
๑๔ 

 

๑.๔ เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

ผลงานรางวัลประจําป ๒๕๕๕  รางวัลระดับชาติ   
ประเภทผลงานนักเรียน นักศึกษา 

ลําดับที ่ รางวัลที่ไดรับ ผูเขารวมแขงขัน สถานที่จัด/หนวยงาน 
๑ รางวัลชนะเลิศ แผนธุรกิจดีเดน 

โครงการอาชีวะสรางสรรคแปรผันสู
ธุรกิจ ป ๒๐๑๒ 

นางสาวสุจิตรา สุทปา  
นายธีรากร สุวรรณ  
นายชัยวุฒิ พรมยศ  
นางสาวหทัยกานต วงศชุมพันธ 
นางสาวจฑุามาศ ประมาณ 
ผูควบคุมทีม  
ครูจิตตใส แกวบุญเรือง 

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และ ศูนย
ใหคําปรึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

๒ รางวัลชนะเลิศในการแขงขันการอาน
พระธรรมพรอมคําแปล ชิงถวยพระราช
ทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี ภาคภาษาบาล-ีไทย และ 
ภาคภาษาอังกฤษ 

ผูควบคุมทีม  
ครูวรรณนภา ไกลวลัอาภรณ 

วัดยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 

๓ รางวัลชนะเลิศ การประกวด  
R-Style Dancing กิจกรรมนันทนาการ
เวทีกลาง งานสัปดาหของขวัญ
ผลิตภัณฑอาชีวะ ประจาํป ๒๕๕๕ 

นายณหฤทธิ์ เปงราชรอง 
นายกฤษติชัย กระจาย  
นายเมืองแมน รัตนชัย  
นายอัศฐาวุฒิ ปนเฉย  
นายกีรติ หนอวงศ  
นายกฤษฑาวุฒ ิเปงสีคํา 
นางสาววรรธนภรณ รักสุจริต 
ผูควบคุมทีม  
ครไูตรสิทธิ์  สิงหภิวัฒน 
ครศูิลธรรม  ชัยมงคล 

สํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

๔ รางวัลดีเดน ๒ การแขงขันทําบัญชีดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป (Smart Biz)  ครั้งที่ 
๓ 

นางสาวกานติมา ติตาวงศ  
นางสาวสวลักษณ  รองตั้ง 
ผูควบคุมทีม  
ครกูนกพร คงสมบูรณ  
ครยูุวดี กันทะ 

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา รวมกับ
บริษัทคริสตอลซอฟท 
จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

 



๑๕ 

 

ลําดับที ่ รางวัลที่ไดรับ ผูเขารวมแขงขัน สถานที่จัด/หนวยงาน 
    
๕ รางวัลเหรียญทองแดง การประกวด

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมและการ
แขงขันหุนยนตยุวชน อาชีวศึกษา 
ระดับชาต ิ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ 
ชื่อผลงาน "ผลงานสิ่งประดิษฐ เม็ดอม
ระงับกลิ่นปากจากใบฝรั่ง สิ่งประดิษฐ
ประเภทที่ ๑ " สิ่งประดิษฐประเภท
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป" 

นางสาวอินธุอร เปยสาย 
นางสาวรัตตํารณ สุวงคเครือ 
นางสาววิจิตรา แกวตา 
นางสาวอรุณรัตน ประพันธ 
นางสาวณิชาภัทร บุญเรือง 
นางสาวทวัญญา วงคสมุทร 
นางสาวศิริพร  สุทะปาราง 
ผูควบคุมทีม  
ครจูิตตใส แกวบุญเรือง  
ครนูิลรัตน   ซอนเขียว  
ครธูนวรรณ พันธุทิพยกุล  
ครศูิริพร ไชยรุงเรือง 

สํานักงาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

๖ ไดรับรางวัลเหรียญทองแดงการประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมและการ
แขงขันหุนยนตยุวชน อาชีวศึกษา 
ระดับชาติ ประจําปการศึกษา๒๕๕๕ 
ชื่อผลงาน "ผลงานสิ่งประดิษฐ 
เครื่องดื่มมะกรูดผง สิ่งประดิษฐประเภท
ที่ ๓ " สิ่งประดิษฐประเภทผลิตภัณฑ
สําเร็จรูป" 

