
 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. พรสวรรค์  แก้วถาวร    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๐๔/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. นภัสรพี  กาญจนกุล    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๐๕/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. รชตพร  สุทธิสน    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๐๖/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. เมธาวิน  รุ่งโรจน์    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๐๗/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. ก้องภพ  พวงเงิน    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๐๘/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. ณัฐภูมิ  สิทธิเสน    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๐๙/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. ธารทิพย์  เพ็ชรเพ็ง    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๑๐/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. บุลากร  สุวรรณโชติ    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๑๑/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. ธีรเดช  เพ็ชรสวัสด์ิ    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๑๒/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. จิรฐา  ดีนานดี    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๑๓/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. ปกรณ์  แบบอย่าง    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๑๔/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. กฤตภาส  ค ามูล    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๑๕/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. กฤษฎา  ประกอบเสียง    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๑๖/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. ดิฐภัทร  เคนต้น    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๑๗/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. วุฒิกร  ชมมิ    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๑๘/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. วาซิล  บัวลอย    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๑๙/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. ธนรักษ์  พูลประดิษฐ์    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๒๐/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. ธนวัฒน์  อนันตกูล    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๒๑/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. โชคอนันต์  พุทธสรณ์    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๒๒/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. ชลวีร์  ลอยไสว    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๒๓/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. จิรภัทร  ค าเมือง    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๒๔/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. พีรเศรษฐ์  ภิวัฒธนวุฒิ    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๒๕/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. ภาคิน  สมานเชื้อ    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๒๖/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. จักรกฤษณ์  ทองขาว    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๒๗/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. โศภน  พิศโสระ    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๒๘/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. ศุภโชค  พุทธรักษา    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๒๙/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. อัครพล  ศรสุวรรณ    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๓๐/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. วิรเดช  เหรียญทิพย์เจริญ    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๓๑/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. สาทิสลักษณ์  ยุทธนาพิพัฒน์    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๓๒/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. สุรพัศ  รุ่งแจ้ง    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๓๓/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. นวพล  เทพา    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๓๔/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. ชนะชัย  รุททองจันทร์    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๓๕/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. พงษ์ณรินทร์  เจริญวงษ์    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๓๖/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. พัทธนันท์  วัฒนะสกุลเจริญ    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๓๗/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. สัณหณัฐ  สว่างไสว    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๓๘/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. กิตติพงศ์  ศิริวัฒน์    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๓๙/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. นฤพนธ์  บุญมาก    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๔๐/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. ปัญญภัทร์ วิไลยวงศ์ ณ อยุธยา    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๔๑/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. ชนสรณ์  บุญมาก    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๔๒/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. รพีพงศ์  ที่ต้ัง    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๔๓/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. กันต์ณภัทน์  พระวิชัย    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๔๔/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. ภูริเดช  อาภรณ์รัตน์    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๔๕/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. กีรติ  ประดับค า    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๔๖/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. สุภิลักษณ์  ภูษณะพงษ์    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๔๗/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. ศุภกานต์  สุไชยสงค์    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๔๘/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. ธนภัทร  โงสันเทียะ    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๔๙/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. ยศภัทร  อินเดีย    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๕๐/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. สิทธินนฑ์  สิงหพันธ์    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๕๑/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. ธนวัฒน์  โกมารศรี    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๕๒/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. ปรวิทย์  ลวสินอาภรณ์    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๕๓/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. ศิวัช  ทัศนศร    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๕๔/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. เมืองรุ้ง  อินทร์แก้ว    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๕๕/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. ศิริปรัชญ์  จันทร์ป้อม    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๕๖/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. ภควัต  วรรณทวี    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๕๗/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. สิทธิโชค  ทองสุลิตร    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๕๘/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. ทินภัทร  ปันติ    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๕๙/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. ธนกร  ขาวเป็นใย    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๖๐/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. วิศพัทร  ค าแก้ว    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๖๑/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. ฐาปกรณ์  ปักษี    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๖๒/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. ธนรัตน์  ธรรมถาวร    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๖๓/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. ธีรเทพ  ต้านชัง    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๖๔/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. ชูโชค  โพธิ์แก้ว    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๖๕/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. เตชสิทธิ์  ชาติพจน์    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๖๖/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. ธนนรินทร์  รองกลัด    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๖๗/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. ชยพล  ตรีบุญ    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๖๘/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. สโรฐพันธ  ศรีตะลาลัย    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๖๙/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. พณิชพล  เอี่ยมอิน    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๗๐/๒๕๖๕ 



 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมอบประกาศเกียรตคิุณบัตรฉบับนีไ้ว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นศท. ศฎาวุฒิ  สุขญาติ    
 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “รด. จิตอาสาจราจร” เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองจราจรให้กับผู้ปกครอง 

โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

ขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และรกัษาเกยีรตคิุณความดนีี้ไวต้ลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดอืน ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

 
(นางอรทยั  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ

Certificate ID: ๒๔๗๑/๒๕๖๕ 


