สรุปผลงานดีเด่น ประจาปีการศึกษา 2552
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
1. กระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ได้รับคัดเลือกให้เป็น
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีการศึกษา 2552 ให้ไว้ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
2. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผลการดาเนินงานโครงการ
สร้างอาชีพเพื่อชุมชนดีเด่น ประจาปี 2552 ให้ไว้ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552
3. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบเกียรติบัตรหน่วยมาตรฐานดีเด่น กลุ่มจังหวัด
ชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี ในการประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้
ครั้งที่ 20 ประจาปีการศึกษา 2552 ให้ไว้ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2552
4. โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศ ระดับชาติ การแข่งขันทักษะการลงบัญชีด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประจาปีการศึกษา 2552 ในการแข่งขันทักษะการลงบัญชีด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ในประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 19
ประจาปีการศึกษา 2552 ระหว่างวันที่ 17 - 20 มกราคม 2553
5. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค การแข่งขันทักษะการลงบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ภาคใต้ ประจาปีการศึกษา 2552
6. เกียรติบัตรรางวัลวิทยาลัยเทคนิคชุมพร มีผลการดาเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนดีเด่น ( Best
Practice) ระดับจังหวัด ประเภทที่ 3 ด้านการพัฒนาสุขอนามัยและชีวอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2552
7. เกียรติบัตรรางวัลวิทยาลัยเทคนิคชุมพรมีผลการดาเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนดีเด่น ( Best
Practice) ระดับจังหวัด ประเภทที่2 ด้านการให้บริการซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2552
8. เกียรติบัตรรางวัลวิทยาลัยเทคนิคชุมพรมีผลการดาเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนดีเด่น ( Best
Practice) ระดับจังหวัด ประเภทที่ 4 ด้านการยกระดับมาตรฐานสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552
9. เกียรติบัตรรางวัลวิทยาลัยเทคนิคชุมพรมีผลการดาเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนดีเด่น ( Best
Practice) อันดับ 2 ระดับภาค ประเภท ด้านการให้บริการซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2552
10. รางวัลเหรียญทอง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจ
2552าปีจากสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ผลงานดีเด่นของครู
แผนกวิชาการขายและการตลาด
1) นางสิรีพร เส็นติหยะ ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา / หน่วยงานต้นสังกัด ประจาปี
2552 กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
1) นายอภิชาต เนินพรหม รางวัลเหรียญทอง หนึ่งวิทยาลัย หนึ่งนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ
2552 การประกวดชุดฝึกทักษะการวัดและการอ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิป
เปอร์ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม รายวิชางานเครื่องกลเบื้องต้น
1)

2)

3)

4)
5)

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางณัฐวรรณ แสงสวี - อาจารย์ที่ปรึกษา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชี–วเอสโซ่
ศึกษา– สานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจาปี 2552 ระหว่างวั– น10ที่ สิ8งหาคม 2552
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี
- ได้รับการเชิดชูเกียรติ งาน
“68 ปีอาชีวะไทย ก้าวไกลสู่อนาคต
” ระหว่างวันที่ 21
– 23 สิงหาคม 2552
ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา / หน่วยงานต้นสังกัด ประจาปี 2552
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางฤดีวรรณ ธรรมาภิวัฒน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึก–ษา
เอสโซ่– สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ ประจาปี 2552 ระหว่างวันที–่ 810 สิงหาคม 2552 ณ ศูนย์แสดง
สินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
นางสางนวลอนงค์ อุชุภาพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึก–ษา
เอสโซ่– สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ ประจาปี 2552 ระหว่างวันที–่ 810 สิงหาคม 2552 ณ ศูนย์แสดง
สินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี
นางสาวเพ็ญพิชยา อัครธนารักษ์ ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา / หน่วยงานต้นสังกัด ประจาปี 2552
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางพรรณวดี ปุญญาพิสุทธิ์ ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา / หน่วยงานต้นสังกัด ประจาปี 2552
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

