2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
2.6.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา
1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการยุวชน
ประกันภัย ประเภทโรงเรียน และรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทครู-อาจารย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระดับชาติ ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจาปี 2561 วันที่ 7 สิงหาคม 2561
ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับรางวัล ในการดาเนินงานบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ ระดับดีเด่น ประจาปีการศึกษา 2561 โดย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับเกียรติบัตร จัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การพัฒนาแป้งเครปจากแป้งกล้วย งานการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม
อาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 5 7 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
4) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับเกียรติบัตร จัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การพัฒนาดินปั้นจากโฟมจัดดอกไม้เหลือใช้ (โอเอซซีส) เพื่อประดิษฐ์
ประติมากรรมนูนต่า งานการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษานครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
5) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับเกียรติบัตรส่งนักเรียน จานวน 3 คน เข้า
ฝึกงาน ณ องค์การบริหารส่วนตาบลบึง อาเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงานดี มีทักษะและความชานาญในวิชาชีพเป็นที่พึงพอใจของหน่วยงานในระดับมาก
6) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับเกียรติบัตรการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดอาหาร
พื้นบ้าน ทีมโกนขแมร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดอาหารพื้นบ้าน โครงการลาน
วัฒนธรรม ประจาปี 2561 วัฒนธรรมสุรินทร์ ถิ่นอีสานใต้ ซเราะซแรย์ สะเร็น ระหวางวันที่ 5 - 6
กรกฏาคม 2561
7) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสี่ ระดับเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันทักษะการจัดทาและเสนอขายรายการนาเที่ยว ระดับ ปวส. งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ
ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
8) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะ
การแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการสะเต็มศึกษา ในการกระกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะ
พื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 29
- 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561
9) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการวิจัยหลักของโครงการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA 2018 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

10) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับโล่รางวัล สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม
ด้านการส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง พ.ศ. 2561 จากกระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 4
สิงหาคม 2561 งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ประจาปี 2561 ณ ห้องเพลนารี่ ฮอลล์
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2.6.2 รางวัลและผลงานของ ผู้บริหาร
1) นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับเกียรติบัตร
เป็นคณะกรรมการดาเนินงานงาน การขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู้ระบบ
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤศภาคม 2561
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
2) นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับเกียรติบัตร
เป็นคณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “เวสสุวรรณเกมส์” ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 14 - 20 กรกฏาคม 2561
ณ สนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี
3) นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับเกียรติบัตร
เป็นคณะอนุกรรมการที่ปรึกษา การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“เวสสุวรรณเกมส์” ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 14 - 20 กรกฏาคม 2561 ณ สนามกีฬาจังหวัด
อุดรธานี
4) นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับเกียรติบัตร
เป็นผู้มีผลงานการบริหารงานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจาปี 2561 เนื่องในโอกาส
วันครู กลุ่มอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
5) นางสาวสายสิริ สายยศ ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ Korean Studies Workshop For Non- Korean Educators 2018 ระหว่างวันที่
27 - 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บายเซนเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพมหานคร
6) นางสาวสายสิริ สายยศ ได้รับเกียรติบัตร อานวยการดาเนินงานอบรมโครงการ
พัฒนาสื่อการสอน “เทคนิคการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ Google Classroom” ประจาปีการศึกษา
2561 วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
7) นางสาวสายสิริ สายยศ ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพี่เลี้ยงลูกเสือ
วิสามัญ วันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
8) นางสาวสายสิริ สายยศ ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้สนับสนุนทีมธุรกิจ “Pie Thai”
ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถานศึกษา โครงการอบรมเสริมศักยภาพนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ
ประจาปีการศึกษา 2561 (RRR AWARD) รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ทีมธุรกิจ ด้านความ
เป็นไปได้ทางธุรกิจและผลประกอบการดีเด่น
9) นางสาวสายสิริ สายยศ ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้ที่มีผลงานการบริหารงานดีเด่น
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจาปี 2561 เนื่องในโอกาสวันครู กลุ่มอาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์

