ผลงานดีเด่นด้านวิชาการ
พ.ศ. 2529 รางวัลดีเด่นประเภทซอยผมหญิงฟรีไตล์ งานศิลปะหัตกรรมและอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2530 ประกาศเกียรติคุณงานมหกรรม QC ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พ.ศ. 2530 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิชาเชื่อมแก๊ส งานศิลปะหัตกรรมและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 40
พ.ศ. 2530 ประกาศเกียรติคุณผลงาน QC กรมอาชีวศึกษาประจาปี พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2532 รางวัลชนะเลิศประเภทซอยผมสุภาพสตรีการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือสาขาช่างเสริมสวย
พ.ศ. 2532 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขาวิชาช่างตัดเสื้อชาย
พ.ศ. 2536 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1“ตู้น้า 2 พลัง” ประเภทอุปกรณ์อานวยความสะดวกในบ้าน และ
สานักงาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
พ.ศ. 2536 รางวัลอันดับที่ 3 การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ (เชื่อมไฟฟ้า) ในการ
แข่งขัน
ทักษะวิชาชีพกลุ่มสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างและวิยาลัยการอาชีพ ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
พ.ศ. 2544 ผลงานสิ่งประดิษฐ์สาหรับคนรุ่นใหม่ “เครื่องสูบน้าพลังเด็ก”(Child Power Pump)
ได้รับรางวัลชมเชยประเภทอุปกรณ์เพื่อสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทนเป็นผลงานที่คิดค้นขึ้นใหม่ในการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พ.ศ. 2544 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “จักรยาน 2 พลัง” เป็นผลงานประเภทอุปกรณ์เพื่อ
สิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทนเป็นผลงานที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่
พ.ศ. 2544 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “เครื่องผสมวัสดุการเกษตร” เป็นผลงานประเภทเครื่องมือ
ด้านการเกษตรและประหยัดแรงงาน
พ.ศ. 2544 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “รถสามล้อต้นแบบนครศรีลาดวน” เป็นผลงาน
ประเภทเพื่อการประกอบอาชีพ สร้างเป็นเอกลักษณ์ให้กับจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับจังหวัด
พ.ศ. 2550 สิ่งประดิษฐ์ประเภทประกอบอาชีพ อุปกรณ์ปั่นด้ายรุ่น STI
พ.ศ. 2551 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ ประเภทพลังงานทดแทน เครื่องสูบน้าพลังเด็ก
พ.ศ. 2553 รางวัลเหรียญทองการประกวดคาขวัญ หัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพคือชีวิต”
พ.ศ. 2555 รางวัลเหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ เครื่องสูบน้าปั่นไฟฟ้าแบบลู่วิ่งรางวัลสิ่งประดิษฐ์
ระดับภาค

พ.ศ.2546 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สิ่งประดิษฐ์ประเภทประกอบอาชีพ เตาปิ้งไร้ควัน
พ.ศ.2547 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์เครื่องสูบน้าพลังเด็ก
พ.ศ.2547 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ เตาปิ้งไร้ควันสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พ.ศ.2548 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ประเภทประกอบอาชีพ เตาปิ้งไร้ควัน
พ.ศ.2548 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ประเภทประกอบอาชีพ อุปกรณ์ช่วยงานพ่นสี
พ.ศ.2548 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ประเภทประสิ่งแวดล้อม เครื่องเติมอากาศพลังเด็ก
พ.ศ. 2549 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ประเภทประสิ่งแวดล้อม เครื่องสูบน้าพลังเด็ก (Child Power
Pump)
พ.ศ.2549 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ประเภทประกอบอาชีพ เตาอบเม็ดมะม่วงหิมพานต์
พ.ศ.2549 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ประเภทประกอบอาชีพ เครื่องกะเทาะเม็ดมะม่วงหิมพานต์
พ.ศ.2550 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ประเภทเพื่อชีวิตที่พอเพียง เครื่องปั่นฝ้าย ST.1
พ.ศ.2551 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ประเภทประกอบอาชีพเครื่องคัดขนาดเม็ดมะม่วงหิมพานต์
พ.ศ.2551 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ประเภทลดภาวะโลกร้อน เครื่องออกกาลังกายแบบสูบน้า
พ.ศ.2551 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ประเภทพัฒนาคุณภาพชีวิต กระดานสองพลัง
พ.ศ.2551 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ อุปกรณ์ให้ปุ๋ยน้ากึ่งอัตโนมัติ
พ.ศ.2552 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่พลังงานทดแทน เครื่องสูบน้าพลังกาย
พ.ศ.2552 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่พลังงานทดแทน เครื่องสูบน้า 2 IN 1
พ.ศ.2553 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เครื่องสูบน้า 2 IN 1
พ.ศ.2553 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รถกู้ภัย (กระเทินบก กระเทินน้า)
พ.ศ.2553 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ เพื่อการประกอบอาชีพ เครื่องคัดขนาดเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
พ.ศ.2553 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ประเภทพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี เครื่องสูบน้า
พลังเด็ก
พ.ศ.2553 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ ประเภทพลังงานและสิ่งแวดล้อม เครื่องสูบน้าพลังกาย
พ.ศ.2553 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ ประเภทพลังงานและสิ่งแวดล้อม รถพลังลม
พ.ศ.2553 รางวัลชมเชย สาขาเสริมสร้างสุขภาพ เครื่องสูบน้าพลังกาย
พ.ศ.2553 รางวัลชมเชย สาขาเสริมสร้างสุขภาพ เครื่องสูบน้า 2 IN 1
พ.ศ.2553 รางวัลชมเชย สาขาเสริมสร้างสุขภาพ เครื่องสูบน้าพลังเด็ก
พ.ศ. 2554 รางวัลเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เครื่องสูบน้าแบบโยก
พ.ศ. 2554 รางวัลเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เครื่องสูบน้าพลังงานลมและ
แสงอาทิตย์

พ.ศ. 2554 รางวัลเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ เพื่อการเรียนการสอน ชุดฝึกรับโทรทัศน์
พ.ศ. 2554 รางวัลเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เครื่องสูบน้าแบบม้าโยก
พ.ศ. 2554 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เครื่องสูบน้าพลังกายกระทรวงพลังงาน
พ.ศ. 2554 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เครื่องสูบน้า2 IN 1กระทรวงพลังงาน
พ.ศ. 2554 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ ด้านภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ เครื่องสูบน้ากายภาพ
พ.ศ. 2554 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ เพื่อการประกอบอาชีพ เครื่องห่อเกี้ยว
พ.ศ. 2554 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ พัฒนาต่อยอด เครื่องสูบน้า 3 In 1
พ.ศ. 2554 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ ด้านผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป ป้ายไฟหมุนพูดได้
พ.ศ. 2554 รางวัลชมเชย สาขาเสริมสร้างสุขภาพ เครื่องสูบน้าแบบม้าโยก
พ.ศ. 2554 รางวัลชมเชย สาขาเสริมสร้างสุขภาพ เครื่องเครื่องสูบน้ากายภาพ(Water Physical Pump)
พ.ศ. 2554 รางวัลชมเชย สาขาเสริมสร้างสุขภาพ เครื่องสูบน้าแบบโยก
พ.ศ. 2554 รางวัลชมเชย สาขาเสริมสร้างสุขภาพเครื่องสูบน้าพลังกาย
พ.ศ. 2554 เสนอผลงานเพื่อขอรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น เครื่องคัดขนาดหอมแดง สภาวิจัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2554 เสนอผลงานเพื่อขอรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จตุรพัฒน์ สภาวิจัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2554 รางวัลที่ 3 ขวัญใจนักประดิษฐ์ เครื่องสูบน้าแบบโยก สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แห่งชาติ
พ.ศ. 2555 รางวัลชนะเลิศระดับภาค สิ่งประดิษฐ์เครื่องสูบน้าปั่นไฟฟ้าแบบลู่วิ่ง
พ.ศ.2555 รางวัลชนะเลิศระดับภาค สิ่งประดิษฐ์เครื่องสูบน้าพลังปั่น
พ.ศ.2555 รางวัลชนะเลิศระดับภาค สิ่งประดิษฐ์การศึกษาประสิทธิภาพเครื่องสูบน้าพลังแขน
พ.ศ.2555 รางวัลชนะเลิศระดับภาค สิ่งประดิษฐ์เครื่องห่อเกี๊ยว
พ.ศ.2555 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ เครื่องสูบน้าไฟฟ้าแบบลู่วิ่ง
ผลงานดีเด่นด้านกิจกรรม
พ.ศ. 2529 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดขบวนแห่กระทงประเภทหน่วยงาน
พ.ศ. 2532 ประกาศเกียรติคุณ ด้านให้ความร่วมมือและช่วยเหลือวิทยาลัยเกษตรกรรมศรีสะเกษ
ด้วยดีตลอดมา
พ.ศ. 2534 ประกาศเกียรติคุณ ด้านให้ความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนงาน ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด
ศรีสะเกษ
พ.ศ. 2534 ประกาศเกียรติคุณ ด้านให้การสนับสนุนกิจการของโรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นอย่างดี

พ.ศ. 2534 ประกาศเกียรติบัตร การเข้าร่วมออกร้านจาหน่ายผลผลผลิตและอาหารฝีมือนักเรียน
นักศึกษา งานศิลปะหัตกรรมฉลอง 100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2539 ประกาศเกียรติบัตร ด้านให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิตประจาปีงบประมาณ 2537 ของ
เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ. 2537 ประกาศเกียรติบัตร ด้านให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ตามโครงการพี่น้องจังหวัด
ศรีสะเกษ
พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมประจาปี 2550
พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดชุดรีไซเคิล ระดับจังหวัด
พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลเยาวชนสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด
พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดร้องเพลงไทย-ลูกทุ่ง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลด้านวัฒนธรรมยอดเยี่ยม (The Best Cultural Performance) ในงาน
ASEAN PLUS THREC YOUTH CREATIVTITY EXPO 2007 IN INDONESIAN- JAKARTA
พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 แอโรบิกชุมชน “ไทคัพ” มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่ประเทศไทย
ครั้งที่ 6 ระดับเขต
พ.ศ. 2551 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดพิธีกร นักร้อง และแดนเซอร์ ระดับช่วงชั้นที่ 4 งานเทศกาล
ปีใหม่และกาชาดจัดหวัดศรีสะเกษ ประจาปีการ 2551
พ.ศ. 2552 นักเรียน นักศึกษาได้รับรางวัลชมเชยรางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา 2552
พ.ศ. 2553 นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทานประจาปีการศึกษา 2553
(นายสุวัช ศรปราบ)
พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันกีฬา วอลเล่ย์บอลชาย กีฬาสื่อสัมพันธ์
สถาบันการศึกษา ครั้งที่ 28
พ.ศ. 2556 ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสื่อสัมพันธ์สถานบันการศึกษา ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา
2556
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
พ.ศ. 2534 สถานศึกษาเร่งรัด พัฒนาดีเด่น ของอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทสารพัด
ช่างและการอาชีพ ประจาปีการศึกษา 2534
พ.ศ. 2538 สถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ (ขนาดใหญ่) ประจาปี
การศึกษา 2538

พ.ศ. 2542 สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษาปี พุทธศักราช
2542
พ.ศ. 2543 สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษา กรมอาชีวศึกษา ปีพุทธศักราช2543
พ.ศ. 2549 รางวัลเหรียญทอง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ด้านสื่อและเทคโนโลยีทางวิชาการจากคุรุสภา
พ.ศ. 2550 สถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน หลักสูตรระยะสั้น (ขนาดใหญ่)
พ.ศ. 2550 สถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน นักเรียน นักศึกษา (ขนาดกลาง)
พ.ศ. 2552 สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา
พ.ศ. 2552 ได้รับโล่รางวัลวิชาเด่นการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พ.ศ. 2552 สถานศึกษา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมโครงการสิ่งประดิษฐ์พลังงานทางเลือก (ระดับอุดมศึกษา)
การประชุมและนิทรรศการวิทยาศาสตร์พลังงานทางเลือกนานาชาติ
พ.ศ. 2552 ร่วมจัดกิจกรรมการกะเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ร่วมกับสานักงานโครงการสมเด็จพระเทพ
รัตนฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานกาชาดประจาปี ณ สวนอัมพร
พ.ศ. 2553 ได้รับรางวัลส่งเสริมนวัตกรรมการสูบน้าโดยใช้เทคโนโลยีแบบพอเพียงแก่โรงเรียน , ตารวจ
ตระเวนชายแดน , เฉลิมพระเกียรติ บ้านโรงเลื่อย อ.ระหานทราย จ.บุรีรัมย์ สาหรับสูบน้าในโครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดาริ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. 2553 ร่วมกิจกรรมงานสามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
พ.ศ. 2557 เข้าร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ 2557
พ.ศ. 2557 เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 (ศรีสะเกษเกมส์)
พ.ศ. 2557 เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานเปิดบ้าน อบจ. เปิดโลกการศึกษา 2557 (Open House
PAO Sisaket 2014)
พ.ศ. 2557 สถานศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554 - 2559)
จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านการอาชีวะศึกษา

