๖.๒ ปการศึกษา ๒๕๕๔
ผลงานเดนของสถานศึกษา
๑. ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๓ ระดับภาค ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ การประกวดผลงานวิจัย
โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน เรื่อง“เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ

ปลาดุกบิ๊กอุย ดวย

อาหารสําเร็จรูปเสริมน้ําหมักชีวภาพที่ตางกัน”และไดรับรางวัลชมเชย ระดับชาติ
การประกวดโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน จากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
๒. ไดรับประกาศยกยองจากสํานักงานเทศบาลตําบลปากตะโกในการพัฒนาสถานศึกษาเปนแหลง
เรียนรูปาชายเลน ซึ่งเปนแหลงเรียนรูของชุมชนปากตะโก
๓.

ไดรับประกาศยกยองจากศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําชุมพร กรมประมง

ใน

การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูและฝกปฏิบัติวิชาชีพประมงที่มีคุณภาพมาตรฐาน
๔.

ไดรับประกาศยกยองจากศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนกลางการจัดการ

อาชีวศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพใหกับขาราชการและบุคลากรของศูนยวิจัยและพัฒนาประมง
ทะเลอาวไทยตอนกลาง
๕. ไดรับใบประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร โดยเปนผูรวมสงเสริม
การขยายโอกาสทางการศึกษาสูชุมชนและทองถิ่น ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔
๖. ไดรับใบประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร โดยวิทยาลัยฯ มีหองปฏิบัติการ
แพลงกตอนและสาหรายที่มีคุณภาพมาตรฐานและใชเปนแหลงเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร
๗. ไดรับเกียรติบัตรจากวัดถ้ําสีโณนิมิต ในการรวมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจําป ๒๕๕๔
เพื่อการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน
๘. ไดรับเกียรติบัตรองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการใชสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน อกท.ระดับภาค
ภาคใต ครบ ๑๐๐ เปอรเซ็นต

๒

ผลงานนักเรียน นักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๔
การแขงขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต
การประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต ครั้งที่ ๓๓ระหวางวันที่ ๒๑-๒๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ไดรับรางวัลการสัมมนางานวิจัย สาขาเกษตร
ผสมผสาน ชนะเลิศอันดับที่ ๒ โดย โดย นางสาววณิฐาร ชวยเอียดและนายบัณฑิต ศรีนาค ระดับชั้น ปวช. ๑
การแขงขันทักษะวิชาการ ระดับชาติ
การประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีระดับชาติ ครั้งที่๓๓ระหวางวันที่๑๑-๑๕กุมภาพันธ ๒๕๕๕ณ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ไดรับรางวัลการสัมมนางานวิจัยสาขาเกษตรผสมผสาน ไดรางวัล
มาตรฐานเหรียญเงิน โดย นางสาววณิฐาร ชวยเอียด และ

นายบัณฑิต ศรีนาค ระดับชั้น

ปวช. ๑
ผลงานเดนของครู ปการศึกษา ๒๕๕๔
ลําดับที่
๑.

ชื่อ-สกุล
นางสาวเสาวลักษณ ศิริพันธ

ตําแหนง

ผลงาน

ครู คศ.๒

๑. เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ:“หนึ่ง
แสนครูดี” ประจําป ๒๕๕๔ ในฐานะเปนผูปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาจาก
คุรุสภา
๒. เกียรติบัตร: การเขารวมกิจกรรมการบันทึก
สมุดบันทึกความเปนครูดีอยางตอเนื่อง รวม ๘๔วัน
ตามโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ จากคุรุสภา

๒.

นางสาวสุดาพร ลิมปนะรังสรรค ครู คศ.๓

๑. เกียรติบัตร: การเขารวมกิจกรรมการบันทึก

๓

สมุด บันทึกความเปนครูดีอยางตอเนื่อง รวม ๘๔
วัน ตามโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และ จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทาง
การศึกษา
๒. ครูผูทําคุณประโยชน แก อกทระดับภาค
ภาคใตปการศึกษา ๒๕๕๔การประชุมวิชาการ
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีระดับภาค ภาคใต ครั้งที่ ๓๓
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
๓.

นางกัลยชิยา เกตากุล

ครู คศ.๒

๑. ครูผูทําคุณประโยชน แก อกทระดับภาค
ภาคใตปการศึกษา ๒๕๕๔การประชุมวิชาการ
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีระดับภาค ภาคใต ครั้งที่ ๓๓
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

๔.

นางสาวธนาวดี พิมราช

ครู คศ.๑

เกียรติบัตร ผูมีผลงานดีเดน ประเภทครูผูสอน ใน
โอกาสวันครูแหงชาติ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔
จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต ๒

๕.

นางสาวพัชรีวรรณา
กอสมานชัยกิจ

ครู คศ.๑

เกียรติบัตร ผูมีผลงานดีเดน ประเภทครูผูสอน ใน
โอกาสวันครูแหงชาติ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔
จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต ๒

๔

๖.

นายสนธยา เพชรรัตน

ครู คศ.๑

ครูผูทําคุณประโยชน แก อกทระดับภาค ภาคใต
ปการศึกษา ๒๕๕๔การประชุมวิชาการองคการ
เกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีระดับภาค ภาคใต ครั้งที่ ๓๓ ณ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

๗.

นางสาวอภิญญา ปานโชติ

ครู คศ.๒

๑. เข็มที่ระลึกพระราชทานในฐานะผูทํา
คุณประโยชนแก อกท. ระดับชาติ ปการศึกษา
๒๕๕๔ในพิธีเปด การประชุมวิชาการองคการ
เกษตรกรในอนาคต แหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ครั้งที่ ๓๓ ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกระบี่ จาก สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ:“หนึง่
แสนครูดี” ประจําป ๒๕๕๔ ในฐานะเปนผูปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาจาก
คุรุสภา
๓. เกียรติบัตร: การเขารวมกิจกรรมการบันทึก
สมุดบันทึกความเปนครูดีอยางตอเนื่อง รวม ๘๔วัน
ตามโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ จากคุรุสภา
๔. เกียรติบัตร: ผูทําคุณประโยชนในการพัฒนา

๕

บุคลากรของบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด
(มหาชน) ใหเกิดความรู ความสามารถทางวิชาชีพ
และเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา จาก บริษัทเจริญ
โภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
๕. ใบประกาศเกียรติคุณ: ผูมีความรู ความสามารถ
และมีความเชี่ยวชาญดานแพลงกตอนและสาหราย
จาก มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร
๖. หนังสือขอบคุณ: ที่ปรึกษาขอมูลวิชาการดาน
การวิเคราะหชนิดและปริมาณของแพลงกตอนทะเล
ใหกับหางหุนสวนจํากัด บลู คอนซัลแตนท จากหาง
หุนสวนจํากัด บลู คอนซัลแตนท กรุงเทพมหานคร