10) นางสาวสายสิริ สายยศ ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์การ
ประเมินและแผนการดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา 2561
11) นางสาวไพจันทร์ ปากดีสี ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ Learning Progressions : 21st Century Teaching and Learning ณ โรงแรมสบาย
โฮลเทล วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
12) นางสาวไพจันทร์ ปากดีสี ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้ที่มีผลงานการบริหารงาน
ดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจาปี 2561 เนื่องในโอกาสวันครู กลุ่มอาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์
13) นางสาวธิรดา ตระกูลพันธนันท์ ได้รับเกียรติบัตร ผ่านการฝึกอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือ ระดับผู้นา ชั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 831 ระหว่างวันที่ 12 – 17 มีนาคม 2561
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
14) นางสาวธิรดา ตระกูลพันธนันท์ ได้รับเกียรติบัตร ผ่านการอบรม “โครงการ
อบรมผู้ปฏิบัติการด้านยาเสพติด” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจาปีการศึกษา 2561
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
15) นางสาวธิรดา ตระกูลพันธนันท์ ได้รับเกียรติบัตร ให้มีคุณวุมิวูดแบดจ์ ระดับ
ผู้นา (W.B.) และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน โดยสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้ไว้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
16) นางสาวธิรดา ตระกูลพันธนันท์ ได้รับเกียรติบัตร เป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือใน
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สังกัดสานักงานลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 25 ตุลาคม 2561
17) นางแสงดาว ศรีจันทร์ ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้ที่มีผลงานการบริหารงานดีเด่น
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจาปี 2561 เนื่องในโอกาสวันครู กลุ่มอาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์
18) นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง เทคนิคการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจสอบเอกสาร และพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2561
19) นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ได้รับเกียรติบัตร เป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือในตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สังกัดสานักลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 25 ตุลาคม 2561
20) นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ได้รับเกียรติบัตร ให้มีคุณวุมิวูดแบดจ์ ระดับผู้นา
(W.B.) และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน โดยสานักงานลูกเสือแห่งชาติกระทรวง
ศึกษาธิการ ให้ไว้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
21) นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ได้รับเกียรติบัตร ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการ
ลูกเสือ ระดับผู้นา ชั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 831 ระหว่างวันที่ 12 – 17 มีนาคม 2561 ณ ค่าย
ลูกเสือวชิราวุธ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

2.6.3 รางวัลและผลงานของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ (ระดับชาติ)
1) ได้รับเกียรติบัตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ประจาปีพุทธศักราช 2561 ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การแสดง
สินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
1. นางรุ่งทิพย์
จีนะกาญจน์
2. นางโชติกา
ดาทอง
3. นางสาวกันตยา
เลิศอรุณรัตน์
รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ (ภาค)
1) นางโชติกา ดาทอง ได้รับเกียรติบัตร ครูที่ปรึกษาโครงงานการพัฒนาขนมไหว้
พระจันทร์ธัญพืชจากแป้งต่างชนิดกัน รางวัล รองชนะเลิศอันดับ3 ระดับเหรียญทอง ระดับ ปวส.
การประกวดและจัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งที่28 ประจาปี 2561
ระดับภาค ภาคตจะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2561
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพกระนวน อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ (ระดับจังหวัด)
1) ได้รับเกียรติบัตรเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจาปี 2561 วันที่ 29 มิถุนายน 2561
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
1. นางสาวธิดา
พ่อค้า
2. นางสาวรุ่งทิพย์
จีนะกาญจน์
2) ได้รับเกียรติบัตร ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ผลงานการพัฒนาขนมไหว้
พระจันทร์ธัญพืชจากแป้งต่างชนิดกัน ระดับ ปวส. รางวัล ระดับเหรียญทอง สังกัด วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุรินทร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์ ประจาปี 2561 วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
1. นางสาวธิดา
พ่อค้า
2. นางโชติกา
ดาทอง
3. นางรุ่งทิพย์
จีนะกาญจน์
3) ได้รับเกียรติบัตร ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ผลงานการศึกษาการใช้ ผ้า
ยีนส์เพื่อพัฒนางานศิลปะประดิษฐ์ ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง สังกัด วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุรินทร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์ ประจาปี 2561 วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
1. นายรัตน์ชตะ
อินทรวิศิษฏ์
2. นางรุ่งทิพย์
จีนะกาญจน์
3. นางสาวธิดิ
พ่อค้า

