ผลงานดีเด่น
ประจาปีการศึกษา 2554
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
1. สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญํ ประจาปีการศึกษา 2553 เข๎ารับรางวัล
พระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีการศึกษา 2554
2. รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม
ประจาปี 2554 (รางวัลระดับเหรียญทองแดง ด๎านสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา) จากคุรุสภา

ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร
1. นายบารุง ทองรอด ได๎รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 ,
ได๎รับรางวัล โลํประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเดํนแหํงชาติ ประจาปี 2554 จากกระทรวงพัฒนาสังคม
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2554 , ได๎รับรางวัลผู๎ทาคุณประโยชน์ทางด๎านการศึกษา เป็นแบบอยํางที่ดีในด๎าน
การปฏิบัติตน ปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้น เป็นที่ประจักษ์ตํอ สาธารณชน จากสกสค. เมื่อ
วันที่ 8 กันยายน 2554
2. นายจาลอง เพ็ชรุพันธ์ ได๎รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555
3. นายบารุง ทองรอด , นายจาลอง เพ็ชรุพันธ์ ,นายประเสริฐ ถึงวิสั ย และนายวิริยา พูลสวัสดิ์
ได๎รับรางวัล รองผู๎อานวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเดํน จากอาชีวศึกษาภาคใต๎ เมื่อวันที่ 30
พฤษภาคม 2554
4. นายบารุง ทองรอด , นายจาลอง เพ็ชรุพันธ์ ,นายประเสริฐ ถึงวิสัย และนายวิริยา พูลสวัสดิ์
ได๎รับรางวัล สร๎างบ๎านน้าใจตามโครงการบ๎านน้าใจ จากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม
2554

ผลงานดีเด่นของครู
แผนกวิชาการบัญชี
1. นางวนิดา เกื้อกูล
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
2. นางเสาวภา ไล๎ทอง รางวัลหนึ่งแสนครูดี
แผนกวิชาการขายและการตลาด
1. นางสิรีพร เส็นติหยะ
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
รางวัลข๎าราชการครูที่มีผลงานดีเดํน
ในการปฏิบัติงานด๎านกิจกรรม

1.
2.
3.
4.

แผนกวิชาการเลขานุการ
นางพิสมัย นวลจันทร์ รางวัลหนึ่งแสนครูดี
นางบาเพ็ญ สามัคคี รางวัลหนึ่งแสนครูดี
นางสาวกานดา พรหมจรรย์ รางวัลหนึ่งแสนครูดี
นางสาวสุวรรณา
เจียมวิจิตรกุล รางวัลหนึ่งแสนครูดี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. นางษมาพร เอี่ยมโอภาส รางวัลหนึ่งแสนครูดี
2. นายสุวิทย์ เสวรันต์ รางวัลหนึ่งแสนครูดี
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
1. นางสาวเบญจมาศ พรหมสถิต ย์ รางวัลหนึ่งแสนครูดี
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
1. นางเยาวดี ปราชญ์นครเขตต์ รางวัลหนึ่งแสนครูดี
แผนกวิชาช่างยนต์
1. นายวิศณุ สอนหลังสวน

2. นายสุรัติ รสสุคนธ์

รางวัลชมเชย ผลงานจักรยานไฮบริด
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด๎านพลังงานและ
สิ่งแวดล๎อม
รางวัลชมเชย ผลงานจักรยานผลิตกระแสไฟฟ้า
อเนกประสงค์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด๎านพลังงาน
และสิ่งแวดล๎อม
รางวัลผลงานทางวิชาการ “รายงานผล
การใช๎เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา
เชื้อเพลิงและวัสดุหลํอลื่น
รหัสวิชา 3101-2001”

แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
1. นายยุทธนา ตั้วนวพันธ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เครื่องบีบอัด
กระป๋องน้าอัดลม ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการ
ประกอบอาชีพ
2. นายโสฬส เกษวิริยะการณ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดั
บ 4 เครื่องบีบอัด
กระป๋องน้าอัดลม ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการ
ประกอบอาชีพ
3. นายสุภกิจ บุญทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดั
บ 4 เครื่องบีบอัด
กระป๋องน้าอัดลม ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการ
ประกอบอาชีพ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
1. นางพรรณวดี
ปุญญาพิสุทธิ์ รางวัลหนึ่งแสนครูดี
2. นางจุฑาพร ทองรอด รางวัลหนึ่งแสนครูดี
3. นางสาวเพ็ญพิชยา อัครธนารักษ์ รางวัลหนึ่งแสนครูดี
4. นางอรสา โรยภิรมย์ รางวัลหนึ่งแสนครูดี
5. นางณัฐวรรณ
แสงสวี รางวัลหนึ่งแสนครูดี
6. นางสาวนวลอนงค์ อุชุภาพ รางวัลหนึ่งแสนครูดี
7. นางนิลุบล น้าเงิน รางวัลระดับเหรียญทอง ครูผู๎ควบคุม
การประกวดการพูดสาธิต
ภาษาอังกฤษ ระดับภาคครั้งที่ 22
ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
แผนกวิชาการบัญชี
1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร๎อมเงินรางวัล 10,000 บาท การแขํงขัน
“ทาบัญชีด๎วยโปรแกรม
สาเร็จรูป ” ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 ณ วิทยาลัยพณิชยการ เชตุพน โดย
นางสาวมลทิพย์ สุวรรณเล็ก และนางสาวสุดาพร จาแสน นักเรียนระดับชั้น ปวช.3
ครูผู๎ควบคุม นางสาววรรณเนา ธนวรรณพงศ์
2) รางวัลชมเชยอันดับ 1 พร๎อมเงินรางวัล 3,000 บาท การแขํงขัน
“ทาบัญชีด๎วยโปรแกรม
สาเร็จรูป” ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 ณ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพนโดย
นางสาววันเพ็ญ ทนโกจารย์ และนางสาวจรินทิพย์ เพ็ชรทั่ง นักเรียนระดับชั้นปวส. 1 ครูผู๎ควบคุม นางจิ
ราภร อเนกศุภพล
3) รางวัลชนะเลิศและรางวัลเหรียญทอง การแขํงขันทักษะวิชาชีพบัญชี ระดับภาค เมื่อวันที่
27 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ประเภทวิชาพณิชยการ ทักษะวิชาการบัญชี

กับคอมพิวเตอร์ โดย นางสาวโชติรส ทิพยุบล และ นางสาวศิริวรรณ ยังจีน นักเรียนระดับชั้น ปวช. ครู ผู๎
ควบคุม นางสาววรรณเนา ธนวรรณพงศ์
4) รางวัลเหรียญทองแดง การแขํงขันทักษะวิชาชีพบัญชี ระดับภาค เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม
2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ทักษะวิชาโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อ
งานบัญชี โดย นางสาวนฤมล พลกรด และ นางสาววราภร รํวมยอด นักเรียนระดับชั้น ปวส.
ครู ผู๎
ควบคุม นางกัญญา เกียรติฐาปนายง
5) นางสาวฐิติพร สุขคงมิตร นางสาวนิสา พงษ์ประยูร ได๎รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเพลงไทย
สากล (หญิง) การแขํงขันประกวดร๎องเพลงระดับอาชีวศึก ษาจังหวัดชุมพร วันที่ 19 ธันวาคม 2554 ณ ลาน
กิจกรรมลีลาวดี วิทยาลัยสารพัดชํางชุมพร
6) นางสาวกัณฐิมา บุญธรรม ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 ประเภทเพลงสากล (หญิง)
การแขํงขันประกวดร๎องเพลงระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร วันที่ 19 ธันวาคม 2554 ณ ลานกิจกรรมลีลา
วดี วิทยาลัยสารพัดชํางชุมพร
7) นางสาวธัญญา มีชํวง ได๎เข๎ารํวมการแขํงขันประเภทเพลงไทยลูกทุํง (หญิง) การแขํงขัน
ประกวดร๎องเพลงระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร วันที่ 19 ธันวาคม 2554 ณ ลานกิจกรรมลีลาวดี วิทยาลัย
สารพัดชํางชุมพร
8) นางสาวอิมทุมา ไกรนาจันทร์ เข๎ารํวมโครงการมหาวิทยาลัยรามคาแหง อนุรักษ์ เอกลักษณ์
วัฒนธรรมไทย การประกวดมารยาทไทย ครั้งที่1 ประจาปี พ.ศ. 2554
แผนกวิชาการขายและการตลาด
1) รางวัลรองชนะเลิศ การแขํงขัน “ทักษะวิชาชีพการเขียนแผนธุรกิจ” ระดับภาคใต๎
1. นายศรายุทธ วุฒิคุณ
นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/1 การตลาด
2. นางสาวฐิติยาณี สุวรรณศรี นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/1 การตลาด
3. นายกิตติธร จุลเนียม
นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/1 การตลาด
2) รางวัลเยาวชนดีเดํน ด๎านคุณธรรม - จริยธรรม ประจาปี 2554
นางสาวทิพวัลย์ พันธุรัตน์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/1 การตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
1) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 การแขํงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาชีพพา
ณิชยกรรม ทักษะวิชาชีพ
พิมพ์ดีดอังกฤษ โดย นางสาวอรอุมา แคลํวคลํอง
2) รางวัลชนะเลิศ การแขํงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาพา
ณิชยกรรม ทักษะวิชาชีพพิมพ์ดีดไทย
โดย นางสาวธีรกานต์ จรเจนเกียรติ
3) เกียรติบัตรเข๎ารํวมกิจกรรมการสอนการทาตุ๏กตาหัวดินสอดินเปลือกไขํ โดย
นางสาวนภัสกร เทียนมนัส และ นางสาวสุชาดา เพชรกูล

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1) เกียรติบัตรกิจกรรมการประกวดกลําวสุนทรพจน์ จังหวัดชุมพร ประจาปี 2554 โดย นางสาว
ณัฐพร เวียนสาว
2) เกียรติบัตรกิจกรรมการประกวดกลําวสุนทรพจน์ จังหวัดชุมพร ประจาปี 2554 โดย นางสาว
กรองกาญจน์ นามหินลาย
3) เกียรติบัตรกิจกรรมการประกวดกลําวสุนทรพจน์ จังหวัดชุมพร ประจาปี 2554 โดย นางสาว
นุชจรี เรือนทอง
4) เกียรติบัตรกิจกรรมการประกวดกลําวสุนทรพจน์ จังหวัดชุมพร ประจาปี 2554 โดย นางสาว
อัจฉรา ไพสิฐวรกุล
5) รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 การแขํงขันวิชาชีพ การประกวดมารยาทไทย ระดับภาค เมื่อวันที่
26 -30 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดย นายทินวัฒน์ โพธิ์ทอง
6) เกียรติบัตรกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ประจาปี 2554 “ธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์
ไทย เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 โดย นายทินวัฒน์ โพธิ์ทอง
7) เกียรติบัตรกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ประจาปี 2554
“ธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็ม
เอกลักษณ์ไทย เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 โดย นางสาวครองศิริ ชนก
8) รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 การแขํงขันวิชาชีพ การประกวดพานไหว๎ครู ประจาปี 2554 แผนก
วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปวส. 1/2
9) รางวัลชมเชย การประกวดโครงการมหาวิทยาลัยรามคาแหง อนุรักษ์เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย
การประกวดมารยาทไทย ครั้งที่ 1 ประจาปี 2554 โดย นางสาวพัชรี เวียนสาว
10) รางวัลชมเชย การประกวดโครงการมหาวิทยาลัยรามคาแหง อนุรักษ์เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย
การประกวดมารยาทไทย ครั้งที่ 1 ประจาปี 2554 โดย นายกิติชัย ยินดี
11) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแขํงขันวิชาชีพพื้นฐาน ทักษะการตอบปัญหาวิชาการ วิชา
ประวัติศาสตร์ไทย ระดับภาค เมื่อวันที่ 26 -30 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
โดย นางสาวจันทกานต์ แสวงนาม
12) รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแขํงขันวิชาชีพพื้นฐาน การเขียนแผนธุรกิจ ระดับภาค เมื่อวันที่
26 -30 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดย นางสาวนัดดา รัตนพันธ์
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
1) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแขํงขัน “ ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ” ระดับภาค เมื่อวันที่ 26 30 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดย นางสาวเมธาพร อัมราพร นักเรียน
ระดับชั้น ปวช. ครูผู๎ควบคุมนางสาวประภาพร สุวรรณวิธี

2) รางวัลชมเชย การแขํงขัน
“การจัดทาและนาเสนอรายการนาเที่ยว ” ระดับภาค เมื่อวันที่
26 -30 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดย นางสาวศุภิญญา โมเครือ และ
นางสาวจันทิรา วงศ์เหมือน นักเรียนระดับชั้น ปวช. ครูผู๎ควบคุมนางจุฑาพร ทองใหมํ
3) รางวัลชมเชย การแขํงขัน “ประกวดมารยาทไทย ครั้งที่ 1 ตามโครงการมหาวิทยาลัย
รามคาแหง อนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย ” เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 โดย นายราชศักดิ์ ใยบัว
ทอง นักเรียนระดับชั้น ปวส.
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขํงขัน “ทักษะเมนูสุขภาพจากธัญพืช ” ระดับภาค เมื่อ
วันที่ 26 -30 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดย นางสาวปาวิณา
แดงสกล
และกัญญานาถ ขันอํอน นักเรียนระดับชั้น ปวส. ครูผู๎ควบคุม นางสาวสุลัดดา บุญมี
2) นางสาวจันทกานต์ แสวงนาม ได๎รับรางวัลชนะเลิศ การแขํงขันตอบปัญหาวิชาการ วิชา
ประวัติศาสตร์ไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ณ วิทยาลัยสารพัดชํางชุมพร
3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 การแขํงขันทักษะวิชาพื้นฐาน ทักษะการตอบปัญหาวิชาการ วิชา
ประวัติศาสตร์ไทย ในงานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย ระดับภาคใต๎ ครั้งที่
22 ประจาปีการศึกษา 2554 ระหวํางวันที่ 26-30 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย
นางสาวจันทกานต์ แสวงนาม และ นางสาวจิราวรรณ แสวงนาม
4) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การประกวดพูดสาธิตภาษาอังกฤษ
(Demonstration)
ในงาน
ประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่
22 ประจาปี
การศึกษา 2554 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหวํางวันที่ 26-30 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดย นางสาวกรรณิการ์ สุกรี
5) นางสาวปรียาลักษณ์ เพ็ชรเจริญ ได๎รับคัดเลือกและยกยํองวํามีความประพฤติดีงาม
6) นางสาวทิพวัลย์ พันธุรัตน์ ได๎รับการประกาศเกียรติคุณ เยาวชนดีเดํนด๎านศาสนาและจริยธรรม
ระดับอาชีวศึกษา จากสานักนายกรัฐมนตรี
7) นางสาวจุฑาพร หนูคงนุ๎ย ได๎รับ รางวัลสร๎างสรรค์ ในการประกวดกลําวสุนทรพจน์ ระดับ
จังหวัด โครงการเสริมสร๎างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและการเสริมสร๎างคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต จังหวัด
ชุมพร ประจาปีงบประมาณ 2554
8) นางสาวอมรรัตน์ เวชสุวรรณ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร จังหวัดชุมพร ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ1 การแขํงขันอํานฟังเสียง ระดับมัธยมศึกษา4-6 ประเภทหญิง โครงการ “ธนชาติ ริเริ่มเติมเต็ม
เอกลักษณ์ไทย” ประจาปี 2554
9) นางสาวจริยา แดงนุ๎ย ได๎รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทําขึ้นไป การ
แขํงขันประกวดเรียงความในหัวข๎อ “แผํนดินของพํอบนด๎ามขวานทอง” จากกองทัพภาคที่ 4

