
รางวัลที่คณะผูบริหาร  ครูไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ ปการศึกษา 2554 

 

1.นางสาวสุกัญญา  ไทยมานะ ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ไดรับการเลื่อนวิทยฐานะ                

จากผูอํานวยการ ชํานาญการพิเศษ เปนผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 

2.นายโพธิ์ตะวัน  ทีโยตระกูล รางวัลดีเดน ระดับเหรียญทอง ไดรับเกียรติบัตร การประกวดจัดทําสถานที่เรียนรู

เทคโนโลยีเฉพาะทาง ผลงาน หองปฏิบัติการบัญชี ปงบประมาณ พ .ศ.2533 โดย

ศูนย เทคโนโลยีสารสนเทศและกรมอาชีวศึกษา  

 

3. นายเอนกวงศ  ยอดดําเนิน ไดรับรางวัลดีเดน ระดับเหรียญเงิน ไดรับเกียรติบัตร การประกวดจัดทําสถานที่

เรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทาง ผลงาน การพัฒนาซอฟตแวรและเว็บไซด 

ปงบประมาณ พ.ศ.2533  โดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและกรมอาชีวศึกษา 

4.นางคนึงนิจ  พรหมเนตร  ไดรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียติ หน่ึงครูแสนดี ประจําปการศึกษา 2554                   

จากทานผูวาราชการจังหวัดเชียงราย นายธานินทร  สุภาแสนในงานวันครู                        

วันที่ 16 มกราคม  2555  ณ  โรงเรียนเทศบาล 6 

5.นายปริวิชญ  ไชยประเสริฐ ไดรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียติ หน่ึงครูแสนดี ประจําปการศึกษา 2554                   

จากทานผูวาราชการจังหวัดเชียงราย นายธานินทร  สุภาแสนในงานวันครู                        

วันที่ 16 มกราคม  2555  ณ  โรงเรียนเทศบาล 6 

6.นางกุลวรรณ  ร่ืนรวย ไดรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียติ หน่ึงครูแสนดี ประจําปการศึกษา 2554                   

จากทานผูวาราชการจังหวัดเชียงราย นายธานินทร  สุภาแสนในงานวันครู                        

วันที่ 16 มกราคม  2555  ณ  โรงเรียนเทศบาล 6 

7.นายเฉลิมชัย  ภูจีนาพันธ    -ไดรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียติ หน่ึงครูแสนดี ประจําปการศึกษา 2554                   

จากทานผูวาราชการจังหวัดเชียงราย นายธานินทร  สุภาแสนในงานวันครู                        

วันที่ 16 มกราคม  2555  ณ  โรงเรียนเทศบาล 6 

-ครูผูสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดีเดน ของคุรุสภา ประจําป 2554 

8.นางนัยรัตน  กลาวิเศษ ไดรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียติ หน่ึงครูแสนดี ประจําปการศึกษา 2554  จาก

ทานผูวาราชการจังหวัดเชียงราย นายธานินทร  สุภาแสนในงานวันครู วันที่ 16 

มกราคม  2555  ณ  โรงเรียนเทศบาล 6 

9.นายอิทธิ  โลหะชาละ   ไดรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียติ หน่ึงครูแสนดี ประจําปการศึกษา 2554                   

จากทานผูวาราชการจังหวัดเชียงราย นายธานินทร  สุภาแสนในงานวันครู                        

วันที่ 16 มกราคม  2555  ณ  โรงเรียนเทศบาล 6 

10.นางพจนา  นพรัตน ไดรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียติ หน่ึงครูแสนดี ประจําปการศึกษา 2554                   

จากทานผูวาราชการจังหวัดเชียงราย นายธานินทร  สุภาแสนในงานวันครู                        

วันที่ 16 มกราคม  2555  ณ  โรงเรียนเทศบาล 6 

11.นางพิสมัย  นนประสาท ไดรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียติ หน่ึงครูแสนดี ประจําปการศึกษา 2554                   

จากทานผูวาราชการจังหวัดเชียงราย นายธานินทร  สุภาแสนในงานวันครู                        

วันที่ 16 มกราคม  2555  ณ  โรงเรียนเทศบาล 6 



12.นางมนทิรา  สุวรรณไตรย ไดรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียติ หน่ึงครูแสนดี ประจําปการศึกษา 2554                   

จากทานผูวาราชการจังหวัดเชียงราย นายธานินทร  สุภาแสนในงานวันครู                        

วันที่ 16 มกราคม  2555  ณ  โรงเรียนเทศบาล 6 

13.นางวชิราภรณ  โลหะชาละ -ไดรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียติ หน่ึงครูแสนดี ประจําปการศึกษา 2554                   

จากทานผูวาราชการจังหวัดเชียงราย นายธานินทร  สุภาแสนในงานวันครู                        

วันที่ 16 มกราคม  2555  ณ  โรงเรียนเทศบาล 6 

-ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ และเทคโนโลยีดีเดนของคุรุสภา 

 ประจําป 2554 

14.นางวัชรี  แสนสิงหชัย   ไดรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียติ หน่ึงครูแสนดี ประจําปการศึกษา 2554                   

จากทานผูวาราชการจังหวัดเชียงราย นายธานินทร  สุภาแสนในงานวันครู                        

วันที่ 16 มกราคม  2555  ณ  โรงเรียนเทศบาล 6 

15.นางสมศรี  ยอดสุวรรณ ไดรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียติ หน่ึงครูแสนดี ประจําปการศึกษา 2554                   

จากทานผูวาราชการจังหวัดเชียงราย นายธานินทร  สุภาแสนในงานวันครู                        

วันที่ 16 มกราคม  2555  ณ  โรงเรียนเทศบาล 6 

16.นางสาคร  วรรณสุข   ไดรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียติ หน่ึงครูแสนดี ประจําปการศึกษา 2554                   

จากทานผูวาราชการจังหวัดเชียงราย นายธานินทร  สุภาแสนในงานวันครู                        

วันที่ 16 มกราคม  2555  ณ  โรงเรียนเทศบาล 6 

17.นางมนทิรา  สุวรรณไตรย      ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมดีเดน  ของคุรุสภา 

ประจําป 2554 

18.นางศศิวิมล  สรรพศรี ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศดีเดนของคุรุสภา ประจําป 2554 

19.นายสุรสิทธิ์  ปุสุรินทรคํา ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู ศิลปะดีเดนของคุรุสภา ประจําป 2554 

20.นางวรรณพร  ชูสกุลพัฒนา   ครูผูสอนดีเดนของอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย (อศจ.) ประจําป 2554 

21.นางสมศรี  ยอดสุวรรณ ครูผูสอนดีเดนของอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย (อศจ.)  ประจําป 2554 

22.นางสาวศิริลักษณ  แกนจันทร ไดรับคัดเลือกเปนครูผูสอน กิจกรรมลูกเสือสามัญดีเดน ของจังหวัดเชียงราย 

ประจําป   2554 

23.นางเกษมศรี แอททวูด ไดรับการยกยองผูทําคุณประโยชนทางดานการศึกษา ของ สกสค.ระดับจังหวัด 

24.นางสมศรี ยอดสุวรรณ ไดรับการยกยองผูทําคุณประโยชนทางดานการศึกษา ของ สกสค.ระดับจังหวัด 

25.นางพิสมัย นนประสาท ไดรับคัดเลือกเปนครูสอนดี ของจังหวัดเชียงราย  ประจําป   2554 

26.ครูสาคร  วรรณสุข ไดรับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการประกวด  อาหารประเภทยํา                                       

ณ หางสหทวีกิจ เชียงราย 

 

 

 

 

 

 