นายธวัชชัย ฟองเกต   
นางสาวแคทลียา มาแดง 
นางสาวพชัรา  นวลสาแล 
นางสาวรสริน  เขษมพิทักษ
สิน นางสาวกชกร ฮอธิวงค 
นางสาวชญาดา ฟนเครือ 
นางสาวกชรพร รุงโรจน 
ผูควบคุมทีม  
ครูพรทิพย  สุวรรณเลิศ และ 
ครูแผนกอาหารและ
โภชนาการ 

สํานักงาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

 

 

 

 

๗ รางวัล เหรียญทองแดงการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ประเภททักษะเมนู Thai 
Fusion Set ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๒ ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๕ 

นางสาวเจนจิรา  นุชกิจ 
นางสาวกมลชนก อินทรขวาง 
นางสาวธนารีย เปงวัง 
ผูควบคุมทีม  
ครกูมลโมทย จํารัสโรมรัน และ
ครมูรรษณา จัดดี 

สํานักงาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

 

 
 
 
 



๑๖ 

 

ผลงานรางวัลประจําป ๒๕๕๕  รางวัลระดับชาติ   
ประเภทผลงานคร ู

 

ลําดับที ่ รางวัลที่ไดรับ ผูไดรับรางวัล สถานที่จัด/หนวยงาน 
๑ รางวัลดีเดน ประเภทศิลปกรรม ชื่อ

ผลงาน “ยุง...ยุง เขลางค ๕๕๕  
นิทรรศการศิลปะเครื่องปนดินเผา
แหงชาติ ครั้งที่ ๑๖ 

ครูรุงนภา ยืนยงวนานนท มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๒ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูด”ี 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ ประเภท
ผูบริหาร 

นายปณิทัต ลี้จินดา คุรุสภา  

๓ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูด”ี 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ 

๑.นางประภัสสร อินทโสตถ ิ
๒.นางศิริลักษณ  วิภาศรีนิมิต
๓.นางสาวฉันทนา หอมขจร 
๔.นางสาวอัมรา ศิริประยงค 
๕.นายวิญู คงฉิม 
๖.นางวรรณนภา ไกวัลอาภรณ 
๗.นางพัชรินทร ขุมนาค 
๘.นางสาวจิตตใส แกวบุญเรือง 
๙.นางดารณี ขุนโขลนสถาพร
๑๐.นางยุพิน แสงเหมือนเพ็ชร
๑๑.นายชัยวัฒน วงศโทะ 
๑๒.นางสาวจงกล นันทพล 
13.นางสาวแพรวพรรณ สิทธิวีระกุล

๑๔.นางกิติยา สันคม 
๑๕.นางอัญจนา โพธิ์อยู 
๑๖.นางอังคณา สอนลาย 
๑๗.นางชญานันทน ธริาช 
๑๘.นายคนึง ศรีอําพร 
๑๙.นายทศพล วิจารณกรณ 
๒๐.นางสาวจิราภรณ ตุยบุญมา 

คุรุสภา 

๔ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ รางวัลครูผูสอน
ดีเดน 

๑.นายจิรศักด คลุมดวง 
๒.นางรจนา เฉลิมชัย 

คุรุสภา 

 



๑๗ 

 

ผลงานรางวัลประจําป ๒๕๕๕  รางวัลระดับภาค  
ประเภทผลงานนักเรียน นักศึกษา 

 
ลําดับที ่ รางวัลที่ไดรับ ผูเขารวมแขงขัน สถานที่จัด/หนวยงาน 

๑ รางวัลระดับ เหรียญเงิน ในการแขงขัน
โครงการผลิตแชมพูผสมครีมนวดดวย
น้ํานมแพะและกากกาแฟ 

