นางสาวสุภัทรชา
สอนกลิ่น
- รางวัลเหรียญเงิน เรื่องสบู่กระเจี๊ยบเขียว ระดับ ปวช. จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค
ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
นายสุจิโรจน์
สิทธิมาศ
นางสาวสุพัตรา
ริปูหนอง
นางสาวปิยฉัตร
ผดุงภักดิ์
- รางวัลเหรียญเงิน เรื่องชาข้าวกล้องงอก ระดับ ปวช. จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค
ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
นางสาวทิพย์พัสษา
นิ่มอนงค์
นางสาวณัฐกานต์
สาลีสาย
นางสาวกันต์กนิษฐ์
สุริดล
- รางวัลเหรียญทองแดง เรื่องถังขยะพูดได้ ระดับ ปวช. จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค
ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
นางสาวอมรรัตน์
ปานจันทร์
นายไพรัช
จันทร์ไข่
นายมานพ
สาภักดี
ปีการศึกษา 2557
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
- รางวัลองค์การมาตรฐานเหรียญทองระดับชาติ ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในงานการประชุมทางวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานระดับชาติ
ครัง้ ที่ 24 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ จังหวัดหนองคาย
- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ “Science Tech” ประเภทแผนกวิชาสามัญ
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้
เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 ให้ไว้ ณ 15 กันยายน
พ.ศ. 2558
- รางวัลชนะเลิศการประกวดพวงมาลาประเภทสวยงาม จากจังหวัดสุพรรณบุรี
ในวโรกาสวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557
- รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประเภท
ต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี “เครื่องทําลายเอกสารแบบ 3 in 1”
- รางวัลโรงอาหารมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารระดับดีมาก ของกรมอนามัย ประจําปี 2557
จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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บุคลากรดีเด่น
- ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ครูชุมชนสร้างคนดีเป็นศรีแผ่นดิน” โดยท่านหญิง (หม่อมเจ้า)
มาลินีมงคลยุคลอมาตยกุล พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557
นางสาวจันทรา
ส่งศรี
- ได้รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุด”ี จากคุรุสภา ให้ไว้ ณ วันที่ 6 ตุลาคม
พ.ศ. 2557
นางสาวพุทธชาติ
เกตุหิรัญ
- รางวัลสุดยอดครูดีระดับจังหวัด จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโครงการครูดีมีทุกวัน ประจําปี พ.ศ. 2557
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558
นางภิญญดา
อยู่สําราญ
- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดเี ด่น จากคุรุสภา
ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557
นางณัฐญา
อัมรินทร์
- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น จากคุรุสภา
ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557
นางสาวพุทธชาติ
เกตุหิรัญ
- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น จากคุรุสภา
ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557
นางขนิษฐา
ภมรดล
- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น
จากคุรุสภา ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557
นางพราวพิมล
ณัฐอภิพมิ พ์
- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น จากคุรุสภา
ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557
นางราตรี
พรหมแท่น
- ได้เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูด”ี ประจํา 2557 จากคุรุสภา
ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557
นายสฤษดิ์
มาตกุล
นายอรทัยภ์
ทํามา
- การนําเสนอผลงานทางวิชาการอาชีวศึกษาระดับชาติ ตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้
ของนักวิจัยอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมทาวน์อนิ ทาวน์
นางภิญญดา
อยู่สําราญ
นางณัฐญา
อัมรินทร์
นางสาวกนกวรรณ
ส่งสมบูรณ์
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- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจําปี 2557
จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558
นายภานุพันธ์
พันธนิตย์
นางวันทนา
โพธิ์รัง
นางเบญจมาศ
ดีเจริญ
นางยุวพา
สารพัฒน์
นางพรสวรรค์
ผลวงษ์
นายนนท์
เกตุพรม
นางสาวฉัตรระวี
ศรีคํา
นางสาวศรัณยา
เอมอินทร์
นางสมใจ
บุญมี
นางเพียรใจ
ม่วงภาษี
นางอนัญญา
เวียงสีมา
นางสาวพรรณี
สุคันธิน
นายกวินธร
ไขหทัยบุตร
นางอภิรดี
พรหมสาขา ณ สกลนคร
นางสาวกนกวรรณ
ส่งสมบูรณ์
นายกิตพิ งศ์
โกวิทวณิชชา
นายศุภวุฒิ
ธรรมประชา
นางนิภา
สุทธิบุตร
นายชนาวุฒิ
มูลจันทร์
นายเอกลักษณ์
พุม่ โต
นางสาววิราวรรณ
สายแก้ว
ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
- นักเรียนรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ประจําปีการศึกษา 2557 ระดับ ปวช.
