ผลงานที่ภาคภูมิใจ
โลรางวัลและเกียรติบัตรที่ครูสาขาวิชาพืชศาสตรไดรับ ปการศึกษา 2555 มีดังนี้
ลําดับ
ชื่อ -สกุล
1
นายอรรณพ นันทขวาง

2

นางเพียงเพ็ญ ตันวัฒนา

3

นางเพียงเพ็ญ ตันวัฒนา

4

นางเพียงเพ็ญ ตันวัฒนา

5

นายยิ่งศักดิ์ ยอดยัง

6

นายยิ่งศักดิ์ ยอดยัง

7

นายยิ่งศักดิ์ ยอดยัง

รางวัลที่ไดรับ
ไดรับรางวัลครูดีเดน ดานบริการที่ดีและมีจิตอาสา
ในงานวันครู จาก อศจ.ลําพูน วันที่ ๑๖ มกราคม
๒๕๕๖
เปนครูผูฝก สอนทักษะเห็ดชนะเลิศอันดับ ๑ ของ อกท.
ภาคเหนือ ในการจัดการประชุมวิชาการ อกท.ภาคเหนือ
ครั้งที่ ๓๔ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน จาก
อกท.ภาคเหนือ วันที่ ๑๙ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕5
รางวัล ครูดเี ดน ดานสรางชื่อเสียงใหกบั วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีลําพูน ในงานวันครู จาก อศจ.ลําพูน
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖
เปนครูผูฝก สอนทักษะเห็ดมาตรฐานเหรียญเงิน ในงาน
การประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๔ ณ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี วันที่ ๖ - ๑๐
กุมภาพันธ ๒๕๕๖
ไดรับรางวัล ครูดีเดน ดานสรางชื่อเสียงใหกบั วิทยาลัย
ในงานวันครู จาก อศจ.ลําพูน วันที่ ๑๖ มกราคม
๒๕๕๖
เปนครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐนวัตกรรมประเภทที่ 3 สวย
ใสดวยสบูสมุนไพรฟกขาว ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง ในการจัดการประชุมวิชาการ อกท.ระดับ
ภาค ครั้ ง ที่ ๓๔ ณ วิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี
ลําพูน วันที่ ๑๙ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕5
เปนครูที่ปรึก ษาการสัมมนา การศึกษาการผลิตเมล็ด
พันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 แบบคัดพันธุบริสุทธิ์ โดยใช
ปุยต างชนิด ไดม าตรฐานเหรีย ญทอง ในการจัด การ
ประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ครั้งที่ ๓๔ ณ วิทยาลัย
เก ษตร แล ะเ ท คโน โ ล ยี ลํ า พู น วั นที่ ๑ ๙ – ๒ ๓
พฤศจิกายน ๒๕๕5
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8

นางศรีกลุ นันทขวาง

9

นายดํารง อินชัยวงค

10

นายดํารง อินชัย

11

นายดํารง อินชัยวงค

12

นางฐิตินันท จิระปญญาเลิศ

13

นางฐิตินันท จิระปญญาเลิศ

14

นางฐิตินันท จิระปญญาเลิศ

15

นางฐิตินันท จิระปญญาเลิศ

16

นางฐิตินันท จิระปญญาเลิศ

ไดรับรางวัล ครูดีเดน ดานอุทิศเวลาของตนใหกบั
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน ในงานวันครู จาก
อศจ.ลําพูน วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖
ไดรับรางวัล ครูดีเดน ดานสรางชื่อเสียงใหกบั วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีลําพูน ในงานวันครู จาก อศจ.
ลําพูน วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖
เปนครูผูฝก ทักษะประกวดการจัดสวนถาด ไดรางวัล
ชนะเลิศ อันดับ ๓ ในการจัดการประชุมวิชาการ อกท.
ระดับภาค ครั้งที่ ๓๔ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ลําพูน จาก อกท.ภาคเหนือ วันที่ ๑๙ – ๒๓
พฤศจิกายน ๒๕๕5
เปนครูผูฝก ทักษะประกวดการจัดสวนถาด ไดรางวัล
เหรียญ ในการจัดการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ
ครั้งที่ ๓๔ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
วันที่ ๖-๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
ไดรับรางวัลหนึง่ แสนครูดี จาก คุรุสภา วันที่ ๑๖
มกราคม ๒๕๕๕
เปนครูผูฝก ซอมการประกวดแสดงนันทนาการ อกท.
ภาคเหนือ ไดรางวัลรางชนะเลิศ อันดับ ๑ ในการจัดการ
ประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๔ ณ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีลําพูน วันที่ ๖ - ๑๐ กุมภาพันธ
๒๕๕๖
ไดรับรางวัล ครูดีเดน ดานบริการที่ดีและมีจติ อาสา ใน
งานวันครูจาก อศจ.ลําพูน วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖
เปนครูผูควบคุมการแสดงนันทนาการ อกท. ระดับชาติ
มาตรฐานเหรียญทอง ในการจัดการประชุมวิชาการ
อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๔ ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีราชบุรี วันที่ ๖ - ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
เปนครูที่ปรึกษาการแสดงกิจกรรมเดนของหนวย อกท.
มาตรฐานเหรียญทอง อกท. ระดับชาติ มาตรฐาน
เหรียญทอง ในการจัดการประชุมวิชาการ อกท.
ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๔ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ราชบุรี วันที่ ๖ - ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
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นางฐิตินันท จิระปญญาเลิศ

18

1. นางระพี ริยาพันธ

19

นางระพี ริยาพันธ

20

นางระพี ริยาพันธ

21

นางระพี ริยาพันธ

เปนครูผูควบคุมการจัดรานนิทรรศการทางการเกษตร
เรื่อง ตะลึงตําลึง รางวัลมาตรฐานเหรียญทอง อกท.
ระดับชาติ ในการจัดการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ
ครั้งที่ ๓๔ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
วันที่ ๖ - ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
ไดรับคัดเลือกใหเปนคณะกรรมการการจัดสรางราน
นิทรรศการ เรื่อง ตะลึง ตําลึง โดยเปนผูอ อกแบบและ
ตกแตง ไดรับรางวัลมาตรฐานเหรียญทอง ในการประชุม
วิชาการ อกท.ภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๔ ณวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีลําพูน วันที่๑๙ – ๒๓พฤศจิกายน๒๕๕5
ไดรับคัดเลือกใหเปนคณะกรรมการการจัดสรางราน
นิทรรศการ เรื่อง ตะลึงตําลึง และไดรับรางวัลเหรียญ
ทอง ในการจัดการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้ง
ที่ ๓๔ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี วันที่
๖ - ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
เปนผูฝกทักษะในสาขาการจัดสวนหยอม ไดรับรางวัล
มาตรฐานเหรียญเงินและการจัดสวนถาดไดรับรางวัล
มาตรฐานเหรียญทอง ในการจัดการประชุมวิชาการ
อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๔ ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีราชบุรี วันที่ ๖ - ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
ไดรับรางวัล ครูดีเดน ดานการสรางชื่อเสียงใหกับ
วิทยาลัย ในงานวันครู จาก อศจ.ลําพูน วันที่ ๑๖
มกราคม ๒๕๕๖
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