ปีการศึกษา 2560
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
รางวัลชนะเลิศ การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ขนาดกลาง
ระดับภาค ประจ่าปี 2560
รางวัลโรงอาหารมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารระดับดีมาก ประจ่าปี 2560 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

รางวัลส้วมสะอาดได้มาตรฐาน ประจ่าปี 2560 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เข้ารับการประเมินผลโครงการบ่ม เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ สถานศึกษากลุ่มภาคกลาง
ประจ่าปีการศึกษา 2560 ผลการประเมินติดตามผลการด่าเนินธุ รกิจภายใต้การบ่มเพาะระดับชาติเกณฑ์อยู่ในระดับ
4 ดาว
ผลงานดีเด่นของบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ท่าคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดสุพรรณบุรี จากจังหวัดสุพรรณบุรี
เนืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
นายภานุพันธ์

พันธนิตย์

นางสาวชิรญา

พรมทอง

นายเดชา

การสมพจน์

นายสุทธิ

อัมรินทร์

นางอรทัยภ์

ท่ามา

รางวัลครูดีปูชนียบุคคล ประจ่าปี 2560 จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
นางภิญญดา

อยู่ส่าราญ

รางวัลสุดยอดครูดีเด่นของปวงประชา ประจ่าปี 2560 จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
นางอรทัยภ์

ท่ามา

รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ประจ่าปี 2560
นางอรทัยภ์

ท่ามา

รางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจ่าปี 2560 จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
นายชูเชิด

มัจฉาฉ่า

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจ่าปี 2560 จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
นางสาวเบญจมาศ

ดีเจริญ

นางพรสวรรค์

สระบัว

นางเก็จวลี

วัชเรนทร์สุนทร

นางพรสวรรค์

ผลวงษ์

นางระวีวรรณ

ทองวิเศษสุข

นางอนัญญา

เวียงสีมา

นางเพียรใจ

ม่วงภาษี

นางสาวศรัณญา

เอมอินทร์

นายกวินธร

ไขหทัยบุตร

นางสาวพรรณี

สุคันธิน

นายกิติพงศ์

โกวิทวณิชชา

นายสฤษดิ์

มาตรกุล

นางสมใจ

บุญมี

นางสาวรัชดาภรณ์

ตันติก่าธน

นางสาวสายสุริยา

บุญรัศมี

นางสาวพัชรินทร์

รุจิโกไศย

นายคมสันต์

พรหมศร

นางสาวยานุมาศ

กองร้อยอยู่

นายพรเทพ

กลินแดง

นายวศิน

ทองค่าใส

นางสาวกนพร

น้อยแสง

รางวัลเจ้าหน้าทีดีเด่น ประจ่าปี 2560 จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
นางวันรุ่ง

นิมสันต์

นางสาวกาญจนาพร

ขาวเหลือง

นางสาวจุฑามาศ

นันทมณีกุล

นางสาวดวงตะวัน

จันทร์มณี

นางสาวพรพิมล

เอกปัชชา

ได้รับคัดเลือกบทความวิจัยลงวารสารการอาชีวศึกษาภาคกลาง ปีที 1 ฉบับที 1 มกราคม–มิถุนายน พ.ศ. 2560
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาดอกขี้เหล็กผสมดอกเก็กฮวยพร้อมชง
นางณัฐญา

อัมรินทร์

นายสุทธิ

อัมรินทร์

 การศึกษาปริมาณทีเหมาะสมของออริกาโนในซอสมะละกอส่าหรับผัด
นายพรเทพ

กลินแดง

นายสมภพ

อุตสาหะ

นางสาวยานุมาศ

กองร้อยอยู่

นายรัฐนันท์

เสียงเสนาะ

ได้รับทุนวิจัย ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพือพัฒนาอาชีพ
ธุรกิจและบริการ ส่าหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จากส่านักวิจัยและ
พัฒนาการอาชีวศึกษา ส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจ่านวนเงิน
10,000 บาท
นางณัฐญา

อัมรินทร์

เข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาบริหารธุรกิจ ณ Ming Dao University ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที
25 กันยายน – 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560
นางภิญญดา

อยู่ส่าราญ

เข้าอบรมภาษาและวัฒนธรรม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีหนานหนิง เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหว่างวันที 9 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560
นางสาวพัฒน์พนิ ันท์

อยู่ส่าราญ

ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
นักศึกษารางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจ่าปีการศึกษา 2560
ระดับ ปวส.
นางสาวพรพิมล

วงษ์พันธุ์

รางวั ล เยาวชนดี เ ด่ น เนื องในวั น เด็ ก แห่ ง ชาติ ประจ่ า ปี 2560 เมื อวั น ที 11 มกราคม พ.ศ. 2560 จาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึกสันติไมตรี ท่าเนียบรัฐบาล
นายถิรายุ