นางสาวนิศารัตน ดวงชะภา  
นางสาวแพรพรรณ ดวงวงศ  
นางสาวระวิวรรณ ทรัพยประเสริฐ 
ผูควบคุมทีม  
ครูจิตตใส  แกวบุญเรือง  
ครูนิลรัตน  ซอนเขียว 

งานการประกวดและ 
แสดงนิทรรศการ
โครงงานวิทยาศาสตร
อาชีวศึกษา-เอสโซ ระดับ 
ปวส. จัดโดยอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 

๒ รางวัลระดับเหรียญทองแดง ในการ
แขงขันโครงการพัฒนาผลิตภัณฑคุกกี้
ขาวกลอง 

นางสาวปทมา  มีครัว  
นางสาวรัตนา ตุยเต็มวงศ  
นางสาวขวัญนรินทร  งามลอม 
ผูควบคุมทีม  
ครูกมลวรรณ  โลหิตกาญจน  
ครูนิลรัตน  ซอนเขียว 

งานการประกวดและ 
แสดงนิทรรศการ
โครงงานวิทยาศาสตร
อาชีวศึกษา-เอสโซ ระดับ 
ปวส. จัดโดยอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 

 

ผลงานรางวัลประจําป ๒๕๕๕  รางวัลระดับจังหวัด   
ประเภทผลงานนักเรียน นักศึกษา 

ลําดับที่ รางวัลท่ีไดรับ ผูเขารวมแขงขัน สถานที่จัด/หนวยงาน 
๑ รองรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแขงขันฮู

ลาฮูป ประเภทลีลา ระดับจังหวัดลําปาง 
นักเรียน ๖๐ คน อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง 

๒ รางวัลชนะเลิศการแขง ฮูลาฮูป (ประเภท
มาราธอน) ระดับจังหวัด 

นางสาววราภรณ  ไชยศรีษะ 
ผูควบคุมทีม  
ครูไตรสิทธิ์  สิงหภิวัฒน   
ครูศีลธรรม  ชัยมงคล 

อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง 

๓ รางวัลเหรียญทองแดงการประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมและการแขงขัน
หุนยนตยุวชน
อาชีวศึกษา ระดับชาติ  ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๕ ชื่อผลงาน “ผลงานสิ่งประดิษฐ
เครื่องดื่มมะกรูดผง”สิ่งประดิษฐประเภทที่ 
๓ สิ่งประดิษฐประเภทผลิตภัณฑสําเร็จรูป 

นายธวัชชัย ฟองเกต   
นางสาวแคทลียา มาแดง 
นางสาวพัชรา  นวลสาแล 
นางสาวรสริน  เขษมพิทักษสิน 
นางสาวกชกร ฮอธิวงค 
นางสาวชญาดา ฟนเครือ 
นางสาวกชรพร รุงโรจน 
ผูควบคุมทีม  
ครูพรทิพย สุวรรณเลิศ  
ครูแผนกอาหารและโภชนาการ 

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 



๑๘ 

 

 

ผลงานรางวัลประจําป ๒๕๕๕  รางวัลระดับจังหวัด   
ประเภทผลงานคร ู

ลําดับที่ รางวัลที่ไดรับ ผูไดรับรางวัล สถานที่จัด/หนวยงาน 
๑ ครูดีเดนระดับ อศจ. ลําปาง ประเภท

ผูบริหาร 
นางสาววารี ชีวะเจริญ อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง 

๒ ครูดีเดนระดับ อศจ. ประเภทคร ู นางวรรณนภา  ไกวัลอาภรณ 
นายชัยวัฒน วงศโทะ 
นางอุทุมพร โชควัฒนพรชัย 
นางมายูร  สีบุญเรือง 
นางสาวศิริพร  ไชยรุงเรือง 
นายคนึง  ศรีอําพร 
นายนิพนธ  รองพืช 
นางดวงทอง รูปดี 
นางสาวพรรณี  เชื้อคําลือ 

อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง 

ผลงานรางวัลประจําป ๒๕๕๕  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง  
ประเภทผลงานนักเรียน นักศึกษา 