10) นางสาวอมรรัตน์ เวชสุวรรณ ได๎รับรางวัลชนะเลิศ การแขํงขันทักษะวิชาพื้นฐาน
การ
ประกวดรักการอําน ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ประจาปี
การศึกษา 2554
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
1) รางวัลชมเชย การแขํงขัน “ทักษะวิชาชีพพุํมประดิษฐ์จากผ๎าสาหรับตกแตํงสถานที่เพื่อความ
สวยงาม ” ระดับภาค เมื่อวันที่ 26 -30 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดย
นางสาวสุนิษา จิตรสุพร นางสาวอุไรวรรณ คล๎ายชํวย นางสาวนิภาพร
เกตุทองคา นางสาวชฎาภรณ์
สังวาลไพร และนางสาวจุรีรัตน์ สุพล นักเรียนระดับชั้น ปวช.
แผนกวิชาช่างยนต์
1) รางวัลชมเชย “จักรยานผลิตกระแสไฟฟ้าอเนกประสงค์ ” ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด๎านพลังงานและ
สิ่งแวดล๎อม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ และการแขํงขันหุํนยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับภาคใต๎
ประจาปีการศึกษา 2554 ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญํ
2) รางวัลชมเชย
“จักรยานไฮบริด ” ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด๎านพลังงานและสิ่งแวดล๎อม
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ และการแขํงขันหุํนยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับภาคใต๎ ประจาปี
การศึกษา 2554 ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญํ
3) รางวัลผลงานการแขํงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทเครื่องยนต์ใหญํ ตัวแทนระดับ อศจ. จังหวัดชุมพร
แขํงขันระดับภาคใต๎

การ

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
1) นายจตุพล อํอนมุข และ นายฤทธิชัย ประกอบวงค์ ได๎รับรางวัลชนะเลิศการแขํงขันทักษะ
งานไม๎ และรางวัลชนะเลิศการแขํงขันงานปูน ระดับชาติ ครังที่ 20 ประจาปีการศึกษา 2553ระหวํางวันที่
24 – 28 มกราคม 2554 ณ จังหวัดเชียงราย
2) นายจตุพล อํอนมุข และ นายฤทธิชัย ประกอบวงค์ ได๎รับรางวัลชนะเลิศการแขํงขันทักษะ
งานไม๎ ระดับชาติ ครังที่ 21 ประจาปีการศึกษา 2554 ระหวํางวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2555 ณ
โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
3) นายจตุพล อํอนมุข , นายฤทธิชัย ประกอบวงค์ และนายจตุรงค์ เนียมเจริญ ได๎รับรางวัล
ชนะเลิศการแขํงขันอาชีวแชมป์เปี้ยน ครั้งที่ 1 (สาขางานไม๎) ประจาปีการศึกษา 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา จังหวัดพะเยา
4) นายจตุพล อํอนมุข , นายฤทธิชัย ประกอบวงค์ และนายจตุรงค์ เนียมเจริญ ได๎รับรางวัล
ชนะเลิศการขํงขัน TOA KING OF WOOD ครั้งที่ 2 ระดับประเทศ ประเภทเยาวชน (สาขาชํางไม๎ – ชํางสี)
ระหวํางวันที่ 11 – 13 มกราคม 2555 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือและบริษัท TOA

5) นายจตุพล อํอนมุข ได๎รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแขํงขันฝีมือแรงงาน ประเภทเยาวชน
(สาขาตํอประกอบมุมไม๎) ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ประจาปีการศึกษา 2554 ระหวํางวันที่
27 - 30
เมษายน 2555 ณ ศูนย์ประชุมและจัดนิทรรศการไบเทคบางนา และได๎เป็นตัวแทนประเทศไทยเข๎ารํวม
แขํงขันฝีมือแรงงานอาเซียน ณ กรุงจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย ในเดือนพฤศจิกายน 2555
แผนกวิชา เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
1) นายเมธิชัย มีสุวรรณ และ นางสาวนิศารัตน์ สุมงคล ได๎รับรางวัลชนะเลิศการแขํงขันทักษะ
งานผลิตภัณฑ์จากยางแห๎ง ระดับ ปวส. ในงานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแหํงประเท ศไทย
ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 22 ประจาปีการศึกษา 2554 ระหวํางวันที่ 26-30 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ณ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 การประกวดพานไหว๎ครู ประเภทสวยงาม
ระดับชั้น ปวช.1/1
3) นายนเรศ ขุนทอง
ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ประกวดคัดลายมือ เนื่องในวันภาษาไทย
แหํงชาติ ประจาปีพุทธศักราช 2554
4) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ประกวดกองเชียร์ กีฬาวิษณุเกมส์

แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
1) นายวีระพงศ์ จินากุล ,นายวิรุฬห์ , นายอดุลย์วิทย์ แย๎มรส และนายวิทยา แซํลี้ ได๎รั บรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 4 เครื่องบีบอัดกระป๋องน้าอัดลม ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแขํงขันการพูดสาธิตภาอังกฤษ ระดับภาคครั้งที่22
นางสาว
กรรณิการ์ สุกรี ปวส.2/3 การโรงแรมและการทํองเที่ยว
2) รางวัลชมเชยการเขียนเรียงความ โครงการ ตามรอยเท๎าพํอ...บนด๎ามขวานทอง โดยกองทัพภาค
ที4่ นางสาวจริยา แดงนุ๎ย ปวส.1 บัญชี
3) รางวัลสร๎างสรรค์ การพูดสุนทรพจน์ หัวข๎อตามรอยเท๎าพํอ...บนด๎ามขวานทอง โดยวัฒนธรรม
จังหวัดชุมพร นางสาวจุฑาพร หนูคงนุ๎ย ปวช.3 บัญชี
4) รางวัลชนะเลิ ศ การแขํงขันทัก ษะวิชาพื้นฐานประเภทรักการอําน ระดับ อศจ. รางวัลชนะเลิศ
ระดับภาคครั้งที่ 22 และ รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ระดับชาติ ครั้งที่ 21 นางสาวอมรรัตน์ เวชสุวรรณ
ปวช.3 บัญชี
5) การแขํงขันอํานฟังเสียง โครงการธนชาติ ริเริ่มเติมเต็ม เอกลักษณ์ รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค
มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวอมรรัตน์ เวชสุวรรณ ปวช.3 แผนกการบัญชี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3
ระดับอุดมศึกษา นางสาวพรอุมา กาลนิยม ปวส. 2 การโรงแรม รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวอมรรัตน์ เวชสุวรรณ ปวช. 3 บัญชี
6) รางวัลชนะเลิศ การแขํงขันตอบปัญหาวิชาการวิชาประวัติศาสตร์ไทย ระดับ อศจ. ชุมพร
นางสาวจิราวรรณ แสวงนาม นางสาวจันทกานต์ แสวงนาม ปวช. 3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7) รางวัลรองชนะเลิสอันดับ
2 การแขํงขันตอบปัญหาวิชาการวิชาประวัติศาสตร์ไทยระดับภาคครั้ง
ที2่ 2 นางสาวจิราวรรณ แสวงนาม นางสาวจันทกานต์ แสวงนาม ปวช. 3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8) เป็นเยาวชน ผู๎ปฏิบัติตนดี ตามวิถีพุทธจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพร
นางสาวปรียาลักษณ์
เพ็ชรเจริญ ปวช. 3 อาหารและโภชนาการ นางสาวทัสนีย์ ดาคา ปวส. 2 บัญชี
9) ผู๎ได๎รับคัดเลือกและยกยํองวํา มีความประพฤติดีงามจากพุทธสมาคมแหํงประเทศไทย นางสาว
ปรียาลักษณ์ เพ็ชรเจริญ ปวช. 3 อาหารและโภชนาการ
10) เข๎ารํวมการสรรหาเป็นเยาชนดีเดํนจากสภาสังคมสงเคราะห์แหํงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ นางสาวทัสนีย์ ดาคา ปวส.2 บัญชี

