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สวนที่ 1

บทสรุปสำหรับผูบริหาร

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถาน

ศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

1.1 ผลสัมฤทธ์ิ 

    การดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ จำนวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น

การประเมินน้ัน มีผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการดังนี้ 

    มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค   

                   ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู  มีผลการประเมิน 65.22 

                   ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช  มีผลการประเมิน 92.00 

                   ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค  มีผลการประเมิน 

100.00 

    มาตรฐานท่ี 2 การจัดการศึกษา มีผลการประเมิน  

                   ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา มีผลการประเมิน 100.00 

                   ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา มีผลการประเมิน 100.00 

                   ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ มีผลการประเมิน 100.00 

                   ประเด็นที่ 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ มีผลการประเมิน 100.00 

   มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู  

                   ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  มีผลการประเมิน 100.00 

                   ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย มีผลการประเมิน 60.00 

        สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  ระดับ

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม  รอยละ 90.40 

1.2 จุดเดน 

    จากผลการดำเนินการตามมาตรฐานของสถานศึกษา พบวามีผลการดำเนินการในดานตาง ๆ ที่เปนจุดเดน 

คือระดับคุณภาพ "ดีเลิศ" และ "ยอดเยี่ยม" ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

     1.2.1  สถานศึกษามีการวางแผนและดำเนินการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ และเปนกระบวนการ 

คุณภาพของผูสำเร็จการศึกษาเปนที่พึงพอใจและความตองการของสถานประกอบการ 

     1.2.2  สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาไดตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 



     1.2.3  สถานศึกษามีสัดสวนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษากับจำนวนนักเรียน นักศึกษา อยูในเกณฑ

มาตรฐานอัตรากำลัง  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามัคคี  รวมแรงรวมใจในการปฏิบัติงานอยางเต็ม

ศักยภาพ 

     1.2.4 ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนำสูง  และบริหารจัดการสถานศึกษาไดตามนโยบายสำคัญของหนวย

งานตนสังกัด  และเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 โดยรวมกันทำงานเปนทีมและสงเสริมใหทุก

คนมีสวนรวมอยางแข็งขัน  เปนผูนำในการบริหารคุณภาพโดยใหทุกคนมีสวนรวมคิด รวมตัดสินใจ  ลงมือปฏิบัติ

และรับผิดชอบรวมกัน และมุงพัฒนาผูเรียนเปนสำคัญ 

     1.2.5 สถานศึกษาไดรับการพัฒนาดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน สะอาด เรียบรอย รมรื่น สวยงามและ

ปลอดภัย  เต็มไปดวยบรรยากาศของการเรียนรู  พรอมดวยโครงสรางและวัสดุอุปกรณ และระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัยเอื้อตอการเรียนรูท้ังทางวิชาการ  และสามารถเปนแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม  และ 

พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานชุมชนและ

ทองถ่ิน  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

     1.2.6 สถานศึกษาไดรับความรวมมือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการทั้งภาครัฐ 

เอกชน และองคกรภายนอก ในการบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน 

     1.2.7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษาไดอยางเปนระบบ และ 

ตอเนื่อง  โดยทุกคนมีสวนรวม 

     1.2.8 สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน  การบริการวิชาการ  การบริการวิชาชีพ และ 

จิตอาสา  โครงการมีสวนรวมของผูบริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน  สงเสริมใหผูเรียนทุก

สาขาวิชาเปนผูมีจิตอาสา โดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม 

     1.2.9 สงเสริมและสนับสนุนใหดำเนินงานโครงการเรียนรูสูทักษะปฏิบัติ  คิดเปน  ทำเปน บริหารเปน 

(จำหนายเคกและคุกกี้ปใหม)  และจัดปรับปรุงรานจำหนายอาหารและเครื่องดื่มภายในสถานศึกษา  ภายใต     

แบรนด “พิกุลแกว”  เพื่อใหมีการจัดการเรียนการสอนแบบครบวงจรและบูรณาการการจัดการเรียนการสอน   

ทุกประเภทวิชาโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 

     1.2.10  ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคโดยมีโครงการพัฒนาคุณธรรม  

จริยธรรมทุกปอยางตอเน่ือง 

     1.2.11  มีการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะอยางเปนระบบ  ปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  หรือ

กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม  เพื่อใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร   

     1.2.12  ครูผูสอนไดจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติอยางมีคุณภาพที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  และนำ

ไปใชจริง 

     1.2.13  สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ทันสมัย  รวดเร็ว  

รองรับการจัดการเรียนรูในอนาคตที่มีประสิทธิภาพ 



     1.2.14  สถานศึกษามีการบริหารแบบมีสวนรวม  มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีข้ึน  