4) ได้รับเกียรติบัตร ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ผลงานการพัฒนาพายไทย
จากแป้งต่างชนิดกัน ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล ระดับเหรีญทอง สังกัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจาปี
2561 วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
1. นางสาวกันตยา
เลิศอรุณรัตน์
2. นางสาวปภารัช
บุญยืน
3. นางสาวธิดา
พ่อค้า
รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ (ระดับชาติ)
1) นายศุภกิจ ศรีวิชา ได้รับเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับสี่ ระดับเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันทักษะการจัดทาและเสนอขายรายการนาเที่ยว ระดับ ปวส. งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพพ และทักษะพื้นฐาน
ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
2) นางสาวธันยาภรณ์ ไชยสอน ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ฝึกและครูผู้ควบคุมการแข่งขัน
ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจาปี
การศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ (ระดับภาค)
1) นางสาวกฤตชมาพร ถึงทะเล ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุมการจัดการแข่งขัน
ทักษะการวาดภาพสีน้าหุ่นนิ่ง (ระดับ ปวช.) การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน
2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
2) ได้รับเกียรติบัตร ครูควบคุมทีม นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน
2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
1. นางนภาพร
วงค์นาค
2. นางสุกัญญา
ธรรมรส

3) นางแพรวา รัตนะ ได้รับเกียรติบัตร คณะกรรมการดาเนินงานการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาท่องเที่ยว ทักษะการจัดทาและเสนอขาย
รายการ นาเที่ยว ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน
2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
4) นางแพรวา รัตนะ ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุม นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาท่องเที่ยว ทักษะการจัดทาและเสนอขาย
รายการ นาเที่ยว ระดับ ปวช. การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ อาชีวศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม
5) นางแพรวา รัตนะ ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุมนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาท่องเที่ยว ทักษะการจัดทาและเสนอขาย
รายการ นาเที่ยว ระดับ ปวส. การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2561
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
6) นางนิทรา สร้อยนาก ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะพิมพ์ไทยและพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน
2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
7) นางสาวเมธาวี สาระ ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุมทีมการดาเนินงานจัดการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม ทักษะการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทยการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่
28 ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม
8) นายรัตน์ชตะ อินทรวิศิษฏ์ ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะการ
ประยุกต์ดอกไม้เชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคต แห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับ
ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 - 30
พฤศจิกายน 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม

9) ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการจัดดอกไม้แบบไทย ระดับ
ปวช. การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะ
พื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจาปี
การศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
1. นางมยุรี
ศรีจันทร์เวียง
2. นางณิชาดา
บึ้งชัยภูมิ
3. นายรัตน์ชตะ
อินทรวิศิษฏ์
10) ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุม การประสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง การประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
1. Miss Kong Wei Rui
2. Miss Shao Liu Qing
3. นางสาวอารีย์
พินิตธรรมนาถ
4. นางชินินธร
เกิดสันเทียะ
11) นางสาวธพันยาภรณ์ ไชยสอน ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุม ทักษะการผสม
เครื่องดื่ม Bartender การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระดับสั้น ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 28 ประจาประการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ อาชีวศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม
รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ (ระดับจังหวัด)
1) ได้รับเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการฝ่ายดาเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ในงานบัญชีและทักษะโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่าง
วันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
1. นางศิริพร
พงศธรวิวัฒน์
2. นางสุกัญญา
ธรรมรส
3. นางนภาพร
วงค์นาค
2) นางศิราภรณ์ เวียนไธสง ได้รับเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการฝ่ายดาเนินการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
ทักษะการแข่งขันทักษะการนาเสนอขายสินค้า The Marketing Challenge และทักษะการเขียน
แผนธุรกิจ การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น ระดับ
อาชีวศึกษาศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

