สกุล เลขประจ าตัวประชาชน เลขที่หนังสือรับรองว่าผ่านการทดสอบ 
1 นายอนพัทย์ โยธี 1749900659361 มสด.0069/63 
2 นางสาวปิยะนุช บุญเลิศ 1329900769061 มสด.0070/63 
3 นายคุภมิตร อนันต์วรนาถ 1619900315718 มสด.0071/63 
4 นางสาวชนากานต์ สีช้าง 1100702836645 มสด.0072/63 
5 นายรัชชานนท์ กันเดช 1103702614653 มสด.0073/63 
6 นางสาววิไลลักษณ์ จิตต์รัตนปพน 1103701738171 มสด.0079/63 

  
 

รายนามผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 
ด าเนินการจัดการทดสอบ ณ วันท่ี 13 สิงหาคม 2563 

ชื่อศูนย์การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ใบอนุญาตเลขที่ กทม 002/2553 
ล าดับ ชื่อ - สกุล เลขประจ าตวัประชาชน เลขที่หนังสือรับรองว่าผ่านการทดสอบ 

1 นางสาวฐิติชญา ยิ้มนิล 1739901806536 มสด.0080/63 
2 นางสาวภัทรา ข าแสง 1709901041530 มสด.0081/63 

3 นางสาวปริฉัตร บัวบาน 1930300150741 มสด.0082/63 

4 นางสาวอลิสา มณีโชติ 1104200016173 มสด.0083/63 

5 นายเกรียงไกร อินทร์คุ้ม 1103702741426 มสด.0084/63 

6 นายภักพงษ์ พ่ออามาตย์ 1480700192195 มสด.0086/63 

7 นายจิรวัฒน์ ทัดเทียม 1159900219314 มสด.0088/63 



30 
 

ตัวอย่ำงหนังสือรับรองว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ 
สำขำผู้ประกอบอำหำรไทย ระดับ 1 (หน้ำ 1) 
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ตัวอย่ำงหนังสือรับรองว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ 
สำขำผู้ประกอบอำหำรไทย ระดับ 1 (หน้ำ 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ 
สำขำผู้ประกอบอำหำรไทย ระดับ 1 
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รำยนำมบุคลำกรและนกัศึกษำที่ได้รับเกียรติบัตร 

โครงกำรส่งเสรมิศิลปะวัฒนธรรมและกำรสร้ำงจิตสำธำรณะ 

รายนามบุคลากรที่ได้รับเกียรติบัตร อาจารย์ต้นแบบ 

ที ่ ชื่อ - สกุล ประเภทรำงวัล 
1 ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ เป็นผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

มีบุคลิกภาพและการแต่งกาย เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษา 
2 ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผ่า เป็นผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีบุคลิกภาพและ

การแต่งกาย เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษา 
3 ผศ.ดร.ยศพร พลายโถ เป็นผู้มีบุคลิกภาพและการแต่งกาย เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษา 
4 ดร.วีระ พุ่มเกิด เป็นผู้มีบุคลิกภาพและการแต่งกาย เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษา 
5 อาจารย์จารึก ศรีอรุณ เป็นผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
6 อาจารย์ธนิกานต์ นับวันดี เป็นผู้มีบุคลิกภาพและการแต่งกาย เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษา 
 

รายนามนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร นักศึกษาดี มีคุณธรรม ช่วยเหลือกิจกรรม 

ที ่ ชื่อ-สกุล สำขำวิชำ 
1 นางสาวชนิกานต์  เจนกุลนิษฐ์ เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
2 นางสาวกมลชนก บุญประเสริฐ เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
3 นาย นัฐ เปรมใจ เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
4 นางสาวชนากานต์ สีช้าง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
5 นายภาคิน ทองบุศย์   เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
6 นางสาวปรียานันท์ สิงห์หลอด                                  เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
7 นายณัฐดนัย  มาคงเฮียง  เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
8 ณัฐกมลณิกา  เกยเเก้ว เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
9 นางสาวนฎา แสงอรุณ เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
10 นายณัฐโชติก์ พิลาแดง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
11 นายจิรภัส เทนสุภรณ์ เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
12 นายบวรนันท์ ประเสริฐสันธิ์ เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
13 นางสาวจตุระพร สุวรรณวงษ์  คหกรรมศาสตร์ 
14 นายพระนาย ศรีเสมาเมือง  คหกรรมศาสตร์ 
15 นายพีรพล อุทัยกิจวานิช  คหกรรมศาสตร์ 
16 นางสาวอามานี หมินหมัน  คหกรรมศาสตร์ 
17 นางสาววรณัณ ข าเนตร คหกรรมศาสตร์ 
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รายนามนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร นักศึกษาดี มีคุณธรรม ช่วยเหลือกิจกรรม 

ที ่ ชื่อ-สกุล สำขำวิชำ 
18 นางสาววลัยลักษณ์ ใจทน คหกรรมศาสตร์ 
19 นายณัฐพงศ ์วัจนะประพันธ์ คหกรรมศาสตร์ 
20 นางสาวอภิษฐา อรชร คหกรรมศาสตร์ 
21 นายสมพล วิบูลย์สิริกุล คหกรรมศาสตร์ 
22 นางสาวธัญชนก จิตตกุล คหกรรมศาสตร์ 
23 นางสาวณัฐวดี เพ่ิมขุนทศ คหกรรมศาสตร์ 
24 นางสาวประภาภรณ์ ทองโรย คหกรรมศาสตร์ 
25 นางสาวรุจิยา จึงประเสริฐศรี คหกรรมศาสตร์ 
26 นายอมรเอก แสวงผล คหกรรมศาสตร์ 
27 นางสาวญาดา ธุถาวร คหกรรมศาสตร์ 
28 นายจักรภัทร อ่าวรุ่งเรือง คหกรรมศาสตร์ 
29 นางสาวกมลวรรณ สกุลงาม คหกรรมศาสตร์ 
30 นางสาวนิษา บุญเสนันท์ คหกรรมศาสตร์ 
31 นางสาวนพรัตน์ เที่ยงพลับ คหกรรมศาสตร์ 
32 นางสาวทักษพร  กล าภักตร์ เทคโนโลยีอาหาร 
33 นายเมธี เขจรไชย เทคโนโลยีอาหาร 
34 นายวีรวิทย์ ทะนะลัย เทคโนโลยีอาหาร 
35 นายภักพงษ์ พ่ออามาตย์ การก าหนดและการประกอบอาหาร 
36 นางสาวอลิสา มณีโชติ การก าหนดและการประกอบอาหาร 
37 นางสาวปุญญิศา ศรีสุข การก าหนดและการประกอบอาหาร 
38 นางสาวเพียงดาว ใจชื่น การก าหนดและการประกอบอาหาร 
39 นางสาววิสา สร้อยแม้น การก าหนดและการประกอบอาหาร 
40 นางสาววิกานดา ศรีวังราช การก าหนดและการประกอบอาหาร 
41 นายณฐภัทร อัครพาณิชโชติกุล การก าหนดและการประกอบอาหาร 
42 นางสาวอิศริยาภรณ์ บุญสม การก าหนดและการประกอบอาหาร 
43 นายก้องภพ กัณหานนท์ การก าหนดและการประกอบอาหาร 
44 นายปกรณ ์ ช่อบุญกลาง การก าหนดและการประกอบอาหาร 
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ตัวอย่ำงเกียรติบัตร อำจำรย์ต้นแบบ 
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ตัวอย่ำงเกียรติบัตร นักศึกษำดี มีคุณธรรม ช่วยเหลือกิจกรรม 

 

 

 