6) นางสาววรรณภา พันธุ์พิพัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชี–วเอสโซ่
ศึกษา– สานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจาปี 2552 ระหว่างวั– น10ที่ สิ8งหาคม 2552
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
7) นางสาวจุฑามาศ โสมสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชี–วเอสโซ่
ศึกษา– สานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจาปี 2552 ระหว่างวั– น10ที่ สิ8งหาคม 2552
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ผลงานดีเด่นของนักเรียนนักศึกษา

แผนกวิชาการบัญชี
1) นางสาวจุฑารัตน์ เหมะ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการลงบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 20
ประจาปีการศึกษา 2552 ระหว่างวันที่ 15 - 18 ธันวาคม 2552 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
2) นางสาวปิยพรรณ เอี่ยมจัด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการลงบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระดับ ปวส. การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้
ครั้งที่ 20 ประจาปีการศึกษา 2552 ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2552 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
แผนกวิชาการขายและการตลาด

1) นางสาวจันทร์ทิมา ทิพย์ฤกษ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสุดยอดนักขายอาชีวะ ในกิจกรรม การ
อบรมและแข่งขันสมรรถนะด้านเทคนิคระดับประเทศอาชีวศึกษา-อีซูซุ ระดั:บภาคใต้
ภูมิภาคจังหวัดสุราษฏร์ธานี วันที่
29 สิงหาคม 2552
2) นายสรศักดิ์ คิ้ววิสัย ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดีงาม จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 8 พฤษภาคม 2552
3) นางสาวรุ่งนภา หีดคีรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการลงบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่
20 ประจาปีการศึกษา 2552 ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2552 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
4) นางสาวสิริรัตน์ ขันคลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการลงบัญชีด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 20 ประจาปีการศึกษา 2552 ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2552 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
5) นางสาวจุฑารัตน์ เหมะ ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับเหรียญเงิน) การแข่งขันทักษะการลงบัญชีด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และบัญชีสาเร็จรูป ระดับ ปวส. การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 19 ประจาปีการศึกษา 2552 ระหว่างวัน–ที20
่ 17
มกราคม 2553 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
6) นางสาวรุ่งนภา หีดคีรี ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับเหรียญเงิน) การแข่งขันทักษะการลงบัญชีด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และบัญชีสาเร็จรูป ระดับ ปวส. การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 19 ประจาปีการศึกษา 2552 ระหว่างวัน–ที20
่ 17
มกราคม 2553 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

7) นางสาวสิริรัตน์ ขันคลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ระดับเหรียญทอง) การแข่งขันทักษะการ
ลงบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และบัญชีสาเร็จรูป ระดับ ปวช การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 19 ประจาปีการศึกษา 2552 ระหว่าง
วันที่ 17– 20 มกราคม 2553 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
8) นางสาวปิยพรรณ เอี่ยมจัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ระดับเหรียญทอง) การแข่งขันทักษะการ
ลงบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และบัญชีสาเร็จรูป ระดับ ปวช การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 19 ประจาปีการศึกษา 2552 ระหว่าง
วันที่ 17– 20 มกราคม 2553 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
แผนกวิชาก่อสร้าง