3) นางสาววันเพ็ญ พริ้งเพราะ ได้รับเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการฝ่ายดาเนินการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทพาณิชยกรรม / ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
ประเภทสินค้า OTOP การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น
ระดับอาชีวศึกษาศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
4) นางสาววันเพ็ญ พริ้งเพราะ ได้รับเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการฝ่ายดาเนินการ
แข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน การประกวดวงดนตรี การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
และหลักสูตรระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 29 30 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
5) ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการฝ่ายดาเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเลขานุการ/สาขาการจัดการ
สานักงาน ทักษะการแข่งขันทักษะพิมพ์ไทยและพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ทักษะการใช้เทคดนโล
ยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและ
หลักสูตรระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 29 - 30
ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
1. นางนิภาวัลย์
ธรรมธราธาร
2. นางสาวพัชราภรณ์ พุกพอกสิน
3. นางสาวพิมพ์มณี ภักดีธารงเกียรติ์
4. นางนิทรา
สร้อยนาก
6) ได้รับเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการฝ่ายดาเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภท
พาณิชยกรรม / ประเภทวิชาบริหาธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ การ
ประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิค
สุรินทร์
1. นายวชิระ
ศรสุรินทร์
2. นายพรพิทักษ์
ศรีแก้ว
7) นางอรุณี นาคสังข์ ได้รับเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการฝ่ายดาเนินการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการบริหารจัดการฐานข้อมูลและทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย การประกวดและแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา
2561 ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

8) ได้รับเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการฝ่ายดาเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภท
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม ทักษะการผสมเครื่องดื่มและทักษะการบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น ระดับ
อาชีวศึกษาศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
1. นายพรพิชิต
โพธิวัฒน์
2. นางสาวธันยาภรณ์ ไชยสอน
9) ได้รับเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการฝ่ายดาเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ / สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ ทักษะการ
ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกาย และทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล การ
ประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิค
สุรินทร์
1. นางสาวจินตนา
ผาบสิมมา
2. นางสาวกรณิการ์ แก้วหล่อ
3. นางสาวนิตยา
สุทธิมูล
4. นางสาวผดุงรัตน์ มีสังเกต
10) ได้รับเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการฝ่ายดาเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ ทักษะ
การจัดดอกไม้แบบไทยและทักษะการประยุกต์ดอกไม้เชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล การประกวดและ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาศึกษาจังหวัดสุรินทร์
ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
1. นางมยุรี
ศรีจันทร์เวียง
2. นางณิชาดา
บึ้งชัยภูมิ
11) ได้รับเกียรติบัตร อาจารย์ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การ
ประกวดอาหารพื้นบ้าน โครงการลานวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2561 วัฒนธรรมสุรินทร์ ถิ่น
อีสานใต้ “ซเราะซแรย์ สะเร็น” ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2561
1. นางชมนาด
รัฐสมุทร
2. นางโชติกา
ดาทอง
3. นางจุติพร
กลางกัลยา
4. นางสาวปภารัช
บุญยืน
5. นางสาวดวงใจ
นาชัยทอง

รางวัลผลงานประเภทอื่นๆ (ระดับชาติ)
ได้รับเกียรติบัตร ครู-อาจารย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับประเทศ โครงการยุวชนประกันภัย ประจาปี 2561 จัดโดย สานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
1. นางรุ่งทิวา
สลากัน
2. นางสาวพิมพ์มณี ภักดีธารงเกียรติ์
3. นางนภาพร
วงศ์นาค
4. นางสาววันเพ็ญ
พริ้งเพราะ
5. นางพรจันทร์
เทพราพึง
6. นายพรพิทักษ์
ศรีแก้ว
7. นางเนติมา
เหลี่ยมดี
8. นางสาวนิกษ์นิภา หาญบาง
รางวัลผลงานประเภทอื่นๆ (ระดับภาค)
1) คณะครู นักเรียน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ การโรงแรมและการบริการ การ
จัดการธุรกิจท่องเที่ยว การบัญชี ประดิษฐ์กระทงและเป็นการบูรณาการเรียนการสอนในรายวิชา การ
จัดดอกไม้และงานดอกไม้ใบตอง เข้าร่วมประกวดในงาน ประเพณีลอยกระทงประจาปี 2561 และ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสวยงาม รับถ้วยเกียรติยศจากท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุธ จันทร์
โอชา วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
2) นางสาววนิดา คงชูดี ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล อันดับ
ที่ 2 เหรียญเงิน ประเภทวิ่ง 800 เมตร (หญิง) การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “เวสสุวรรณเกมส์” ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 14 - 20 กรกฏาคม 2561
ณ สนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี
3) นางสาววนิดา คงชูดี ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล อันดับที่ 1
เหรียญทอง ประเภทวิ่งผลัด 4 x 400 เมตร (หญิง) การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “เวสสุวรรณเกมส์” ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 14 - 20 กรกฏาคม 2561
ณ สนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี
4) นางเนติมา เหลี่ยมดี ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล อันดับที่ 1
เหรียญทอง ประเภทวิ่ง 200 เมตร (หญิง) การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “เวสสุวรรณเกมส์” ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 14 - 20 กรกฏาคม 2561
ณ สนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี
5) นายวินิจ ตั้นจัด ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล อันดับที่ 2
เหรียญเงิน ประเภทวิ่ง 800 เมตร (หญิง) การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “เวสสุวรรณเกมส์” ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 14 - 20 กรกฏาคม 2561
ณ สนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี

6) นางศิริพร พงศ์ธรวิวัฒน์ ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้จัดการทีม ได้รับรางวัล
อันดับที่ 2 เหรียญเงิน ประเภทวิ่ง 800 เมตร (หญิง) การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “เวสสุวรรณเกมส์” ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 14 - 20 กรกฏาคม 2561
ณ สนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี
7) นางศิริพร พงศ์ธรวิวัฒน์ ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้จัดการทีม ได้รับรางวัล
อันดับที่ 1 เหรียญทอง ประเภทวิ่ง 200 เมตร (หญิง) การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “เวสสุวรรณเกมส์” ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 14 - 20 กรกฏาคม 2561
ณ สนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี
2.6.4 รางวัลและผลงานของผู้เรียน
รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ (ระดับชาติ)
1) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ องค์ความรู้การ
นาเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ผลงาน “พายไทย”
รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจาปี 2561 วันที่ 10 กุมภาพันธ์
2562 ณ ห้องไดมอนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
1. นางสาวกนกนิภา เจริญพันธ์
2. นางสาวชญาฎา
ประเสริฐดี
2) ได้รับเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การพัฒนาขนมไหว้พระจันทร์
ธัญพืชจากแป้งต่างชนิดกัน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจาปีพุทธศักราช 2561 ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2561
ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
1. นายธรรมนูญ
แก้วงาม
2. นางสาวชุตินันท์
ปัญญาศิริ
3. นางสาวพัชรินทร์ นวนมะณี
รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ (ระดับจังหวัด)
1) ได้รับเกียรติบัตร ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา –
เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจาปี 2561 ผลงานการพัฒนาขนมไหว้พระจันทร์ธัญพืช
จากแป้งต่างชนิดกัน ระดับ ปวส. ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง วันที่ 29 มิถุนายน 2561
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
1. นายธรรมนูญ
แก้วงาม
2. นางสาวชุตินันท์
ปัญญาศิริ
3. นางสาวพัชรินทร์ นวนมะณี

2) ได้รับเกียรติบัตร ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา –
เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจาปี 2561 ผลงานการศึกษาการใช้ผ้ายีนส์เพื่อพัฒนา
งานศิลปะประดิษฐ์ ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง วันที่ 29 มิถุนายน 2561
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
1. นายโยธิน
บุญยงค์
2. นางสาวสินาภรณ์ ซ่อนกลิ่น
3. นายเอกรินทร์
ปิยังคะบุตร
3) ได้รับเกียรติบัตร ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา –
เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจาปี 2561 ผลงานการพัฒนาพายไทยจากแป้งต่างชนิด
กัน ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
1. นางสาวนฤมล
มาตุ้ม
2. นายเจษฎาภรณ์
ดาทอง
3. นายอมรเทพ
มันทุราช
รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ (ระดับชาติ)
1) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทความเป็นไปได้และผลประกอบการดีเด่น แผน
ธุรกิจ “พายไทย” ประจาปี 2561 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร และได้รับคัดเลือกให้เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ITE College
Central ประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย
1. นางสาวชลธิชา
คงมี
2. นางสาวอภิฤดี
สมศรี
3. นายทรงชัย
นาคสกุล
4. นายธีรเดช
เชิดดอก
5. นางสาวจิราธร
สมหวัง
2) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันผสมเครื่องดื่ม ประเภท Food
and Beverage Service ในการประชุมทางวิชาการและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. นายเอนก
ยมดี
2. นางสาวทรรศนีย์ สุวรรณ
3. นางสาวผณินทรา จาปาปิ่น
3) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสี่ ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะการ
จัดทาและเสนอขายรายการนาเที่ยว ระดับ ปวส. งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา
2561 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. นางสาวกาญจนภทร ปัญญาคิด
2. นางสาวศิริวรรณ อยู่ปูน

4) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การแข่งขันทักษะการขายออนไลน์ ในการ
ประชุมทางวิชาการและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 2 – 4
กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. นายสุกิตติ
ทองศรี
2. ยคมสัน
ชาติสม
5) นางสาวเจษฎาพร เกษพันธ์ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ในการประชุมทางวิชาการและแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ (ระดับภาค)
1) นายอภิวัฒน์ คงเกตุ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง
การแข่งขันทักษะพิมพ์ไทยและพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 - 30
พฤศจิกายน 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
2) นางสาวสุพัตรา โทเล็ก ได้รับเกียรติบัตร ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการวาด
ภาพสีน้าหุ่นนิ่ง (ระดับ ปวช.) การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2561
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
3) ได้รับเกียรติบัตร ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ใน
งานบัญชี การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจาปี
การศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
1. นางสาวรัชดาพร ไตรพรม
2. นางสาวชลธิดา
คงมี
3. นางสาวสุธิดา
สุโรจนสีมา
4. นางสาวธาวินี
พ่อค้า
5. นางสาวรัชฎาภรณ์ ทองพรม
4) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาท่องเที่ยว ทักษะการจัดทาและเสนอขายรายการนา
เที่ยว ระดับ ปวส. การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28
ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม
1. นางสาวกาญจนภัทร ปัญญาคิด
2. นางสาวศิริวรรณ อยู่ปูน

5) ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาท่องเที่ยว ทักษะการจัดทาและเสนอขายรายการนาเที่ยว ระดับ
ปวช. การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะ
พื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจาปี
การศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
1. นางสาวนฤมล
พริ้งเพราะ
2. นางสาวสุภัสสร
โต๊ะคามณี
6) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชา
อุสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
1. นางสาวผณินทรา จาปาปิ่น
2. นางสาวทรรศนีย์ สุวรรณ์
3. นายเอนก
ยมดี
7) นางสาวปุณยวีร์ สัณฐิติพงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันทักษะพิมพ์ไทยและพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ การประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 30 พฤศจิกายน 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
8) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาท่องเที่ยว ทักษะการจัดทาละเสนอขายรายการนาเที่ยว
ระดับ ปวส. การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28
ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม
1. นางสาวกาญจนภัทร ปัญญาคิด
2. นางสาวศิริวรรณ อยู่ปูน
10) ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาท่องเที่ยว ทักษะการจัดทาและเสนอขายรายการนาเที่ยว ระดับ
ปวช. การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะ
พื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจาปี
การศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
1. นางสาวนฤมล
พริ้งเพราะ
2. นางสาวสุภัสสร
โต๊ะคามณี