 
ลําดับที ่ รางวัลที่ไดรับ ผูเขารวมแขงขัน สถานที่จัด/หนวยงาน 

๑ ชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทสิ่งประดิษฐ
ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต ชื่อผลงานแผนรองเทาชวย
ดับกลิ่น 

นางสาวนุจรี คาํกุณะ 
นางสาวมนทาทิพย สีขาว 
นางสาวศรัญญา วงคอิน 
นางสาวพรไพลิน อินตะพันธ 
นางสาวศศิธร หลาคําเปยง 
ผูควบคุมทีม  
ครูนิพนธ รองพืช 

วิทยาลัยเทคนิคลําปาง/ 
อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง 

๒ รองชนะเลิศอันดับ ๓ ประเภท
สิ่งประดิษฐประเภทท่ี ๑ สิ่งประดิษฐ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อผลงาน 
Husk paper 

นายพลวัตร จันทิมา  
นายบุญพิทักษ อินเปย 
นางสาวรัชฎาพร ตามกูล 
นางสาวศิริกัญญา ปลาทอง 
นางสาวหนึ่งฤทัย ประสม 
ผูควบคุมทีม  
ครูธนพล  กันยะติ๊บ 
ครูมายูร  สีบุญเรือง 
ครูศิริพร   ไชยรุงเรือง 
 

วิทยาลัยเทคนิคลําปาง/ 
อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง 



๑๙ 

 

ลําดับที ่ รางวัลที่ไดรับ ผูเขารวมแขงขัน สถานที่จัด/หนวยงาน 
๓ รางวัลชนะเลิศ ประเภทสิ่งประดิษฐ

ประเภทที่ ๕ สิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต ชื่อผลงาน โทนเนอรจาก
น้ํามะเฟอง 

นางสาวบุญพิทักษ จันทรแสง 
นางสาวกัลยกมล ทิธัมมา 
นางสาวพรรณโสภา มูลปะละ 
นางสาวพรศิริ มูลปะละ 
นางสาวพรพรรณ คันธาทิพย 
ผูควบคุมทีม  
ครูณฐนันธ พิริยะธนาธรรม 

วิทยาลัยเทคนิคลําปาง/ 
อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง 

๔ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ ประเภท
สิ่งประดิษฐประเภทท่ี ๓ สิ่งประดิษฐ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  ชื่อผลงาน 
เครื่องปรุงรสสมตํากอน 

นายเมทิน  ซาวใจ  
นายตอพงษ จอมพลเสถียร 
นางสาวปทมา มีครับ  
นางสาวรัตนา ตุยเต็มวงศ 
นางสาวขวัญนรินทร งามสอม  
นางสาวกชพร  รุงโรจน 
นางสาวอัมพิกา  สุมา  
นางสาวรัชนี ปองแกวนอย  
นางสาวณัฐกานต เชื้อบุญยืน  
นางสาวจารุวรรณ  สุขพันธ 
ผูควบคุมทีม 
ครูพรทิพย สุวรรณเลิศ  
ครูแผนกอาหารและโภชนาการ 

วิทยาลัยเทคนิคลําปาง/ 
อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง 

๕ รองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภท
สิ่งประดิษฐประเภทท่ี ๓ สิ่งประดิษฐ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  ชื่อผลงาน น้ํา
ยําปรุงสําเร็จ 

นางสาวกมล เกียติพงษ  
นายพงษดนัย  เขื่อนสอน 
นางสาวณัฐณิชา ทรงงาม 
นางสาวปพชิญา มงคลจันทร 
นางสาวอรจิรา นันสุวรรณ 
ผูควบคุมทีม 
ครูมรรษณา  จัดด ี

วิทยาลัยเทคนิคลําปาง/ 
อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง 

๖ รองชนะเลิศอันดับ ๓ ประเภท
สิ่งประดิษฐประเภทท่ี ๓ สิ่งประดิษฐ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อผลงาน บาน
แหงความรูเปดประตูสูอาเซียน 

นางสาวอริสา สมบุญ 
นางสาวพรสุดา ปนมา  
นางสาวอภิรดี จําปา  
นางสาวอริสา สุริยวงค 
นางสาวพชิกุล อรุณพงษ 
ผูควบคุม  
ครูจรวยพร เตชะเจริญรุงเรือง 
 