1) นายภูเบศร หนูทิมทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานไม้ การประชุมทางวิชาการ
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 19 ประจาปี
การศึกษา 2552 ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2553 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
2) นายจตุพล อ่อนมุข ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานไม้ การประชุมทางวิชาการ
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 19 ประจาปี
การศึกษา 2552 ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2553 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
3) นายฤทธิชัย ประกอบวงศ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานไม้ การประชุมทาง
วิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 19
ประจาปีการศึกษา 2552 ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2553 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
1) นายศรันย์ ส่งแสง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน การตอบปัญหาทาง
วิชาการ ประวัติศาสตร์ไทย ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่
20 ประจาปีการศึกษา 2552 ระหว่างวัน–ที18
่ 15ธันวาคม 2552 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง
2) นางสาวรวีวรรณ ไทยประดิษฐ์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน การตอบ
ปัญหาทางวิชาการ ประวัติศาสตร์ไทย ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค
ภาคใต้ ครั้งที่ 20 ประจาปีการศึกษา 2552 ระหว่างวั–น18
ที่ 15
ธันวาคม 2552 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง
3) นายสรันย์ ส่งแสง ได้เข้าร่วมตอบปัญหาประวัติศาสตร์ชาติไทย ได้คะแนนในระดับดีมาก การประชุมทาง
วิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 19
ประจาปีการศึกษา 2552 ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2553 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
4) นางสาวรวีวรรณ ไทยประดิษฐ์ ได้เข้าร่วมตอบปัญหาประวัติศาสตร์ชาติไทย ได้คะแนนในระดับดีมาก การ
ประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ
ครั้งที่ 19 ประจาปีการศึกษา 2552 ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2553 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
5) นางสาววราภรณ์ ยอดศิริ ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาสุนทรพจน์ภาษาอั
Speech)
งกฤษการ
(
ประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ
ครั้งที่ 19 ประจาปีการศึกษา 2552 ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2553 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
6) นางสาวศิริกานต์ คานิ่มนวล ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1ในการประกวดร้องเพลง ประเภท ไทยลูกทุ่ง
หญิง ระดับภาคใต้ งานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2552 ระหว่าง
วันที่ 15– 18 ธันวาคม 2552 ณ จังหวัดตรัง
7) นางสาวศิริกานต์ คานิ่มนวล ได้รับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง
การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน

ระดับชาติ ครั้งที่ 19 ประจาปีการศึกษา 2552 ระหว่างวันที่ 17– 20 มกราคม 2553
ณ
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
8) นางสาวธนิตา เพชรชานาญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาฟุตซอล (หญิง) ในการแข่งขัน
กีฬา “คนพันธุR์ อาชีวะเกมส์ ภาคใต้ ครั้ง”ที่ ระหว่
9 างวันที่ 24– 30 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ณ จังหวัดพัทลุง
9) นางสาววราภรณ์ ยอดศิริ เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในการประชุมวิชาการ ระดับภาคใต้
ครั้งที่ 20 ประจาปีการศึกษา 2552 ระหว่างวัน– ที18่ 15ธันวาคม 2552 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง จังหวัดตรัง
10) นางสาววิภาณี ครองไตรเวทย์ รางวัลชมเชย การประกวดดนตรีไทย (ดีด สี ตี เป่า ) ประเภทเดี่ยวจะเข้ การ
ประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ
ครั้งที่ 19 ประจาปีการศึกษา 2552 ระหว่างวัน– ที20่ 17มกราคม 2553 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
11) นางสาวทัสนีย์ สุขสบาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ การเขียนเรียงความ ในวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29
กรกฎาคม 2552
12) นางสาววารีรัตน์ ศิริสมบูรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึ–กษา
เอสโซ่– สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจาปี 2552 ระหว่างวันที่
8 – 10 สิงหาคม 2552 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี

13) นายจิรเดช มีลาภ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึ–กษา
เอสโซ่– สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจาปี 2552 ระหว่างวันที่
8 – 10 สิงหาคม 2552 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี
14) นายธนาวุฒิ เตชะฟอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึ–กษา
เอสโซ่– สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจาปี 2552 ระหว่างวันที่
8 – 10 สิงหาคม 2552 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี
15) นางสาวสมฤดี เชี่ยวเลี่ยน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึ–กษา
เอสโซ่– สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจาปี 2552 ระหว่างวันที่
8 – 10 สิงหาคม 2552 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี
16) นางสาวผกามาศ อันประสิทธิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึ–กษา
เอสโซ่– สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจาปี 2552 ระหว่าง
วันที่ 8– 10 สิงหาคม 2552 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี
17) นายนพรัตน์ ศิริมังคลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึ–กษา
เอสโซ่– สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจาปี 2552 ระหว่าง
วันที่ 8– 10 สิงหาคม 2552 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี

