ปีการศึกษา 2559
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
รางวัลเหรีย ญทองชนะเลิ ศ ระดับชาติ การประกวดการจั ดสถานที เรีย นรู้ เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา
ประจ่าปีการศึกษา 2559 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก “Experiential Computer Graphic
and Design”
เข้ารับการประเมินผลโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ สถานศึกษากลุ่มภาคกลาง
ประจ่าปีการศึกษา 2559 ผลการประเมินติดตามการด่าเนินธุรกิจภายใต้การบ่มเพาะระดับชาติ เกณฑ์อยูใ่ นระดับ 5 ดาว
รางวัลโรงอาหารมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารระดับดีมาก ของกรมอนามัย ประจ่าปี 2559 จากกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
รางวัลดีเด่นการประกวดธนาคารโรงเรียน ส่งเสริมการออม จากธนาคารออมสิน
รางวัลชนะเลิศ การประกวดพวงมาลา ประเภทสวยงาม เนืองในวันปิยมหาราช
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที 1 การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับภาค ภาคกลาง ประจ่าปี 2559
ผลงานดีเด่นของบุคลากรทางการศึกษา
รางวัลคุรุสดุดี
นายชูเชิด

มัจฉาฉ่า

รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
นางปุญญิสา

พันธุ์ภักดี

นายภานุพันธ์

พันธนิตย์

นางวันทนา

โพธิ์รัง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจ่าปี 2559 จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ไว้ ณ วันที
16 มกราคม พ.ศ. 2560
นางรัชนีบล

ศรีธนาอุทัยกร

นายสุเทพ

สุทธิบุตร

นางบุญสม

ส่าเนียงแจ่ม

นางยุวพา

สารพัฒน์

นายสุรพล

แย้มชืน

นางสาวอัญชรีย์

สรวงท่าไม้

นายมนต์ชัย

อัมพวานนท์

นายเดชา

การสมพจน์

นางสาวพจนา

สลับลึก

นางสาวสุชาดา

มีอ่าพัน

นายสุทธิ

อัมรินทร์

นางอรทัยภ์

ท่ามา

นางณัฐญา

อัมรินทร์

นางสาวกัลยาณี

ภมรดล

นายอัฐวีร์

ศิริเตชภัทร์

นางสาววัชราภรณ์

นนท์ธีระวิชยา

นางสาวนรีรัตน์

คชพงษ์

นางวิไล

รัตนเชิดฉาย

นางอัจฉรา

โพธิจินดา

นายอนันต์

บุญเกิด

นางเนตรชนก

ใจกล้า

นางสาวจิรวรรณ

ธนะตระกูลพาณิช

นางสาวกัญจน์รัตน์

โสมะภีร์

ได้รับทุนวิจัย เรือง การพัฒนาสือมัลติมิเดียแบบน่าเสนอประกอบการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์เพืออาชีพ
ธุรกิจและบริการ ส่าหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จากส่านักวิจัยและ
พัฒนาการอาชีวศึกษา ส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจ่านวนเงิน
45,000 บาท
นางณัฐญา

อัมรินทร์

เข้าอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ระหว่างวันที 17– 30 เมษายน พ.ศ. 2560
ณ National Taiwan Normal University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
นางสาวกัลยาณี

ภมรดล

ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
นักเรียนรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจ่าปีการศึกษา 2559
ระดับ ปวช.
นายถิรายุ

ค่าวิลาศ

นักศึกษารางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจ่าปีการศึกษา 2559
ระดับ ปวส.
นายกรรชัย

อินทร์โพธิ์

รางวัลนักเรียน นักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมจากธนาคารออมสิน โครงการสถานศึกษาและ
นักเรียน นักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปีการศึกษา 2559
นางสาวพรพิมล

วงษ์พันธ์

ได้รับเกียรติบัตรเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จากกระทรวงศึกษาธิการ เนืองในงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจ่าปี 2559
นางสาวพรพิมล

วงษ์พันธุ์

รางวัลชนะเลิศ จากส่านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ในการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทัน
สือ” ประจ่าปี 2559
นายไพรัช

จันทร์ไข่

นายสิรภพ

เมฆช้าง

นางสาวศิริลักษณ์

ทองค่า

ได้รับทุนการศึกษาสาขาวิชาการท่องเทียว (4 ปี) ณ นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน จากสถาบัน
ขงจือเส้นทางสายไหมทางทะเล
นายสุจิโรจน์

