
 

 

รายงานสรุปผลรางวัลและผลงาน  ประจําปี 2554 – ปัจจุบัน 

ประเภท นักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

 

 

ท่ี ช่ือรางวัล/ผลงาน เจ้าของงาน ได้รับจาก 
1. นักศึกษาพระราชทานในสังกัดอาชีวศึกษา นายสมชัย  มาเยอะ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี ประจําปี 2554 
2. รางวัลชมเชยอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการจัดทําและ

นําเสนอรายการนําเท่ียว การประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งท่ี 20  

นางสาวสุวรรณ  คุณธรรม สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

3. รางวัลชมเชยอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการจัดทําและ
นําเสนอรายการนําเท่ียว การประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งท่ี 20  

นางสาวปิยธิดา  อร่ามพงษ์ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

4. รางวัลชนะเลิศ รุ่น อายุ 15 - 18 ปี การแข่งขันวาดภาพ ใน
หัวข้อ “องค์พระประทีปแห่งการพลังงานไทย”  

นายชาญชัย  เบเซ ไทยสามัคคีเทิดไท้องค์ราชัน องค์พระ
ประทีปแห่งการพลังงานไทย 

5. รางวัลชนะเลิศ รุ่น อายุ 15 - 18 ปี การแข่งขันวาดภาพ ใน
หัวข้อ “องค์พระประทีปแห่งการพลังงานไทย”  

นายติณณ์  โรจนพันธ์ ไทยสามัคคีเทิดไท้องค์ราชัน องค์พระ
ประทีปแห่งการพลังงานไทย 

6. ชนะเลิศรางวัลท่ี 1 พุ่มประดิษฐ์จากผ้าสําหรับตกแต่ง
สถานท่ี 
 

นางสาวบุศกร  ทองสิทธ์ิ 

นายณรงค์กรต  สินทํา 

นายกฤษณ์      เกิดพร 

นางสาววริษฐา  รื่นเริง 

นายธวัชชัย      ขันแก้ว 

สํานักงานคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษา 

7. ชนะเลิศรางวัลท่ี 1 การแข่งขันจัดทําและนําเสนองานการนํา
เท่ียว 

นายนรินทร์ แสงรอด 

นายอนุวัตร  คําตะวงศ์ 

สํานักงานคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษา 

8. ชนะเลิศรางวัลท่ี 1 การผสมเครื่องดื่ม(ประเภทบุคคลหญิง) นางสาวอโณทัย เต่าทอง สํานักงานคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษา 

9. ชนะเลิศรางวัลท่ี 1 ตอบปัญหาวิชาการประวัติศาสตรไ์ทย นายรุ่งนฐา   รุจิเวช 

นายนรรตัน์  คําอาจ 

สํานักงานคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษา 

10. รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 พานขันหมากและ 

พานขันหมั้น (แหวน) 
 

นางสาวจุฑาสินี    มณีโชต ิ

นางสาวกนกรัตน์  จันทมลู 

นางสาวฉัตรชฏา   รื่นอารมณ ์

นางสาวอัจฉรา     เนกขัมม ์

สํานักงานคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษา 

11. การออกแบบและตัดเย็บชุดกลางวัน 

เด็กหญิง กระโปรง 5 ขวบ 

 

นางสาวกรรณิกา   สร้อยจิตร 

นางสาวขวัญเรือน  จาดคล้าย 

นางสาววันวิสา      บุญน่ิม 

สํานักงานคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษา 



 

 

รางวัลและผลงาน  ประจําปี 2554 

ประเภท นักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

 

ท่ี ช่ือรางวัล/ผลงาน เจ้าของงาน ได้รับจาก 
12. รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 การตดัเยบ็เสื้อเช้ิตสตรแีขนสามส่วน นางสาวรวิภา       สีหาเท่ียว

นางสาวอรวรรณ   หอมเกษร 

สํานักงานคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษา 

13. รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 วาดภาพเหมือน นายชาญชัย         เบเซ 

