
 

เกียรติประวัติ และผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
 

ปีการศึกษา รายละเอียด  
2543 ได้รับเกียรติบัตร “ โรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติ  ” จากกระทรวงศึกษาธิการ                        

พ.ศ. 2543 
 

ได้รับเกียรติ “ ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษา ” กรมอาชีวศึกษา พ.ศ. 2542  และ 
2543 

 

2544 ได้รับประกาศเกียรติคุณ “ มีผลงานเป็นเลิศ ประเภทเร่งประชาชนให้ได้เรียน ”          
จากกองค์การศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา พ.ศ. 2544 

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ “ สาขาวิชาวิชาช่างเชื่อมโลหะ หลักสุตรวิชาชีพระยะสั้น ”                 
ปีการศึกษา 2544   ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 54   จังหวัดปัตตานี 

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ “ สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ” ปีการศึกษา 
2544   ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 54   จังหวัดปัตตานี 

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ “ สาขาวิชาดนตรีสากล ประเภทนักร้องน ายอดเยี่ยม หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ”  ปีการศึกษา 2544 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นักศึกษา            
ครั้งที่ 54   จังหวัดปัตตานี 

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ “ สาขาวิชาดนตรีสากล ประเภทเบสยอดเยี่ยม หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ”  ปีการศึกษา 2544 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 54  
จังหวัดปัตตานี 

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 “ สาขาวิชาช่างจักรยานยนต์ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ” ปีการศึกษา 2544 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 54   
จังหวัดปัตตานี 

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลศิ อันดับ 1 “ สาขาวิชาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในบ้าน หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ”  ปีการศึกษา 2544 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 
54    จังหวัดปัตตานี 

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 “ สาขาวิชาช่างตัดผมชาย หลักสูตรวิชาชีพ     
ระยะสั้น ” ปีการศึกษา 2544 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่  54    
จังหวัดปัตตานี 

 

 
 
 
 



ปีการศึกษา รายละเอียด  
2544 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 “ สาขาวิชาแต่งหน้าเกล้าผมเจ้าสาว (ทรงสูง) 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ”  ปีการศึกษา 2544 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
นักศึกษา ครั้งที่ 54   จังหวัดปัตตานี 

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 “ สาขาวิชาช่างเครื่องท าความเย็น หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ”  ปีการศึกษา 2544 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 
54   จังหวัดปัตตานี 

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 “ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ MS-Excel หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ”  ปีการศึกษา 2544 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 
54    จังหวัดปัตตานี 

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 “ สาขาวิชาซอยผมสั้นฟรีสไตล์ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ” ปีการศึกษา 2544 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 54    
จังหวัดปัตตานี 

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 “ สาขาวิชาช่างจักรยานยนต์ หลักสูตร ปวช. ”       
ปีการศึกษา 2544  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 54   จังหวัดปัตตานี 

 

2545 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี “ สาขาวิชาช่าง
จักรยานยนต์ หลักสูตร ปวช. ” ปีการศึกษา 2545 ในงานคัดเลือกตัวแทนอาชีวศึกษา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ “ สาขาวิชาช่างจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์เล็ก หลักสูตร      
ปวช. ” ปีการศึกษา 2545  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 
14 ภาคใต้   จังหวัดตรัง 

 

2546 
 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ “ สาขาวิชาช่างตัดผมชาย หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ”              
ปีการศึกษา 2546 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15    
ระดับภาคใต้   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ “ สาขาวิชาช่างจักรยานยนต์ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ”          
ปีการศึกษา 2546 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 
ภาคใต้   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี “สาขาวิชาช่าง
จักรยานยนต์ หลักสูตรปวช.” ปีการศึกษา 2546 ในงานคัดเลือกตัวแทนอาชีวศึกษา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

 
 
 



 
ปีการศึกษา รายละเอียด  

2546 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 “ สาขาวิชาแต่งหน้าเกล้าผมเจ้าสาว (ทรงสูง) 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ”  ปีการศึกษา 2544 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
นักศึกษา ครั้งที่ 54   จังหวัดปัตตานี 

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ “สาขาวิชาช่างจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์เล็ก หลักสูตร
ปวช.” ปีการศึกษา 2546  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 
15 ระดับภาคใต้   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

ได้รับการคัดเลือกจดอนุสิทธิบัตร ผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ “แท่นบรรยายปรับ
ระดับความสูงได้” ประจ าปีการศึกษา 2546 