วิทยาลัยเทคนิค
ลําปาง/ อาชีวศึกษา
จังหวัดลําปาง 



๒๐ 

 

ลําดับที ่ รางวัลที่ไดรับ ผูเขารวมแขงขัน สถานที่จัด/หนวยงาน 
๗ รองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภท

สิ่งประดิษฐประเภทท่ี ๑ สิ่งประดิษฐ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อผลงาน 
หมอนสุขภาพระหวางวันที่ ๑๙ - ๒๐ 
พ.ย. ๕๕ 

นางสาวชมาพร กํานันตา  
นางสาวธิดา  สฤษดิ์ทองกล  
นางสาวศุภตัตน ยืนยงศิริมาศ  
นางสาวกูฎา พงศพูนวิวันฒน  
นางสาวสุกันยา สวางยิ่งเจริญ 
ผูควบคุมทีม  
ครพูัชรินทร มีทรัพย  
ครูพัชรา พรหมสาขา ณ สกลนคร 

วิทยาลัยเทคนิคลําปาง/ 
อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง 

๘ ชนะเลิศ สุนทรพจนภาษาจีน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง ระหวางวันที่ 
๑๙ - ๒๐ พ.ย. ๕๕   

นางสาวอรณี วาเล็กบุตร 
ผูควบคุมทีม  
ครอูารีรัตน พุทธวงศ และ 
Miss.Liting Huang 

วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา/ 
อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง 

๙ ชนะเลิศ ดนตรีไทย ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดลําปาง ระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๐ 
พ.ค. ๕๕  

นางสาวภรัณยา  คาทอง 
ผูควบคุมทีม  
ครกูฤษณะ เฉลิมชัย 

วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา/ 
อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง 

๑๐ ชนะเลิศ รองเพลงไทยลูกทุงชาย – หญิง 
รองเพลงไทยสากลชาย-หญิง และ เพลง
สากล ชาย-หญิง ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดลําปาง ระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๐ 
พ.ค. ๕๕  

นางสาวอชิรญาณ  รัตนชัย 
นางสาวสัตตบงกช สิงหคํา 
ผูควบคุมทีม  
ครไูตรสิทธิ สิงหภิวัฒน  
ครศูลีธรรม ชัยมงคล  

วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา/ 
อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง 

๑๑ ชนะเลิศ วงดนตรีสากลคนพันธุ R ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ระหวางวนัที่ ๑๙ – 
๒๐ พ.ค. ๕๕  

นายสิทธิพงษ มีลาภ  
นายปริวรรษ ตั้งกุลบริบูรณ 
นายมนชิต กีติพรหม  
นายภควัต วรกุล  
นายปฏิภรณ วินทะนะ  
นายธนากร ปานะโปย 
ผูควบคุมทีม  
ครปูระยุทธ ภาคบุญ 

วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา/ 
อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง 

๑๒ ชนะเลิศการแขงขัน การบัญชีกับ
คอมพิวเตอร ระดับ ปวช. ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง ระหวางวันที่ 
๑๙ – ๒๐ พ.ค. ๕๕ 

นางสาวเจนจิรา ใจอินตะ 
นางสาวภารวี คําเขื่อน 
ผูควบคุมทีม  
ครูกนกพร คงสมบูรณ 
ครูวรรณา เทพฉิม  
ครูอัญชุลี ทวีบุญ  
ครูออยใจ  แดงอินทร  
ครูณปภัช เยาวสกุลมาศ 

วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา/ 
อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง 



๒๑ 

 

ลําดับที ่ รางวัลที่ไดรับ ผูเขารวมแขงขัน สถานที่จัด/หนวยงาน 
๑๓ ชนะเลิศ การบัญชีกับคอมพิวเตอร 