11) นายธีรชัย ไวเรียบ ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการผสม
เครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2561
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
12) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะประยุกต์ดอกไม้เชิงธุรกิจ
สู่มาตรฐานสากล ประเภททีม ในการประชุมทางวิชาการและแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2561
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
1. นายภัทรพงษ์
สมานชม
2. นายศราวุฒิ
เกิดเจริญ
13) นางสาวปุณยวีร์ สัณฐิตพิ งศ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะพิมพ์ดีด
ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ
บริหารธุรกิจวิชาการ ระดับ มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. อุดมศึกษา จัดโดย คณะบริหารธุรกิจและการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การ
เรียนรู้ (CK) ชั้น 4 อาคารสุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
14) นายเทิดศักดิ์ ก้อนทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะพิมพ์ดีดด้วย
คอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ บริหารธุรกิจ
วิชาการ ระดับ มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. อุดมศึกษา จัดโดย คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ (CK)
ชั้น 4 อาคารสุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
15) นางสาวเจษฏาพร เกษพันธ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการ
พิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี ในการแข่งขัน
ทักษะทางด้านวิชาการ บริหารธุรกิจวิชาการ ระดับ มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. อุดมศึกษา จัดโดย คณะ
บริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม
2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ (CK) ชั้น 4 อาคารสุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ (ระดับจังหวัด)
1) ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี การประกวด
และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
1. นางสาวรัชฎาภรณ์ ทองพรม
2. นางสาวธาวินี
พ่อค้า
3. นางสาวรัชดาพร ไตรพรม
4. นางสาวสุธิดา
สุโรจนสีมา
5. นางสาวชลธิชา
คงมี

2) ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะ The Marketing Challenge การประกวด
และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
1. นางสาววราภรณ์ สิมมา
2. นางสาววรวรรณ สายสุด
3. นางสาวสุนิสา
ก่อแก้ว
3) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ
การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
1. นายธนวัตร
มุมทอง
2. นางสาวสุภรัตน์
ลาดับจุด
3. นางสาวชื่นนภา
ดีเพิ่ม
4. นางสาวนภาวรรณ สืบสันต์
5. นางสาวสันทราย นกทอง
4) นางสาวเจษฎาพร เกษพันธ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 29
- 30 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
5) นางสาวชญาฎา ประเสริฐดี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะ
การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่าง
วันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
6) นางสาวชมพูนุช เหมือนนิยม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขัน
ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก การประกวดและแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
7) นางสาวสุพัตรา โทเล็ก ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทัษะการวาดภาพสีน้า
หุ่นนิ่ง การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิค
สุรินทร์

8) ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการออกแบบแอนนิเมชั่น 2 D อเมซิ่งเที่ยว
ไทยสไตล์อาชีวะ การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
1. นางสาวภัทรภร
ยินดีฉาย
2. นายสหัสวรรษ
จันทร์สละ
3. นายอิงรัตน์
พูนกล้า
9) นางสาวมณฑาทิพย์ บุญปก ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการ
ออกแบบตกแต่งหัวข้อ Food Truck Thai Culture & Food Festival การประกวดและแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา
2561 ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
10) ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย
(ปวช.) การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิค
สุรินทร์
1. นายวีระพงษ์
เบ็ญเจิด
2. นายวีรวุฒิ
เร่งร้อน
3. นางสาวบุญญาพร หาญเหี้ยม
11) ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการประยุกต์ดอกไม้เชิงธุรกิจ
สู่มาตรฐานสากล การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
1. นายภัทรพงษ์
สมานชม
2. นายศราวุฒิ
เกิดเจริญ
12) ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภท
อาหารไทยชุดพร้อมจาหน่าย (Thai Set) การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและ
หลักสูตรระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 29 - 30
ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
1. นางสาวสุภาคิณี
ดีเข็ม
2. นายศิวนาถ
สุธารส
13) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการออกแบบและการ
ประกอบอาหารเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ประเภทอาหารมื้อค่าแบบตะวันตก (Western Set Dinner)
การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
1. นายธนพล
ประสิทธิ์พันธ์
2. นายศักราช
ทองคาสุข