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 “สาขาวิชาช่างจักรยานยนต์ หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น” ปีการศึกษา 2547 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 
ระดับ ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต 

 

2547 ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ “เครื่องประทับตราอัตโนมัติ” 
ประจ าปีการศึกษา 2547 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ได้รับคัดเลือกเป็น “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน” 
ประจ าปีการศึกษา 2547 จากกระทรวงศึกษาธิการ 

 

2549 ได้รับคัดเลือกจดอนุสิทธิบัตร จากส านักวิจัย (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)  
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ “อุปกรณ์ป่ันไฟและชาร์จแบตเตอร์รี่ จากการไหลของน้ า” 
ประจ าปีการศึกษา 2549 

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4  สิ่งประดิษฐ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  “อุปกรณ์ป่ันไฟและชาร์จแบตเตอร์รี่ จากการไหลของ
น้ า”  ระดับกลุ่มอาชีวศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี , ชุมพร , ระนอง ในงานประกวด
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2549 

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4  สิ่งประดิษฐ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  “อุปกรณ์ป่ันไฟและชาร์จแบตเตอร์รี่ จากการไหลของ
น้ า”  ระดับกลุ่มอาชีวศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี , ชุมพร , ระนอง ในงานประกวด
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2549 

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ “อ่านข่าวภาษาต่างประเทศ” ระดับกลุ่มอาชีวศึกษาจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ,ชุมพร , ระนอง ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ประจ าปีการศึกษา 
2549 

 

 
 



ปีการศึกษา รายละเอียด  
2549 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการประกวด  “ร้องเพลงกิจกรรมองค์การ

วิชาชีพ” ระดับกลุ่มอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี , ชุมพร , ระนอง ในงานประกวด
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2549 

 

2550 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  2  ในการประกวด “โครงการปฏิบัติตามวัฒนธรรม
เด่นของจังหวัด  (การไหว้)  ในการจัดกิจกรรมโครงการ คุณธรรมน าความรู้ สู่
เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี” ประจ าปีการศึกษา  
2550 

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดกิจกรรม “โครงการโรงเรียน
อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี” ประจ าปีการศึกษา   
2550 

 

2551 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 "การแต่งหน้าท าผมเจ้าสาว" ในงานประชุมทาง
วิชาการ องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ ประจ าปีการศึกษา 
2551  

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 "การตัดผมชาย" ในงานประชุมทางวิชาการองค์การ
วิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ ประจ าปีการศึกษา 2551  

 

2552 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแนะแนวดีเด่นและครูแนะแนวดีเด่น  "ระดับ
อาชีวศึกษา" ประจ าปีการศึกษา 2552 จากส านักงานเขตการศึกษา 1 สุราษฎร์ธานี 

 

ได้รับเกียรติบัตรเป็นสถานศึกษาที่ "ประเมินผ่านมาตรฐานโรงอาหารสุขลักษณะ
อนามัย" และ ได้รับป้าย (Clean Food Good Test) ประจ าปีการศึกษา 2552 จาก
ส านักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  

 

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแนะแนวดีเด่นและครูแนะแนวดีเด่น  “ระดับ
อาชีวศึกษา” ประจ าปีการศึกษา  2552  จากส านักงานเขตการศึกษา 1 สุราษฎร์ธานี 

 

ได้รับเกียรติบัตรเป็นสถานศึกษาที่ “ประเมินผ่านมาตรฐานโรงอาหารสุขลักษณะ
อนามัย”  และได้รับป้าย (Clean  Food  Good  Test)  ประจ าปีการศึกษา 2552 

 

2553 ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศเหรียญทองมวยไทยสมัครเล่น“รุ่นไลท์ฟลายเวท (48 กก.)”
นายวีระศักดิ์ หวังอีน  การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ภาคใต้ ครั้งที่ 10 วันที่ 7 - 11 
ตุลาคม 2553   จังหวัดสงขลา 

 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเล่น “รุ่นไลท์ฟลายเวท (48 กก.)” นายอัคนี  
จุนเด็น การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ภาคใต้ ครั้งที่ 10 วันที่ 7 - 11 ตุลาคม 2553  
จังหวัดสงขลา 

 

 
 



ปีการศึกษา รายละเอียด  
2553 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 “ประเภทวิชาพาณิชยกรรมการประกวดสุดยอดคน

พันธุ์อา ระดับภาคใต้” ประจ าปีการศึกษา 2553 นางสาวพรทิพย์  กาหล่ า นักศึกษา
แผนกวิชาบัญชี วันที่ 24  พฤศจิกายน 2553 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  “ผลการประเมินคัดเลือกหน่วยองค์การวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้” ประจ าปีการศึกษา 2553 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะ “การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ” ระดับปวช.  การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ  ในงานการประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
ระดับภาคใต้  ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 21 - 24 ธันวาคม 2553  จังหวัดภูเก็ต 

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะ “การออกแบบทรงผมสุภาพสตรี”  
นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาเสริมสวย ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพใน
งานประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 21 ระหว่าง
วันที่ 21 - 24 ธันวาคม  2553  จังหวัดภูเก็ต 

 

2554 ได้รับเกียรติบัตรการยกย่องเชิญชูเกียรติ  “เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา
จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สกสค.)”  กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 16 มกราคม 2554  งานวันครู ป ี
2554 

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น “สาขาการออกแบบ
ทรงผมสุภาพบุรุษ”ระหว่างชาติ วันที่ 24 - 28 มกราคม 2554 จังหวัดเชียงราย 

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ “พัดลมสามทิศทาง” ระหว่าง
วันที่ 4 - 7 มกราคม 2554 จังหวัดนครศรีธรรมราช และได้เป็นตัวแทนเข้าประกวด
ระดับชาติ ณ อิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร 

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศมวยไทยสมัครเล่น “รุ่นไลท์ฟลายเวท (48 กก.)” นายอัคนี  จุน
เด็น  ระหว่างวันที่ 9 - 16 มกราคม 2554 จังหวัดเชียงราย 

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค“การออกแบบทรงผมสตรี” ในงานองค์การวิชาชีพฯ 
ระหว่างวันที่ 26 – 29 ธันวาคม  2554  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 ระดับภาค  “การออกแบบทรงผมบุรุษ”  ระหว่าง
วันที่  26  - 29 ธันวาคม 2554  ณ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  “สาขางานจักรยานยนต์ (ทักษะงาน
จักรยานยนต์)” ระหว่างวันที่ 26 – 29 ธันวาคม 2554  ณ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 
                 



ปีการศึกษา รายละเอียด  
2554 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะ “เครื่องปรับอากาศ” ระหว่างวันที่ 26 – 29  

ธันวาคม 2554 ณ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทกัษะ “งานฝึกฝีมือ”  ระดับภาค  ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 
26 -29 ธันวาคม  2554  ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

2555 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับชาติ  การแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น  “สาขาการ
ออกแบบทรงผมสุภาพบุรุษ”  ระหว่างวันที่ 29 มกราคม  -  2  กุมภาพันธ์  2555  ณ  
โรงแรมสตาร์   จังหวัดระยอง 

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อับดับ 2  ระดับชาติ  การแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น  
“สาขาการออกแบบทรงผมสุภาพสตรี”  ระหว่างวันที่ 29 มกราคม  -  2  กุมภาพันธ์  
2555  ณ  โรงแรมสตาร์   จังหวัดระยอง 

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทหญิง และประเภทชาย  Honda Student 
safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 2 ระดับจังหวัด 

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดยุวทูตอาชีวศึกษาอาเซียน(AEC Vocational 
Ambassador) ระดับชาติ  ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2555 ณ โรงแรมอิมพิเรียล 
ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพฯ 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  ได้น านโยบายส่งเสริมความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการการสมาคมวิชาชีพองค์การวิชาชีพในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกัน 
และมีผลส าเร็จในการปฏิบัติงานศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา ระดับมาก ประจ าปี
งบประมาณ 2555 

 

2556 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีได้รับรางวัลระดับชาติ "เหรียญทองแดง"  ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ "ก๊อกน้ าอัตโนมัติ" จากการร่วมแสดงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา 
ระดับชาติ ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2556 

 

2557 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีได้รับรางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 ด้านการ
ประกอบอาชีพ มหกรรม สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาผลงาน เครื่องผ่าไม้ไผ่ความยาวไมเกิน 120 
เซนติเมตร วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 

 

 
 
 
 
 



ปีการศึกษา รายละเอียด  
2557 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีได้รับรางวัลชมเชย สิ่ ง ประดิษฐ์ประเภทที่ 4 

สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหกรรมสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิม
พระเกียรติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ผลงาน
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบบูมเมอรแ์รง วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิค
สุราษฎร์ธานี 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีได้รับรางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 1 
สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มหกรรมสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระ
เกียรติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ผลงานอุปกรณ์
การยาง และเติมลมยางจากไอเสยี วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุ
ราษฎร์ธานี 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที ่1 
สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตมหกรรม สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระ
เกียรติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ผลงาน 
จักรยานเดินปั่นเพื่อสุขภาพ (สร้างกล้ามเนื้อขาปอด และทุกส่วน) วันที่  27 -28 
พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 

 

2560 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีได้รับรางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 6 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย สุดยอดนวัตกรรมของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจ าปีการศึกษา 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ผลงานอุปกรณ์อุ่นน้ าเกลือก่อนให้ผู้ป่วยในห้องผ่าตัด ระหว่างวันที่ 12 – 14 
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะงานรถจักรยานยนต์ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 28  ปี
การศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 5 -9  ธันวาคม  พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสงขลา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ปีการศึกษา รายละเอียด  
2560 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลชมเชย สิ่ งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 

สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจ าปี
การศึกษา 2560 ปีงบประมาณ 2561 ผลงานชดยึดหัวหุ่นตุ๊กตาเพื่อการเรียนการสอน
เสริมสวย ระหว่างวันที่ 12-14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียง
สระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีได้รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์
ด้านการประกอบอาชีพ (กลุ่มเครื่องมือหรืออุปกรณ์) สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ปีงบประมาณ พงศ. 2561 ผลงานอุปกรณ์ถอดยางล้อรถยนต์
มอเตอร์ไซต์ ระหว่างวันที่ 12-14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียง
สระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

2561 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะ “งานฝึกฝีมือ”  ระดับจังหวัด   
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันทักษะ “การติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย”  ระดับ
จังหวัด  

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลศิการแข่งขันทักษะ “การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ”  ระดับจังหวัด   
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันทักษะ “งานจักรยานยนต์”  ระดับจังหวัด   
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันทักษะ “งานเครื่องยนต์เล็ก”  ระดับจังหวัด   
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะ “การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธ์ R”  
ระดับจังหวัด  

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะ “การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธ์ R”  ระดับ
จังหวัด  

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะ “การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย)”  ระดับ
จังหวัด  

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะ “การประกวดมารยาทไทย”  ระดับจังหวัด   
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันทักษะ “การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย)”  
ระดับจังหวัด  

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันทักษะ “การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าท่ีพลเมือง
และประวัติศาสตร์ชาติไทย”  ระดับจังหวัด  

 

 
 
 



ปีการศึกษา รายละเอียด  
2561 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันทักษะ “การประกวดเล่านิทานพ้ืนบ้าน”  ระดับ

จังหวัด  
 

ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น “ตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม”  
ระดับจังหวัด  

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น “ตัดแต่งทรงผมสไตล์แฟชั่น”  
ระดับจังหวัด  

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น “อาหารจานเดียว”  ระดับ
จังหวัด  

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันทักษะ “การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธ์ R”  
ระดับจังหวัด ภาค 

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น “ตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม”  
ระดับจังหวัด ภาค 

 

2562 
 

ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะ “งานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน”  ระดับจังหวัด   
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันทักษะ “งานรถจักรยานยนต์”  ระดับจังหวัด   
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะ “งานฝึกฝีมือ”  ระดับจังหวัด   
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันทักษะ “การติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย”  ระดับ
จังหวัด  

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะ “การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย”  ระดับ
จังหวัด  

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะ “การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธ์ R”  ระดบั
จังหวัด  

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะ “การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธ์ R”  
ระดับจังหวัด  

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันทักษะ “การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าท่ีพลเมือง
และประวัติศาสตร์ไทย”  ระดับจังหวัด  

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น “การแต่งหน้าและเกล้าผม
เจ้าสาว”  ระดับภาค 

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น “การตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี”  
ระดับจังหวัด ภาค 

 

 
 
 



ปีการศึกษา รายละเอียด  
2562 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น “การแต่งหน้าและเกล้าผม

เจ้าสาว”  ระดับชาติ  
 

ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะ “งานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน”  ระดับจังหวัด   
 