นายไกรสรณ์        ศรีสวาสดิ ์

นางสาวจันทร์จิรา  เขียวน้อย 

สํานักงานคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษา 

14. รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 การพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 

 

นางสาวหทัยรัตน์   เด่นทวีวานิช สํานักงานคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษา 

15. รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 การประกวดมารยาทไทย นายศุภณัฐ        สุดถนอม 

นางสาวกรกนก   ทินมณ ี

สํานักงานคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษา 

16. ชนะเลิศอันดับท่ี 1 พานขันหมากและพานขันหมั่น (แหวน) นางสาวจุฑาสินี  มณีโชต ิ

นางสาวกนกรัตน์  จันทมลู 

นางสาวฉัตรชฎา  รื่นอารมณ ์

นางสาวอัจฉรา เนกขัมม ์

สํานักงานคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษา 

17. รางวัลชมเชย วาดภาพเหมือน นายชาญชัย  เบเซ สํานักงานคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษา 

18. รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 การแข่งขันจัดทําและนําเสนอ
งานการนําเท่ียว 

นายนรินทร์  แสงรอด 

นายอนุวัตร  คําตะวงศ์ 

สํานักงานคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษา 

19. รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 การประกวดมารยาทไทย 

(ชาย 1 คน หญิง 1 คน ) 

นายศุภณัฐ  สุดถนอม 

นางสาวกรกนก  สระบัว 

 

สํานักงานคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษา 

20. รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 การพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 

 

นางสาวหทัยรัตน์  เด่นทวีวานิช 

 

สํานักงานคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษา 

21. รางวัลชมเชย ตอบปัญหาวิชาการประวัติศาสตร์ไทย นายรุ่งนฐา  รุจิเวช 

นายนรรตัน์  คําอาจ 

สํานักงานคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษา 

22. รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1และ2 การแข่งขันฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ ครั้งท่ี 24 ระดับภาค สาขาการจัดดอกไม ้

นายณรงค์กรต สินทา 
นายนาย กฤษณ์ เกิดพร 

กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

23. รางวัลชมเชย การประกวดจัดช่อดอกไม้แนวประณีตศิลป์ 
(ระดับอุดมศึกษา) งานเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง 
ระดับชาต ิ

นายณัฐพงศ์ สีนิล  
นางสาวจริยา บัวทวี 
 นางสาว วันเพ็ญ ประสนกลิ่น 
นางสาวสุภาพร สุขสมศาสตร ์

มห า วิ ทย าลั ย ร าชภั ฎ ส วนดุ สิ ต 

กรุงเทพฯ  

 



 

 

 

รางวัลและผลงาน  ประจําปี 2554 

ประเภท นักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

 

ท่ี ช่ือรางวัล/ผลงาน เจ้าของงาน ได้รับจาก 
24. รางวัลชมเชย ไม้แขวนเสื้อหมุนไหล่การประกวดผลงาน

นวัตกรรมระดับชาต ิประจําปี 2554 

นายกฤษณ ์ เกิดพร  

นางสาววริษฐา รื่นเริง  

นางสาวขวัญฤทัย แตงบุตร 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร สานักงานใหญ่กรุงเทพฯ  

 

25. รางวัลชมเชย ตํารับขนมเม็ดหางนกยูงเปียก การประกวด
ผลงานนวัตกรรมระดับชาต ิประจําปี 2554 

นางสาวจริยา บัวทวี  

นางสาวสุภาพร สุขสมศาสตร ์

นางสาววันเพ็ญ ประสพกลิ่น 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร สานักงานใหญ่กรุงเทพฯ  

 

26. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 อาหารหวาน และรางวัลชนะเลิศ 
อันดับ 2 อาหารคาว การแข่งขันการประกวดอาหารคาว-
หวาน จากดอกโสน 

นายพิชัย สังบวร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

    