1.3 จุดท่ีควรพัฒนา 

    จากผลการดำเนินการตามประเด็นการประเมิน พบวามีจุดที่ควรพัฒนาเพื่อใหผลการดำเนินการไปสูระดับ

คุณภาพ "ยอดเยี่ยม" ไดแกประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

     1.3.1  สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี  จำนวน  7  สาขาวิชาจากทั้งหมด  19  สาขา

วิชา  ควรมีการเพิ่มสาขาวิชาที่มีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอยางตอเนื่องในทุกสาขาวิชา  ตามนโยบาย

ของรัฐบาลที่เนนเรียนไปทำงานไป 

     1.3.2  ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  โดยมีผูเรียนที่ประสบ

ความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  จำนวน  74  คน  จากจำนวนผูเรียนกลุมเปา

หมาย  153  คน  ควรมีการสรางแรงจูงใจในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ   

     1.3.3  มีการสงเสริมการแขงขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติอยางตอเนื่อง  และสงเสริมใหผูเรียนมีการแขงขัน

ทักษะวิชาชีพในระดับนานาชาติตอไป 

     1.3.4  สงเสริมการสรางและประกวดแขงขันนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  งานวิจัย  และโครง

งานวิทยาศาสตรอยางตอเน่ือง  จนไดรับรางวัลในระดับขาติและระดับนานาชาติตอไป 

     1.3.5  การจัดระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาในวิชาชีพ  และนำ

ไปใชไดจริงในการประกอบอาชีพในอนาคต 

1.4 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

    เพ่ือใหการดำเนินการของสถานศึกษาไปสูระดับคุณภาพ "ยอดเยี่ยม" มีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  ดังตอไป

น้ี 

     1.4.1  จัดโครงการแนะแนวผูเรียนในการเขาศึกษาตอในระบบทวิภาคี  และเพิ่มจำนวนผูเรียนระบบทวิภาคี  

เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดแรงงาน 

     1.4.2  จัดทำโครงการสูความเปนเลิศดานทักษะวิชาชีพ  โดยการพัฒนาสงเสริม  สนับสนุนใหผูเรียนไดรวม

แขงขันทักษะวิชาชีพระดับนานาชาติ 

     1.4.3  จัดทำโครงการผูนำดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย  โดยมุงสูระดับชาติ

และระดับนานาชาติ  

     1.4.4  จัดทำโครงการอบรมพัฒนาผูเรียนกอนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

     1.4.5  จัดทำโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษาอยางตอเนื่องทุกป

2. การสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ

2.1  สงเสริม  สนับสนุนใหสถานประกอบการ  บุคคล  ชุมชน  องคกรตาง ๆ  มีสวนรวมในการจัดการเรียนการ

สอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน  และบริการชุมชนและจิตอาสา 



2.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู  ความสามารถ  ในการจัดการเรียนรูตามมาตรฐาน  ตำแหนง  ตรง

ตามสาขาวิชา  และผูบริหารมีทักษะในการบริหาร 

2.3  การพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม  ภูมิทัศนใหมีความสวยงาม  รมรื่น  สะอาด  มีความพรอมดานอาคาร

สถานที่  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  แหลงเรียนรู  โรงฝกงาน  และสิ่งอำนวยความสะดวก  มีความพรอมและ

เพียงพอตอการใชงานของผูเรียน  เอื้อตอการจัดการเรียนรูทุกสาขาวิชา 

2.4  สถานศึกษาไดไดสนับสนุน  สงเสริม  การดำเนินงานคายยอยที่  4  รักษวินัย  และไดรับรางวัลชนะเลิศ

คายยอยดีเดน  (ผานเกณฑมาตรฐาน)  อันดับที่  1  ในงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่  20  

ระหวางวันท่ี  2 – 8  มีนาคม  2562  ณ  คายลูกเสือวชิราวุธ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 

2.5  สถานศึกษาไดรับการคัดเลือกใหเปน “สถานศึกษาคุณธรรมตนแบบ”  ในโครงการสถานศึกษาคุณธรรม

อาชีวศึกษา  ประจำป  2562  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ 

2.6  สถานศึกษาไดรับการจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ในการจัดทำระบบรายงานการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษา  (ระบบออนไลน)  และวิเคราะหรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (SAR)  

ระดับคุณภาพ  “ดีเลิศ”   

 2.7  ชมรม TO  BE  NUMBER  ONE  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ  ไดรับผลคะแนนระดับเงิน  การ

ประกวดจังหวัดและชมรม  TO  BE  NUMBER  ONE  ระดับประเทศ  ประจำป 2562  จากกระทรวง

สาธารณสุข 

2.8  องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ ไดรับผลการประเมิน

องคการมาตรฐานดีเดน  ระดับมาตรฐาน  “เหรียญทอง”  สถานศึกษาขนาดใหญ  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562  โครงการภายใตการนิเทศ  

2.9  สถานศึกษาไดรับรางวัลองคกรที่มีผลงานดีเดนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  จังหวัดอุตรดิตถ  

ประจำป  2562  จากศูนยอำนวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ  (ศอ.ปส.จ.อต.) 