ค่าวิลาศ

นายณัฐพงศ์

แพจัน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที 27 ระดับภาค สาขา
จัดดอกไม้ ระหว่างวันที 19 – 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จากจังหวัดสุพรรณบุรี
นายไตรภพ

เตี้ยมฉายพันธ์

เข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาบริหารธุรกิจ ณ Ming Dao University ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที
25 กันยายน – 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560
นางสาวชลธิชา

เปรมปรีด์ิ

นางสาวลัดดา

จ่าปานิล

นางสาวอรอุมา

ช้อยผดุง

นางสาวณัฐณิชา

สาลีผล

เข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนระยะสั้น ณ มหานครเซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที 9–24
ตุลาคม พ.ศ. 2560
นางสาวเมธาพร

บัวแก้ว

เข้าค่ายภาษาและวั ฒนธรรมจี นระยะสั้น ณ นครเซี๊ยะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่า งวันที 21
ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560
นางสาวณัฐพร

กาสา

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาสเกตบอลหญิง ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาระดับ
ภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2560 อาชีวศึกษาเกมส์ ครัง้ ที 14 “อาชีวะสามอ่าวเกมส์”
นางสาวธนัฏฐา

ขวัญกุล

นางสาวเกศรินทร์

คงลบ

นางสาวฝนทอง

ฮองกุล

นางสาวบุณยวีร์

กุนานาค

นางสาวสุชญา

ชากะจะ

นางสาวศิรินาถ

ทองเสน

นางสาวศิรภัสสร

โพธิ์ไกรสวรรค์

นางสาวกรรณิการ์

แซ่เล็ก

ได้รับรางวัลจากส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขัน ทักษะวิชาชีพและการแข่ งขันทัก ษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ประจ่าปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 รางวัลชนะเลิศ ทักษะมัลติมิเดีย “INFOGRAPHIC”
นางสาวนันท์นภัส

วรรณนอารีย์

นางสาวธัญลักษณ์

อ่อนน้อม

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการจัดท่าและเสนอขายรายการน่าเทียว ระดับ ปวช.
นางสาวธัญจิรา

หงส์เวียงจันทร์

นางสาวประภัสสร

เสารางทอย

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการจัดท่าและเสนอขายรายการน่าเทียว ระดับ ปวส.
นางสาวกมลวรรณ

ศรีตองอ่อน

นางสาวภัทราภรณ์

ไตรเวช

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง
นางสาวนภสร

วิสุทธิ

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะธุรกิจค้าปลีกประเภทสินค้า OTOP
นางสาววิยะดา

อุบลรัศมี

นางสาวทัศนีย์

ช่างกลึงเหมาะ

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ข้าวไทย เนืองในงานสิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ของนักเรียน นักศึกษา การประกวด
องค์ความรู้ การน่าเสนอผลงานวิจัยนวั ตกรรมและสิงประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ระดับภาค ประจ่าปี
การศึกษา 2560
นางสาววรกลม

จังจิตร

นายสุภกร

จิตตาภิชัย

นางสาวทักษิณา

พัฒนศิริ

นายปภังกร

เชาว์ระหะ

ได้ รั บ รางวั ล จากส่ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา การประกวดโครงการวิ ท ยาศาสตร์ ส มาคม
วิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี วันที 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

 รางวัลชนะเลิศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาชงสมุนไพรจากดอก1Cowslip11Creeper ระดับ ปวช.
นางสาวกาญจนา

แก้วปาน

นางสาวอรจิรา

ดวงทองค่า

นางสาวกัลทิมา

ป้อมสถิตย์

ครูณัฐญา

อัมรินทร์ (ครูทีปรึกษา)

ครูสิทธิ

อัมรินทร์ (ครูทีปรึกษา)

 รางวัลชนะเลิศ เปรียบเทียบปริมาณว่านรางจืดทีมีต่อคุณภาพของเอแคร์ลเพือสุขภาพ ระดับ ปวส.
นางสาวกัญญารัตน์

คงคาหลวง

นางสาวสมหญิง

ปั้นคล้าย

นางสาววรวรรณ

รุ่งเรือง

ครูภิญญดา

อยู่ส่าราญ (ครูทีปรึกษา)

ครูยานุมาศ

กองร้อยอยู่ (ครูทีปรึกษา)

ครูพัฒน์พินันท์

อยู่ส่าราญ (ครูทีปรึกษา)

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สัดส่วนของส่วนผสมทีเหมาะสมของ Miss Purple Donut ระดับ ปวส.
นางสาวพรพิมล

วงษ์พันธุ์

นางสาวสุพรรณษา

นิยมทอง

นายชัยรัตน์

สายสังข์

ครูภิญญดา

อยู่ส่าราญ (ครูทีปรึกษา)

ครูยานุมาศ

กองร้อยอยู่ (ครูทีปรึกษา)

ครูพัฒน์พินันท์

อยู่ส่าราญ (ครูทีปรึกษา)