ระดับ ปวส. ระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๐ 
พ.ค. ๕๕ 

นายธีระพล เปยสุยะ  
นายธนกฤต จิระแสงเมืองมา 
ผูควบคุมทีม  
ครูกนกพร คงสมบูรณ 
ครูวรรณา เทพฉิม  
ครูอัญชุลี ทวีบุญ   
ครูออยใจ  แดงอินทร  
ครูณปภัช เยาวสกุลมาศ 

วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา/ 
อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง 

๑๔ ชนะเลิศ โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องาน
อาชีพ ระดับ ปวส. ระดับอาชวีศึกษา
จังหวัดลําปาง ระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๐ 
พ.ค. ๕๕ 

นางสาวกัณติกาล เปงตัน 
นางสาวหทัยชนก วัลยลดา 
ผูควบคุมทีม   
ครูกนกพร คงสมบูรณ  
ครูวรรณา  เทพฉิม   
ครูอัญชุลี  ทวีบุญ   
ครูออยใจ  แดงอินทร  

วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา/ 
อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง 

๑๕ ชนะเลิศ การเขียนแผนธุรกิจ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง ระหวางวันที่ 
๑๙ – ๒๐ พ.ค. ๕๕ 

นางสาวนารินทร อยางสมบูรณ 
นางสาวปญญาพร เลิศเจริญวิริยา
นางสาวศิริวรรณ มาแซ 
นางสาวนฤภรณ สูตรเลข 
นางสาวจุฑารัตน ทาววงคบาล 
ผูควบคุมทีม  
ครูกัลยา ผลศิร ิ

วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา/ 
อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง 

๑๖ ชนะเลิศ พิมพดีดภาษาอังกฤษ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง ระหวางวันที่ ๑๙ 
– ๒๐ พ.ค. ๕๕ 

นางสาวหทัยภัทร ธรรมจักร 
นางสาวอัญชลี  กันธิ 
ผูควบคุมทีม  
ครูกิติยา สันคม 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จังหวัดลําปาง/อาชีวศึกษา
จังหวัดลําปาง 

๑๗ ชนะเลิศ พิมพดีดภาษาไทย ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง ระหวางวันที่  
๑๙ – ๒๐ พ.ค. ๕๕ 

นางสาวอันธิกา ศรีโพธ์ิ  
นางสาวดาราพร ทิมเทียน 
ผูควบคุมทีม  
ครูกิติยา สันคม 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จังหวัดลําปาง/อาชีวศึกษา
จังหวัดลําปาง 

๑๘ รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ สิ่งประดิษฐ
ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐเพื่อพฒันา
คุณภาพชีวิต เจาของผลงานสิ่งประดิษฐ 
แผนรองเทาชวยดับกลิ่น 

นางสาวนุจรี คํากุณะ  
นางสาวมนทาทิพย สีขาว 
นางสาวศรัญญา วงคอิน 
นางสาวพรไพลิน อินตะพันธ 
นางสาวศศิธร หลาคําเปยง 
ผูควบคุมทีม  
ครูนิพนธ รองพืช 

วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา/ 
อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง 

 



๒๒ 

 

ลําดับที ่ รางวัลที่ไดรับ ผูเขารวมแขงขัน สถานที่จัด/หนวยงาน 
๑๙ รองชนะเลิศ อันดับที่ ๓ สิ่งประดิษฐ

ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐเพื่อพฒันา
คุณภาพชีวิต เจาของผลงานสิ่งประดิษฐ 
Husk paper 

นายพลวัตร จันทิมา  
นายบุญพิทักษ อินเปย 
นางสาวรัชฎาพร ตามกูล 
นางสาวศิริกัญญา ปลาทอง 
นางสาวหน่ึงฤทัย ประสม 
ผูควบคุมทีม  
ครูธนพล  กันยะติ๊บ 
ครูมายูร  สีบุญเรือง 
ครูศิริพร   ไชยรุงเรือง 

วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา/ 
อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง 

๒๐ ชนะเลิศ สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๕ 
สิ่งประดิษฐประเภทภูมิปญญาสรางสรรค
เศรษฐกิจ เจาของผลงานสิ่งประดิษฐ โทน
เนอรจากน้ํามันมะเฟอง 

นางสาวบุญพิทักษ จันทรแสง 
นางสาวกัลยกมล ทิธัมมา 
นางสาวพรรณโสภา มูลปะละ 
นางสาวพรศิริ มูลปะละ 
นางสาวพรพรรณ คันธาทิพย 
ผูควบคุมทีม  
ครูณฐนันธ พิริยะธนาธรรม 

วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา/ 
อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง 

๒๑ ชนะเลิศ อันดับ ๑ สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๓ 
สิ่งประดิษฐผลิตภัณฑสําเร็จรูป เจาของ
ผลงานสิ่งประดิษฐ เครื่องปรุงสมตํากอน 

นายเมทิน ซาวใจ  
นายตอพงษ ชยากรฐิตินันท 
นางสาวปทมา มีครัว  
นางสาวรัตนา ตุยเต็มวงศ 
นางสาวขวัญนริทนร งามลอม  
นางสาสกชพร รุงโรจน 
นางสาวรัชนี ปองแกวนอย 
นางสาวอัมพิกา สุมา  
นางสาวณัฐกานต เชื้อบุญยืน 
นางสาวจารุวรรณ สุขพันธ 
ผูควบคุมทีม 
ครูพรทิพย  สุวรรณเลิศ 

อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง 

๒๒ รองชนะเลิศ อันดับ ๒ สิ่งประดิษฐประเภท
ที่ ๓ สิ่งประดิษฐผลิตภัณฑสําเร็จรูป 
เจาของผลงานสิ่งประดิษฐ น้ํายําปรุงสําเร็จ 

นายกมล เกียรติพงษ  
นายพงษดนัย เขื่อนสอน   
นางสาวปพิชญา  มงคลจันทร  
นางสาวณัฐณิชา ทรงงาม 
ผูควบคุมทีม 
ครูมรรษณา  จัดดี 

อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง 

 

 

 

 



๒๓ 

 

ลําดับที่ รางวัลท่ีไดรับ ผูเขารวมแขงขัน สถานที่จัด/หนวยงาน 
๒๓ รองชนะเลิศ อันดับ ๓ สิ่งประดิษฐประเภท

ที่ ๓ สิ่งประดิษฐผลิตภัณฑสําเร็จรูป 
เจาของผลงานสิ่งประดิษฐ บานแหงความรู
เปดประตูสูอาเซียน 

นางสาวจริสา สมบูญ   
นางสาวพรสุดา ปนมา  
นางสาวอภิรดร จําปา  
นางสาวอริสา สุริยะวงค  
นางสาวพิชกุล อรุณพงษ 
ผูควบคุมทีม 
ครูจรวยพร  เตชะเจริญรุงเรือง 

อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง 

๒๔ รองชนะเลิศ อันดับ ๑ สิ่งประดิษฐประเภท
ที่ ๑ สิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เจาของผลงานสิ่งประดิษฐ หมอนสุขภาพ 

นางสาวสุกันยา สวางยิ่งเจริญ 
นางสาวกูฎา พงศพูนวิวัฒน 
นางสาวศุภรัตน ยีนยงศีรีมาศ 
นางสาวธิดา สฤษดิ์ทองกุล 
นางสาวชมาพร กานันตา 
ผูควบคุมทีม 
ครูพัชรินทร  มีทรัพย 

อาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง 

 

๑.๕ ความสําเร็จตามเปาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  ความสําเร็จตามเปาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานของการศึกษาของสถานศึกษา

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ ซึง่ประชาคมของสถานศึกษาใหความเห็นชอบมีดังนี ้ 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ 

๑. ผูเรียนและผูสําเรจ็การศึกษา  ๘๕%  

๒. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  ๘๐%  

๓. การบริหารจัดการสถานศกึษาอาชีวศึกษา  ๘๕%  

๔. การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  ๘๕%  

๕. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  ๗๕%  

๖. การปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก  ๘๕%  

๗. การประกันคุณภาพการศึกษา  ๘๐%  
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