นางสาวเยาวเรศ
ไชยประเสริฐ
- นักศึกษารางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ประจําปีการศึกษา 2557 ระดับ ปวส.
นางสาววิภาวรรณ
วงษ์โพธิ์
- ได้รับโล่เกียรติคุณเป็นผู้มคี วามสามารถดีเด่นและนําชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ
จากกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2558
ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558
นายสุจิโรจน์
สิทธิมาศ
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จากกระทรวงศึกษาธิการ
เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558
นายสุจิโรจน์
สิทธิมาศ
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- ได้รับตําแหน่งเหรัญญิกคณะกรรมการองค์การวิชาชีพระดับชาติ จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ 24
ประจําปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 จังหวัดหนองคาย
นางสาวพรพิมล
วงษ์พันธุ์
- ได้รับตําแหน่งนายกองค์การวิชาชีพระดับภาค จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับภาค ภาคกลาง ครัง้ ที่ 22 ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม
พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดราชบุรี
นางสาวพรพิมล
วงษ์พันธุ์
- รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ระดับชาติ จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ 24 ประจําปีการศึกษา
2557 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ จังหวัดหนองคาย
นายภูมริ ัตน์
รัตน์วงพงษ์
นางสาวบงกช
แก้วปาน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ (ชา,ธัญพืช,
ดอกไม้อบแห้ง) จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน
ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ประจําปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2558 ณ จังหวัดหนองคาย
นางสาวอินทิรา
อนันต์ธนสาร
นางสาวพลอยพิชชา
นาโตนด
- รางวัลระดับเหรียญทองประกวดการพูดในที่สาธารณเป็นภาษาอังกฤษ (English Public
Speaking Contest) จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมทาง
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา
พื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ 24 ประจําปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2558 ณ จังหวัดหนองคาย
นางสาวกันต์กมล
ไทยวงษ์
- รางวัลระดับเหรียญทองการออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร ระดับปวส.
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานระดับชาติ
ครัง้ ที่ 24 ประจําปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ณ จังหวัดหนองคาย
นางสาวทรรศวรรณ
ศรีประเวช
นางสาวจันทิมา
จิตต์วารี
นางสาวสุวรรณี
เนียมสุข
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- รางวัลระดับเหรียญทองการประดิษฐ์ของที่ระลึกสําหรับตกแต่งบ้าน ระดับ ปวส.
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน ระดับชาติ
ครัง้ ที่ 24 ประจําปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ณ จังหวัดหนองคาย
นายจักรพงศ์
สุวรรณรัตน์
นางสาวสุภัทรชา
สอนกลิ่น
นางสาวศิริรัตน์
มณีวงศ์
- รางวัลระดับเหรียญทองการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ 24
ประจําปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ จังหวัดหนองคาย
นางสาวธัญญลักณ์
มาเกิด
นางสาวอภิณญาณ
ครุฑวิลัย
- รางวัลระดับเหรียญเงินประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (ชาย) จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ 24 ประจําปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ จังหวัดหนองคาย
นายชัยณรงค์
นาคเสน
- รางวัลระดับเหรียญเงินประกวดร้องเพลงสากล (ชาย) จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ 24 ประจําปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ จังหวัดหนองคาย
นายณัฐดนัย
สาลีผล
- รางวัลระดับเหรียญเงินประกวดดนตรีไทย “ขิมสาย (7 หย่อง)” จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ 24
ประจําปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ จังหวัดหนองคาย
นายจิรภัทร
เขาสมบูรณ์
- รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบัญชี ระดับ ปวส.