สิทธิมาศ

ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปเข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ (มหานครฉงชิง)
สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ วันที 19-30 เมษายน 2559
นายสุจิโรจน์

สิทธิมาศ

นางสาวอภิญญาณ

ครุฑวิลัย

ได้รับรางวัลจากส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที 25 ประจ่าปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที 6 – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง
 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการออกแบบ 2D Animation คนดีศรีอาชีวะ
นางสาวณัฐชา

สุริยวงศ์

นายกิตนิ ันท์

กุลพิพัฒน์รัตน์

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการจัดท่าและเสนอขายรายการน่าเทียว ระดับ ปวช.
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ
นางสาวจิตติพร

วรรณภูมิ

นางสาวภัทราภรณ์

ไตรเวทย์

ได้รับรางวัลจากส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ประจ่าปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที 6 – 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จังหวัดชัยนาท

 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการบัญชีคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.
นางสาวอารยา

บุญยอด

นางสาวนาตยา

สุทธิวรรณ

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส.
นางสาวมัณฑนา

แก้วเจริญ

นางสาวรสทร

พุกพาน

นางสาวกมลทิพย์

รัตนบวรชัย

นางสาวรัตนา

สดคมข่า

นางสาวศิริลักษณ์

ทองค่า

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะ The Marketing Challenge ระดับ ปวช.
นางสาวณัฐวรรณ

ศิลาวัชรพล

นางสาวกรพันธุ์

ภิญญไทย

นายรัฐธรรมนูญ

รุ่งรังศรี

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะกาแฟโบราณ
นางสาวปนัดดา

แช้มช้อย

นางสาวศุภรานันท์

พรหมทอง

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการขายสินค่าออนไลน์
นายยุทธการ

พลอยสุกใส

นายศุภรานันท์

พรหมทอง

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการประยุกต์ดอกไม้ในท้องถิน
นายถิรายุ

ค่าวิลาศ

นายไตรภพ

เตี้ยมฉายพันธ์

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารเป็นชุด (Set1Menu) ระดับ ปวช.
นายเกริกพล

พันธ์จ้อย

นางสาวกัญญารัตน์

คงคาหลวง

นางสาวอรวรรณ

แก้วบุตรดี

ได้ รับรางวั ล จากส่ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา ในงานประกวดสุ ด ยอดนวั ต กรรมอาชีว ศึก ษา
การประกวดสิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง ประจ่าปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที 16 – 20 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 ศูนย์การค้า The Hub เซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ดอกไม้คลุมผ้าไตรจากงานจักสานตอกไม้ไผ่
นายถิรายุ

ค่าวิลาศ

นายอรรถ์

ช่านาญกิจ

นางสาวณัฐธิตา

สุพัฒธี

นางสาวณัฐนรินทร์

พุม่ มัน

นางสาวนพพร

ค่าจ่ารูญ

นางสาวศศิธร

รอดผึง้

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับเหรียญทองแดง ซอสมะละกอ (ส่าหรับผัด)
นางสาวเบญจัตน์

ธนะตระกูลพาณิช

นายกฤษดาดร

อุปแก้ว

นางสาวพรวารี

ค่าสักดี

นางสาวกรกช

นุชนารถ

นายปภังกร

เชาว์ระหะ

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ลูกประคบสมุนไพร 5 กลินดอกไม้ไทย การแข่งขันน่าเสนอองค์ความรู้
ภาคภาษาอังกฤษ
นางสาวนัฐฐา

หนูพุก

ได้ รั บ รางวั ล จากส่ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา การประกวดโครงการวิ ท ยาศาสตร์ ส มาคม
วิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที 12-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ณ วิทยาลัยการอาชีพอูท่ อง
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การพัฒนาชาชงสมุนไพร Star Gooseberry Leaves ระดับ ปวช.
นางสาวอรยา

บุญยอด

นางสาวสุพัตรา

นุชเสียงเพราะ

นางสาวนาตยา

สุทธิวรรณ

ครูสุทธิ

อัมรินทร์ (ครูทีปรึกษา)

ครูณัฐญา

อัมรินทร์ (ครูทีปรึกษา)

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การศึกษาการดูดซับน้่ามันตะไคร้หอมของไม้โสน ระดับ ปวส.
นายกรรชัย

อินทร์โพธิ์

นางสาวเยาวเรส

ไชยประเสริฐ

นางสาวนัทธมน

ธรรมสาร

ครูภิญญดา

อยู่ส่าราญ (ครูทีปรึกษา)

ครูพัฒน์พินันท์

อยู่ส่าราญ (ครูทีปรึกษา)

