ปีการศึกษา 2561
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ทีมหญิง กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที 15
ประจ่าปีการศึกษา 2561 ริเวอร์แควเกมส์ ระหว่างวันที 15–21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
รางวัลส้วมสะอาด ประจ่าปี 2561 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
รางวัลโรงอาหารมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารระดับดีมาก ประจ่าปี 2561 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ผลงานดีเด่นของบุคลากรทางการศึกษา
รางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจ่าปี 2561 จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
นายภานุพันธ์

พันธนิตย์

นายเริงศักดิ์

เข็มทอง

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจ่าปี 2561 จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
นางพราวพิมล

ณัฐอภิพมิ พ์

นายสุทธิ

อัมรินทร์

นายสุรพล

แย้มชืน

นางอารยา

เจริญพร

นางวัชราภรณ์

นนท์ธีระวิชยา

นางราตรี

พรหมแท่น

นางสาวอภิรดี

อามาตย์ทัศน์

นายสมภพ

อุตสาหะ

นางสาวสุมาวดี

จันทร์เพ็ญ

นายเศวตโชติ

บุญจีน

นางสาวจริญญา

หนูนุรักษ์

นางสาวนิอร

น้่าใจดี

นางสาวสมฤดี

ค่าภาษี

นายอภิวัฒน์

ฮงทอง

นางสาววาทินี

ปวงเริม

นางสาวศิริภา

จิตผ่อง

นายวิโรจน์

แก้วเรือง

นางสาววรรษมน

วัฏฏานนท์

นางนิภาดา

พลหาญ

นางสาวมนัสพร

สิงห์ฉัตรแก้ว

รางวัลเจ้าหน้าทีดีเด่น ประจ่าปี 2561 จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
นางสาวรัตนา

รอดนุช

นางสาวสุดารัตน์

แพงไธสง

นางสาวอนงนุช

บุญเรืองรอด

นางสาวสุมาวดี

สุขคะละ

ร่วมเผยแพร่ผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์และภาคบรรยายในงานประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที 1 ณ โรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม วันที 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 การพัฒนาระบบการจ่าหน่ายสินค้าออนไลน์แบบสตรีมมิง
นายอภิวัฒน์

ฮงทอง

นายกิตติพงศ์

โกวิทวณิชชา

 การพัฒนาสือมัลติมเี ดียแอนนิเมชัน 3D Welcom Star Mazda
นางกานต์สิรี

อูอ่ รุณ

นายมนต์ชัย

อัมพวานนท์

 การพัฒนาสือทรัพย์สนิ ทางปัญญาด้วยเทคนิค AR
นายอัฐวีร์

ศิริเตชภัทร์

นายศุภชัย

นนท์ธีระวิชยา

 การศึกษารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ Edmodo เพือสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ดร.เกล็ดนที

ไชยชนะ

นางสาวกนกวรรณ

ส่งสมบูรณ์

 ศึกษาสภาพปัญหากระบวนจัดท่าบัญชีของสถานประกอบการทีท่าธุรกิจ SME ในเขตอ่าเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี
นางอรทัยภ์

ท่ามา

นางสาวนิอร

น้่าใจดี

 ขนมหม้อแกง น้า่ ถัวเหลือง แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี
นายสมภพ

อุตสาหะ

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นข้าวตังเสริมรากบัว
นายพรเทพ

กลินแดง

รางวัลครูฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลดีเด่น ทีมหญิง ในการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ทีมหญิง กีฬาอาชีวะเกมส์
ระดับภาค ภาคกลาง ครัง้ ที 15 ประจ่าปีการศึกษา 2561 ริเวอร์แควเกมส์ ระหว่างวันที 15 – 21 กรกฎาคม พ.ศ.
2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
นายปภังกร

บุตรศรี

ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
รางวั ล เยาวชนดี เ ด่ น เนื องในวั น เด็ ก แห่ ง ชาติ ประจ่ า ปี 2561 เมื อวั น ที 13 มกราคม พ.ศ. 2561
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึกสันติไมตรี ท่าเนียบรัฐบาล
นางสาวนาตยา

สุทธิวรรณ

ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์
เมือวันที 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561
นางสาวปภารัตน์

จันทร์ค่า

ได้รับรางวัลจากส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในงานประชุมทางวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยี
บัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที 1 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม เมือวันที 16 มีนาคม พ.ศ.
2561
 รางวัลชนะเลิศ การพัฒนาระบบการจ่าหน่ายสินค้าออนไลน์แบบสตรีมมิง
นางสาวกนิษฐา

จิตต์ประเสริฐ

นางสาวราชาวดี

ล้อมจันทร์เพ็ญ

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านพู่กันสติ๊กเกอร์
นางสาวจันณภา

เมืองโพธิ์

นางสาวทิพวรรน์

แก้วลอยฟ้า

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การพัฒนาสือมัลติมเี ดียแอนนิเมชัน 3D Welcome Star Mazda
นางสาวศิริรัตย์

แสงกระจ่าง

นางสาวธัญวรัตน์

โตวิจิตร

นายรัฐศาสตร์

ทุมเสน

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเรืองความพึงพอใจการยืนภาษีของสถานประกอบการทีมี
ต่อกรมสรรพากร
นางสาวภัทรวดี

เมฆลอย

นางสาวประภาภรณ์

ค่าแผง

ได้รับรางวัลจากส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยี
บัณฑิตสถาบันการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที 1 วันที 26 มีนาคม พ.ศ. 2561

ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ปทุมธานี
 รางวัลชนะเลิศ ประเภทบรรยาย การพัฒนาระบบการจ่าหน่วยสินค้าออนไลน์แบบสตรีมมิง
นางสาวกนิษฐา

จิตต์ประเสริฐ

นางสาวราชาวดี

ล้อมจันทร์เพ็ญ

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทโปสเตอร์ การพัฒนาสือมัลติมีเดียแอนิเมชัน 3D Welcome
Star Mazda
นางสาวธัญวรัตน์

โตวิจิตร

นางสาวศิริรัตน์

แสงกระจ่าง

นายรัฐศาสตร์

ทุมเสน

ได้รับรางวัลจากส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1ในการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ทีมหญิง กีฬาอาชีวะ
เกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที 15 ประจ่าปีการศึก ษา 2561 ริเวอร์แควเกมส์ ระหว่างวันที 15–21 กรกฎาคม
พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
 รางวัลนักกีฬาบาสเกตบอลหญิงยอดเยียม
นางสาวกรณิการ์

แซ่เล็ก

 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ทีมหญิง
นางสาวศิรภัสสร

โพธิ์ไกรสวรรค์

นางสาวพิภูษณะ

วิชะยะวงษ์

นางสาวกรรณิกา

แซ่เล็ก

นางสาวธนัฎฐา

ขวัญกุล

นางสาวธนชนก

แจ่มวัน

นางสาวฐาปนี

แก้วสีงาม

นางสาวปลายฟ้า

ธาดาสีห์

นางสาวบุณยวีร์

กุนานาค

นางสาวหนึงฤทัย

ลีเอื้อ

นางสาวสุชญา

ชากะจะ

นางสาวธิดารัตน์

โห้นา

นางสาวเกศรินทร์

คงลบ

รางวัลชนะเลิศ หมอนพยุงครรภ์ (อุ้มรัก) การประกวดผลงานนวัตกรรมและสิงประดิษฐ์น่าสู่อาชีพ ในงาน
มหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที 11 ระหว่างวันที 7 – 8 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
นางสาวเนตรทราย

สายบุรี

นายเดชาวัต

วงค์ศิริ

นางสาวอริษา

แป้นเขียว

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน BBOY 1 ON 1 ในโครงการ อบจ.สุพรรณบุรี smart kids show seasons 5
เยาวชนเงินล้าน singing contest 2018 วันที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์เซ็ นเตอร์ สาขา
สุพรรณบุรี
นายธีรภัทร

รุ่งอภิญญา

นายณัฐพงศ์

แพจัน

ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับ ปวส. ณ นครเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2561 – กรกฎาคม พ.ศ. 2564
นายปิยภูมิ

แตงโม

นางสาวสิริภัทร์

งามข่า

ได้รับคัดเลือกอบรมเข้าค่า ยภาษาจีน ณ นครเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที 17–29 มีนาคม
พ.ศ. 2561
นางสาวนภสร

วิสุทธิ

ได้ รั บ รางวั ล จากส่ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา การประกวดโครงานวิ ท ยาศาสตร์ ส มาคม
วิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่ างวันที 3 – 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
 รางวัลชนะเลิศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้นมสดจากน้่านมงาขาว ระดับ ปวช.
นางสาวจิราพัชร

รัตนอ่าพันธุ์

นางสาวนพวรรณ

สว่างศรี

นางสาวอิสสรา

เอมสมบูรณ์

ครูณัฐญา

อัมรินทร์ (ครูทีปรึกษา)

ครูสุทธิ

อัมรินทร์ (ครูทีปรึกษา)

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เปรียบเทียบการทดแทนแป้งเค้กในขนมปังด้วยรากบัว ระดับ ปวส.

นางสาววรวรรณ

รุ่งเรือง

นางสาวรุ่งรัตน์

หวังธารา

นางสาวน้่าฝน

กิตติธรรมการณ์

ครูภิญญดา

อยู่ส่าราญ (ครูทีปรึกษา)

ครูพัฒน์พินันท์

อยู่ส่าราญ (ครูทีปรึกษา)

ครูนันทวัน

ฉิมวัย (ครูทีปรึกษา)

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การพัฒนาอุปกรณ์แจ้งเตือนอุณหภูมผิ ่าน Line application ระดับ ปวส.
นายคุณากร

เกียรติเถลิงฤทธิ์

นายธนวัฒน์

จูมศรีสงิ ห์

นายพีรวัส

ยอดธีรสิทธิ์

ครูภิญญดา

อยู่ส่าราญ (ครูทีปรึกษา)

ครูพัฒน์พินันท์

อยู่ส่าราญ (ครูทีปรึกษา)

ครูนันทวัน

ฉิมวัย (ครูทีปรึกษา)

ได้รับรางวัลจากส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ประจ่าปีการศึกษา
2561 ระหว่างวันที 23-27 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี และโรงแรมลพบุรี
อินน์รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี
 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการจัดท่าและน่าเสนอขายรายการน่าเทียว ระดับ ปวช.
นางสาวธัญจิรา

หงษ์เวียงจันทร์

นางสาวประภัสสร

เสารางทอง

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการจัดท่าและน่าเสนอขายรายการน่าเทียว ระดับ ปวส.
นางสาวพรกนก

อ่อนศรี

นางสาวจอมขวัญ

เขาแก้ว

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการสมเครืองดืม ประเภท Classic Bartender
นางสาวเครือวัลย์

โพธิ์หอม

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะธุรกิจค้าปลีกประเภทสินค้า OTOP
นางสาวพิราอร

เพิมทองค่า

นายชาติชาย

คิว้ เทียง

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการออกแบบ 2D แอนิเมชัน “อเมซิงเทียวไทย สไตล์อาชีวะ”
นางสาวรินษรา

บริรัตน์

นางสาวฐิตริ ัตน์

ยอดยิง

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการออกแบบตกแต่งหัวข้อ “Food Truck in Thai Cuture &
Food Festival”

นายนพนันท์

น้อยอุทัย

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการผสมเครืองดืม ประเภท Flair Bartender
นางสาวปวีณา

คุณวงศ์

ได้รับรางวัลจากส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ประจ่าปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที 31 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี



รางวั ล ชนะเลิ ศ ระดั บ เหรี ย ญทอง การประกวดแข่ ง ขั น ตอบปั ญ หาวิ ช าหน้ า ที พลเมื อ งและ

ประวัตศิ าสตร์ชาติไทย
นางสาวกาญจนา

แก้วปาน

นางสาวอรจิรา

ดวงทองค่า

 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขันดนตรีไทย (จะเข้)
นายพงศ์วนิ

อุมาบล

นางสาวกฤติยา

ส่าราญมาก

 รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดมารยาทไทย
นายณัฐพงศ์

แพจัน

นางสาวจารุวรรณ

มาตะโก

 รางวัลระดับเหรียญเงิน ทักษะการแข่งขันการน่าเสนอขายสินค้า “The marketing Chllenge”
นางสาวกรพินธุ์

ภิญญไทย

นางสาวธิดา

โพธิสงิ ห์

นางสาวหนึงนภา

แก้วมะไฟ

 รางวัลระดับเหรียญเงิน ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภทการประกอบอาหารไทย
ชุดพร้อมจ่าหน่าย (Thai Set)
นายฐากร

คูประชามิตร

นางสาวเกสราภรณ์

มีแก้ว

 รางวัลระดับเหรียญเงิน ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจสู่ มาตรฐานสากล
ประเภทอาหารมื้อค่าแบบตะวันตก (Western Set Dinner)
นายจักริน

บุญเรืองรอด

นางสาวณัชพร

เอียมส่าอาง

นางสาวณัฐกานต์

สวงดุก

 รางวัลระดับเหรียญเงิน ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครืองแต่งกาย
นายพลวัฒน์

สัญญะพล

นางสาวธนพร

ทองอุ่น

นางสาวรันรวี

อนุราช