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับภาค
ภาคกลาง ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดราชบุรี
นายฐิติวัฒน์
สิทธิชูรักษ์
นางสาวชนิศา
นาคใหม่
- รางวัลระดับเหรียญทองการประกอบอาหารว่างหรือยําและอาหารจานหลัก ระดับ ปวช.
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับภาค
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ภาคกลาง ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดราชบุรี
นายทรงพล
โพธิ์หริ ัญ
นางสาวอัญชนก
เฉลียวไวย์
นางสาวฤดีรัตน์
บํารุงชนม์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การผสมเครื่องดื่ม (หญิง) จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับภาค ภาคกลาง ครัง้ ที่ 22 ระหว่าง
วันที่ 15-19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดราชบุรี
นางสาวมิรันตี
ศรีบุญเพ็ง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การผสมเครื่องดื่ม (ชาย) จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับภาค ภาคกลาง ครัง้ ที่ 22 ระหว่าง
วันที่ 15-19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดราชบุรี
นายกฤษดา
เรืองวิทย์
- รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ
วิชาประวัตศิ าสตร์ไทย ในงานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจําปีการศึกษา 2557 ให้ไว้ ณ
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
นางสาวพัชราภา
เหลืองประเสริฐ
นางสาวกมลวรรณ
ศรีตองอ่อน
- รางวัลชมเชยระดับเหรียญเงิน เรื่องเครื่องกําหนดปริมาณกําหนดขนาดขนมไทย
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับภาค ภาคกลาง ในงานมหกรรม
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม พ.ศ. 2558
ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
นางสาวสโรชา
สิทธิวงษ์
นางสาวเจนจิรา
ปรางจันทร์
- รางวัลชมเชยระดับเหรียญเงิน เรื่องสายหุม้ เบลท์คลายเครียด Belt Aroma Therapy
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับภาค ภาคกลาง ในงานมหกรรม
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม พ.ศ. 2558
ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
นางสาวสุพัตตรา
สุวรรณะศร
นางสาวจิตติพร
วรรณะภูติ
นางสาวพัชราภา
เหลืองประเสริฐ
- รางวัลเหรียญเงิน เรื่องดินน้ํามันจากเยื่อกระดาษ ระดับ ปวช. จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่
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ระดับภาค ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
นางสาวธนพร
บัวมี
นางสาวรุ่งกัลยา
อ่านคําเพชร
นางสาววรวรรณ
รุ่งเรือง
- รางวัลเหรียญทองแดง เรื่องสีโปสเตอร์เพื่องานศิลปะ ระดับ ปวช. จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่
ระดับภาค ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
นางสาวณัฐชา
เกิดวัน
นางสาวอัญชิสา
ชวนเชาว์
นางสาวสุชาวดี
น้ําทิพทา
ปีการศึกษา 2558
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
- รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ โครงการประกวดโรงเรียน
และนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม จากธนาคารออมสิน
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558
- รางวัลดีเด่นการสายอาชีวศึกษา การประกวดธนาคารโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมการออม
จากธนาคารออมสิน ให้ไว้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557
- รางวัลโรงอาหารมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารระดับดีมาก ของกรมอนามัย ประจําปี 2558
จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
- การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดได้คะแนน 4.83 อยู่ในระดับดีมาก
บุคลากรดีเด่น
- รางวัลครูชมุ ชนคนสร้างชาติตามรอยเจ้าฟูาผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน จากท่านหญิง
(หม่อมเจ้า) ประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ
ประจําปี 2558 ประทาน ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558
นางณัฐญา
อัมรินทร์
- รางวัลชนะเลิศประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษา/
อาชีวศึกษา (ปวช. ) ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา จากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี ในโครงการประกวดสร้างสรรค์ส่งิ ประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้ ปี 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
นางภิญญดา
อยู่สําราญ
- ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุด”ี จากคุรุสภา ให้ไว้ ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558
นางสาวฉันทนา

พิพัฒน์บรรณกิจ
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