14) นางสาวกวินนา ชาบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการผสม
เครื่องดื่ม Classic Bartender การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตร
ระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม
2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
15) นายเอนก ยมดี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
16) ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน การจัดทาและเสนอขายรายการนาเที่ยว
การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
1. นางสาวสุภัสสร
โต๊ะคามณี
2. นางสาวน้าฝน
ประสงค์ทรัพย์
3. นางสาวศิริวรรณ อยู่ปูน
4. นางสาวกาญจนภัทร ปัญญาคิด
5. นางสาวนฤมล
พริ้งเพราะ
15) นางสาวญาณิศา สมานรัตน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะสุนทรพจน์
ภาษาจีนกลาง การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัย
เทคนิคสุรินทร์
16) นางสาวชญาฏา ประเสริฐดี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
ทักษะรักการอ่านภาษาไทย การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะ
สั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
17) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R
การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิค
สุรินทร์
1. นางสาวกิตติมา
สมพงษ์
2. นายพัชรพล
ปั่นหอม
3. นางสาวปริณดา
ง่อยจันทร์
18) นางสาวกชพร ชื่นจิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะ
สุนทรพจน์ภาษาไทย การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น
ระดับอาชีวศึกษาศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

19) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะ ตอบปัญหาวิชาหน้าที่
พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและ
หลักสูตรระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 29 - 30
ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
1. นางสาวธิดารัตน์ คงไทย
2. นางสาวศุทธหทัย บุญเนือง
20) นายจารุวิทย์ รุ่งเรืองศรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดขับ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
21) นางสาวกนกนิภา เจริญพันธ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด
การพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตร
ระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม
2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
22) นางสาวปาณิสรา อนุเคราะห์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดการพูด
ในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตร
ระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม
2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
23) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหาร
เชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ประเภทอาหารมื้อค่าแบบตะวันตก การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่าง
วันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
1. นายธนพล
ประสิทธิ์พันธ์
2. นายศักราช
ทองคาสุข
24) นายกนกศิริกรณ์ ปุลันรัมย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง (ชาย) การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัย
เทคนิคสุรินทร์
25) นางสาวขนิษฐา ศาลาแดง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดขับ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะ
สั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

26) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดอาหารพื้นบ้าน โครงการลาน
วัฒนธรรม ประจาปี 2561 วัฒนธรรมสุรินทร์ ถิ่นอีสานใต้ “ซเราะแซรย์ สะเร็น” ระหว่างวันที่ 5 –
6 กรกฎาคม 2561
1. นายธีรเดช
เชิดดอก
2. นายสุทธิพงษ์
ก่อแก้ว
3. นายชมพล
ธรรมดา
4. นายจักรี
แสนกล้า
5. นางสาวมาริสา
บุญเลิศ
รางวัลผลงานประเภทอื่นๆ (ระดับชาติ)
1) นายโยธิน บุญยงค์ ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
ประจาปี 2561 โดยกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ทาเนียบรัฐบาล
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2) นายโยธิน บุญยงค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กดีเพื่อสังคมไทย ปี 3
ประจาปี 2561 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันที่ 18 มกราคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รางวัลผลงานประเภทอื่นๆ (ระดับภาค)
1) นางสาววรารัตน์ มูลกัน ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 เหรียญเงิน ประเภทวิ่ง
800 เมตร (หญิง) การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “เวสสุวรรณ
เกมส์” ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 14 – 20 กรกฏาคม 2561 ณ สนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี
2) ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 เหรียญทอง วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร (เมตร) การ
แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “เวสสุวรรณเกมส์” ครั้งที่ 13 ระหว่าง
วันที่ 14 – 20 กรกฏาคม 2561 ณ สนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี
1. นางสาวจิราภรณ์ คงถาวร
2. นางสาววรารัตน์
มูลกัน
3) นางสาวจิราภรณ์ คงถาวร ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 เหรียญทอง ประเภทวิ่ง
200 เมตร (หญิง) การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “เวสสุวรรณเกมส์”
ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 14 – 20 กรกฏาคม 2561 ณ สนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี

