เกียรติยศชื่อเสียงของบุคลากร
ที่

ชื่อ –สกุล

1.

นายชลนาการ ศรีกันทา

2.

นายยศวริศ เพิ่มบุญ

3.

นางสาวปรียานุช โตกระแส

3.

นางสาวปรียานุช โตกระแส

ประเภท/เรื่องที่ได้รับ

วันที่ได้รับ

ได้รับจาก

ประกาศนียบัตรถวายความรู้
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชางาน
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศนียบัตรถวายความรู้
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาช่าง
เชื่อมและโลหะแผ่น
เกียรติบัตรการเป็นวิทยากรใน
การอบรมการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนในการเฝ้าระวังปัญหา
เอดส์ และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ในสถานศึกษา
เกียรติบัตรการเป็นวิทยากรใน
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
วิทยากรหลัก (Master Trainer :
MT) ภายใต้โครงสร้างและพัฒนา
เกษตรกรรุ่นใหม่
เกียรติบัตรการเป็นวิทยากรใน
การอบรมเชิงปฏิบัติการทีมจัด
กระบวนการเรียนรู้เพศศึกษา รุ่น
ที่ 5 ตามโครงการพัฒนาระบบ
การเรียนรู้แบบบูรณาการ :
ทักษะชีวิตด้านเพศศึกษา

12 มี.ค. 56

โรงเรียนสมเด็จพระ
พุทธชินวงศ์ อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนสมเด็จพระ
พุทธชินวงศ์ อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่
สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่

12 มี.ค. 56
19 ก.ค.55

28 ก.ค. 55

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

25 เม.ย.56

สานักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ
อาชีวศึกษาเอกชน
และสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการ
เสริมสร้างสุขภาพ
(สสส.)ร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย

ที่
4.

ชื่อ –สกุล
นางสุรีรัตน์ ทักษะวสุ

5.

นายกรุงศรี สุพรศิลป์

6.
7.

นางพรทิพย์ เอื้องไมตรีภิรมย์
นางชนูศรี พุดเหียง
นางชนูศรี พุดเหียง

นางชนูศรี พุดเหียง
8.

นายปทาภัทร วชิรโพธิ์

9.

นางชฤทธิพร คงธนเกริก

นางชฤทธิพร คงธนเกริก

10. นายสมคิด แก้วปัญญา

ประเภท/เรื่องทีไ่ ด้รบั
เกียรติบัตรเป็นวิทยากรอบรม
หลักสูตร
เกียรติบัตรโครงการรณรงค์
เครือข่ายผู้พิการสร้างเสริม
สุขภาพและกาลังใจให้ผู้พิการ
ประกาศนียบัตรถวายความรู้
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเรื่องการ
เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
เกียรติบัตรรายการอาวุธไอเดีย
ประกาศนียบัตรถวายความรู้
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชางาน
ประดิษฐ์ของชาร่วย
เกียรติบัตรการเป็นวิทยากร
“พัฒนาฝีมือ เสริมความรู้ สู้อาชีพ
(กระเป๋าหนัง)”
เกียรติบัตรการเป็นวิทยากรสอน
สิ่งประดิษฐ์จากหนัง
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะวิชา
พื้นฐานประเภท เพลงไทยลูกทุง่
เพลงไทยสากล เพลงสากล ใน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดและ
อาชีวศึกษาภาคประจาปี
การศึกษา 2555
เกียรติบัตรสอน 108 อาชีพ
การร้อยลูกปัด ในงานประเพณี
สภาวัฒนธรรม อ.แม่สะเรียง
จ.เชียงใหม่

วันที่ได้รับ
25 พ.ย. 55

ได้รับจาก
ศูนย์ข่าวยาเสพติด

22 ธ.ค. 55

สถาบันพัฒนาเด็ก
ราชนครินทร์

12 มี.ค. 56

โรงเรียนสมเด็จพระ
พุทธชินวงศ์ อาเภอ
เมือง จังหวัด
เชียงใหม่
BEC TERO
โรงเรียนสมเด็จพระ
พุทธชินวงศ์ อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาภาคพายัพ
เชียงใหม่
สานักงาน
ประกันสังคม
คณะกรรมการ
อานวยการจัดการ
แข่งขันระดับจังหวัด
และระดับภาค

12 มี.ค. 56
15 ก.พ. 56

29 มี.ค.56
14 พ.ย.
2555

31 ต.ค. 55

วิทยาลัยการอาชีพ
แม่สะเรียง

คณะกรรมการตัดสินการประกวด
ทรงผมสุภาพสตรี

15 ธ.ค. 55

คณะกรรมการตัดสินการประกวด
ทรงผมบุรุษ

11-15
ธ.ค. 55

งานมหกรรม
อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ
นครสวรรค์
งานมหกรรม
อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ
นครสวรรค์

ที่
ชื่อ –สกุล
11. นางธนาวดี สุนทรมาภัทร

ประเภท/เรื่องทีไ่ ด้รบั
คณะกรรมการตัดสินการประกวด
เกล้าผม-แต่งหน้า

12. นางสุวลี

อาทิเวช

นางสุวลี

อาทิเวช

ชนะเลิศ จังหวะวอลทซ์
(ครู-นักศึกษา)
อายุรวม 110 ปี ขึ้นไป
การแข่งขันลีลาศการกุศล “5 th
Grand Senior & Senior
Dancesport Contest 2012”
ณ ลุมพินีสถาน กทม.
เป็นกรรมการผู้ตัดสินกีฬาลีลาศ
ณ อาคารโภชนาการ ศูนย์
อนามัยที่ 10 โรงพยาบาล
แม่และเด็ก

นางสุวลี

วันที่ได้รับ
15 ธ.ค. 55
6 พ.ค. 55

ได้รับจาก
งานมหกรรม
อาชีวศึกษาภาคเหนือ
นครสวรรค์
A.P. Dancesport
Club ซึ่งเป็นสถาบัน
ที่ได้รับการสนับสนุน
จากสมาคมกีฬา
ลีลาศแห่งประเทศ
ไทย

29 มิ.ย. 55

ชมรมลีลาศเพื่อ
สุขภาพเครือข่าย
ศูนย์อนามัยที่ 10
เชียงใหม่

อาทิเวช

นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 3 29 มิ.ย. 55
การแข่งขันลีลาศ จังหวะ
ช่า ช่า ช่า รุ่นอายุรวมต่ากว่า
90 ปี

ชมรมลีลาศเพื่อ
สุขภาพเครือข่าย
ศูนย์อนามัยที่ 10
เชียงใหม่

นางสุวลี

อาทิเวช

เป็นกรรมการผู้ตัดสินกีฬาลีลาศ
วันที่ 21 กันยายน 2555 ณ
อาคารโภชนาการ ศูนย์อนามัย
ที่ 10 โรงพยาบาลแม่และเด็ก

หนังสือเชิญ
เป็นกรรมการ
10 ก.ย. 55

ชมรมลีลาศเพื่อ
สุขภาพเครือข่าย
ศูนย์อนามัยที่ 10
เชียงใหม่

นางสุวลี

อาทิเวช

นักศึกษาแข่งขันลีลาศ จังหวะ
Cuban rumba ระดับ bronze
- ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1
จานวน 3 รายการ
- ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 2

21 ก.ย. 55

ชมรมลีลาศเพื่อ
สุขภาพเครือข่าย
ศูนย์อนามัยที่ 10
เชียงใหม่

นางสุวลี

อาทิเวช

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวด
กิจกรรมนันทนาการภาคเหนือ ที่
จังหวัดพิษณุโลก ในรายการ
“ร้องเพลงเก่าเคล้าลีลาศ ผูส้ ูงอายุ
อายุเกิน 60ปี”

11 เม.ย. 55

สนง. การกีฬาและ
การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย
กรมพลศึกษา

มุขมณี

กรรมการพัฒนาหลักสูตร ปวช.
พุทธศักราช 2555 สาขาวิชา
เทคโนโลยีศลิ ปกรรม

29 มิ.ย. 55

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

13. นายวิทยา

ที่

ชื่อ –สกุล
นายวิทยา
มุขมณี

14. นางอัมพรธิดา ยอดวิเศษ
15. นายสุริศร์กร คล่องแคล่ว

ประเภท/เรื่องทีไ่ ด้รบั
กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน

วันที่ได้ รับ
16 ก.พ. 56

เกียรติบัตรถวายความรู้หลักสูตร 12 มี.ค. 56
ระยะสั้น วิชางานศิลปประดิษฐ์
วิทยากรสอนสิง่ ประดิษฐ์จากหนัง 29 มี.ค. 56

ได้ รับจาก
สานักงานการศึกษา
ภาค 1

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธ
ชินวงค์ (วัดศรีโสดา)
ศูนย์ฟนื้ ฟูสมรรถภาพ
คนงานประจา
ภาคเหนือ(จังหวัด
เชียงใหม่)

เกียรติยศชื่อเสียงของนักเรียน นักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1.
นายอาชัย นาโป๊ะ
2.

นายสนธยา เที่ยงตรง

3.

นางสาววันเพ็ญ ประชารังสรรค์

ระดับการศึกษา/หลักสูตร
รางวัลที่ได้รับ
นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
ชั้นปีที่ 3 สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ การแข่งขันทักษะโตโยต้า B&P Tep
ประเภทช่างซ่อมตัวถังรถยนต์
นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1
ชั้นปีที่ 3 สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ การแข่งขันทักษะโตโยต้า B&P Tep
ประเภทช่างซ่อมสีรถยนต์
นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่น
ชั้นปีที่ 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ อายุไม่เกิน 20 ปี หญิง ในการ
แข่งขันเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ 150
ปี สมเด็กพระศรีสวรินทิราบรมราช
เทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ณ
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่

