
รางวัลนักศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๑. เกยีรติบัตรรางวลัชนะเลศิการขับเสภาประกอบลลีา    การแข่งขันกจิกรรมวนัสุนทรภู่ 

ณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่จัดโดยจังหวดัระยอง 

นางสาววีรยา สุขสงวนศิลป์ (ผูข้บัเสภา)
นางสาวนิรมล ทองยศ (ผูข้ยบักรับ)
นางสาวจนัจิรา จิระภกัดี (รับบทเป็นวนัทอง)
นายนิติพงษ์ ล  ้าเลิศ (รับบทเป็นพลายงาม) 



๒. เกยีรติบัตรรางวลัรองชนะเลศิอนัดับที่    ๑    การประกวดบอร์ดนิทรรศการ     หัวข้อ

 “พระราชกรณยีกจิสมเดจ็พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ”   จัดโดยศาลจังหวดัระยอง ได้แก่

นางสาวนริศรา สินประเสริฐ
          นางสาวอรพรรณ  อินทร์กณัหา
          นางสาวชลธิชา  หินอ่อน



๓. โล่รองชนะเลศิอนัดับที่   ๒   การแข่งขันตอบปัญหาทางวชิาการเร่ืองความรู้เกีย่วกบั

พรรคเมืองกบัการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตย ได้แก่

นายพงศกร  แนวลาด

นางสาวอรอุมา   วนับวัแดง
นางสาวธนชัพร   ค  านอ้ย



๔. เกยีรติบัตรการร่วมจัดนิทรรศการโครงการมหัศจรรย์กบัวสิาขบูชาโลก เพื่อเป็นพุทธ
บูชาสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโอกาส ๒๖๐๐ ปี พุทธยนัตี จัดโดยวดัตะพงนอก

นายบณัฑิต ชูจิตร
นายทตัพล ผลศิริ
นางสมฤดี ภูมหา
นายพรเทพ กล่ินโสภณ



๕. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒ การประกวดวงดนตรีโครงการ Seen FM ๙๕.๐๐

นายกฤตยชญ์ เกิดกุรัง
นายอรรถนพ ลอ้ทองค า
นายสุรศกัด์ิ พิมลชยักุล
นายฆษิตฏา เยาวพงศป์ระยรู

 
๖. ได้รับรางวลัชมเชยการเข้าร่วมประกวด Born to be the star  จัดโดยห้างสรรพสินค้า

แหลมทอง  ( THE  STAR  ภาคตะวนัออก)

นายกฤตยชญ์ เกิดกุรัง



ปีการศึกษา ๒๕๕๔
๑.  รางวลัชนะเลศิ ประเภทรถตลาด  การแข่งขันฮอนด้าประหยดัน า้มันเช้ือเพลงิปีที่   ๑๔ 

ประจ าปี ๒๕๕๔ จัดท าโดยบริษทัเอ.พี.ฮอนด้าจ ากดัร่วมกบัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ ๑ ทีม

นายมนตรี งามศิริ นายเฉลิมชยั ศรีสุทธ์ิ
นายอดิศร ดอกกลาง นายชูฉตัร สมานสินธ์
นายรวินนัท์ สร้อยประดิษฐ์



๒.  รางวลัชนะเลศิ  “การคดัเลือกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับพระราชทาน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ระดบัจังหวัด” ทั้งระดบั ปวช.และ ปวส.

ระดบัปวช. นางสาวธนชัพร ค านอ้ย
ระดบัปวส. นางสาวจิรชญา หลา้สวย

๓.  รางวลัชมเชย    “การคดัเลอืกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับพระราชทาน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดบัจังหวดั” ทั้งระดบั ปวช.และ ปวส.

ระดบัปวช. นางสาวธนชัพร ค านอ้ย
ระดบัปวส. นางสาวจิรชญา หลา้สวย



๔.  โล่รางวลัชนะเลศิการประกวดวงดนตรี โครงการ “  MPR  Green  Music  Cotest

๒๐๑๑”   โดยชมรมประชาสัมพนัธ์กลุ่มโรงงานมาบตาพุด

นายสุรศกัด์ิ พิมลชยักุล
นายฆษิตฏา เยาวพงศป์ระยรู
นายอรรถนพ ลอ้ทองค า
นายกฤตยชญ์ เกิดกุรัง



๕. รางวัลชมเชยการแข่งขันตอบปัญหาประวตัิพระเจ้าตากสิน จัดโดยวดัลุ่มมหาชัยชุมพล

นางสาวธนชัพร ค านอ้ย
นางสาวอรอุมา วนับวัแดง

 
๖.  รางวัลชนะเลศิการกระกวดวโีก้แชมป์  แชมป์เป้ียนเดย์  สเปเชียล จัดโดย  โตโยต้าพาวิล

เลีย่นระยอง

นางสาววิชญาดา   เอียมอารีรัตน์
นางสาวสุจิตา    โตอ่ิม
นางสาวชลิตา  เนตรสวา่ง
นางสาวศศิกาญจน์   เจิมพกัตร์
นางสาวสุภาพรัญ  พงษชิ์ด



 ๗. รางวลัรองชนะเลศิอนัดับที่ ๒ การประกวดการท ากระทง  เมื่อวนัที่  ๒๐ พฤศจิกายน 

 ๒๕๕๔    จัดโดยโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง 

นางสาวปวีณา ชยัเบศร์
นางสาวเพญ็จนัทร์ ปล้ืมเกษร
นางสาวสุวรรณา อรุณเพชรประทีป
นางสาวสาวิณี วิชาพร
นายศกัรนนัทน์ แพทยรั์กษ์

๘. โล่รางวัลโครงการค่ายเยาวชนไทยต้านภยัยาเสพติด  ๓ D  จัดโดยศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองระยอง คือนางสาวจิรชญา   หล้าสวย  เมื่อวนัที่  ๕-๗
สิงหาคม ๒๕๕๔  ณ  ค่ายมหาสุรสิงหนาถ



 ๙. รางวลัรองชนะเลศิอนัดับที่   ๒   การขับเสภาประกอบลีลา กจิกรรมงานวันสุนทรภู่

  ประจ าปี   ๒๕๕๔   ณ  บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่   ต าบลกร ่า  อ.แกลง  จ.ระยอง  จัดโดยส านักงาน

วฒันธรรมจังหวดัระยอง

นางสาววีรยา สุขสงวนศิลป์ นายพงศกร แนวลาด
นางสาวจนัจิรา จิระภกัดี นางสาวอภิชญา  อินทร์ราช
นางสาวอรวรรณ ค าสีทา



๑๐. รางวลัชนะเลศิการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ     คร้ังที่    ๒๔   ระดบัภาค    สาขา
เทคโนโลยีการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร

นายอจัฉริยะ    งามฉวี

๑๑. รางวลัเหรียญเงนิ  สาขาเทคโนโลยีการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร      การแข่งขันฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ  คร้ังที่   ๒๔  ระดบัภาค  สถาบันพฒันาฝีมือแรงงานภาค  ๑๐ ล าปาง

นายฐาปกรณ์ เมืองกร่ิม



๑๒.  รางวลัการแข่งขันทักษะวชิาชีพกลุ่มที่ภาคกลาง   คร้ังที่   ๒๖    ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๔   ณ  วทิยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวนัออกอเีทค   จังหวดัชลบุรี   จัดโดยส านักงานบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย รวม  ๑๒๐ เหรียญ



๑๓. เข็มชูเกยีรติจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    ให้กบั  นักศึกษารางวลั
พระราชทานประจ าปีการศึกษา       ๒๕๕๓      เนื่องในงาน     ๗   ๐  ปี   สถาปนาอาชีวศึกษาไทย  

ในวนัที่ ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๔      ให้กับ

นางสาวพรพรม  นิสยัมัน่



๑๔. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที่ ๑ การประกวดดนตรีในโครงการ RAYONG   MUSIC  
CHALLENCE  ๒๐๑๒  ในวนัที่  ๒๓  ตุลาคม   ๒๕๕๕ ได้แก่

นายกฤตยชญ์ เกดิกรัุง

นายอรรถนพ ล้อทองค า

นายสุรศักดิ์ พมิลชัยกุล

นายฆษติฏา เยาวพงศ์ประยูร

๑๕. รางวลัชนะเลศิ    การประกวดดนตรีสากลต้านยาเสพติด    ประจ าปี     ๒๕๕๕    ณ 
เทศบาลต าบลบ้านปลวกแดง     ในวนัที่  ๒๘  ตุลาคม   ๒๕๕๕  ได้แก่

นายกฤตยชญ์ กรัุง

นายอรรถนพ ล้อทองค า

นายสุรศักดิ์ พมิลชัยกุล

นายฆษติฏา เยาวพงศ์ประยูร