2.10  สถานศึกษาไดรับรางวัลสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  การประกวดวิจิตรตระการกรองรอยกระเชาดอกไม  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  โครงการเย็บรอย  คอยจีบ  ประดิษฐใบตอง  ระดับชาติ  ครั้งที่  10  

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรราชาภิเษก  พุทธศักราช  2562  

ระหวางวันท่ี  19 – 20  สิงหาคม  2562  ณ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2.11  สถานศึกษาไดรับการคัดเลือกใหเปนสถานศึกษาคุณธรรมตนแบบ  ในการประชุมสัมมนา  แลกเปลี่ยน

เรียนรู  และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา  เมื่อวันที่  12  กันยายน  2562  ณ  

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2.12  สถานศึกษาไดรับรางวัลชมเชย  ประเภทผลการประกอบการดีเดน  กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน

อาชีวศึกษาในการเปนผูประกอบการ  ภายใตโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา  

ประจำปงบประมาณ  2562  จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เมื่อวันที่  23  ธันวาคม  2562   



2.13  ชมรม TO  BE  NUMBER  ONE  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ  ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนภาคเหนือ  

ในการประกวดผลงานโครงการ  TO  BE  NUMBER  ONE  ระดับภาคเหนือ  ประจำป  2563  ประเภทชมรม  

TO  BE  NUMBER  ONE  ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่รักษามาตรฐานตนแบบ  เมื่อวันที่  

18  มีนาคม  2563  ณ  โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม  

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด

3.1  การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี 

3.2  ศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน  (Fix  it  Center) 

3.3  การบริการชุมชนและจิตอาสา 

3.4  ระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

3.5  จัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ ภาครัฐและ

เอกชน  ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

3.6  สถานศึกษามีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

3.7  จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสายปฏิบัติการ  สาขาวิชาการบัญชี  

และสาขาวิชาการตลาด

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)

4.1  ความเปนมาและความสำคัญ 

     การจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษาน้ัน  ผูเรียนจะตองมีความรูชั้นเชิงวิชาการ  ทักษะทางวิชาชีพ  และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค  สามารถเปนผูประกอบการหรือทำงานในสถานประกอบการจนเปนที่ยอมรับ  การ

ฝกฝนทักษะผูเรียนดานวิชาชีพของครูผูสอน  เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีความชำนาญและความสามารถเขารวม

แขงขันทักษะวิชาชีพทำในระดับชุมชนทองถิ่น  ระดับภาค  ระดับชาติ  และระดับนานาชาติได  เพื่อเปนไปตาม

เกณฑประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2561  ดานที่  1  ดานผู

เรียนและผูสำเสร็จการศึกษา  ขอการประเมิน  1.4  ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานสรางสรรค

หรืองานวิจัย  และขอการประเมิน  1.5  ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ  ซึ่งดำเนินการประเมินผูเรียนจะตองไดรับ

รางวัลจากการประกวดท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติสูงสุด 

4.2  วัตถุประสงค  

 1)  ฝกผูเรียนใหมีทักษะในการเรียนวิชาชีพตามสาขาวิชาชีพที่ตนเองถนัด 

 2)  ฝกผูเรียนตามสาขาวิชาเพ่ือเขารวมแขงขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด  ระดับภาค  และระดับชาติ 

 3)  สนับสนุน  สงเสริมใหผูเรียนเขาประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานสรางสรรคหรืองานวิจัยในระดับ

จังหวัด  ระดับภาค  และระดับชาติ 

4.3  กรอบแนวคิด  (ถามี) 

       - 



4.4  วิธีการดําเนินงาน 

 1)  จัดแขงขันทักษะวิชาชีพและประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานสรางสรรคหรืองานวิจัยในสถานศึกษา

เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขารวมการประกวดในระดับจังหวัด 

 2)  ฝกฝนนักเรียน  นักศึกษาที่เปนตัวแทนเพื่อเขารวมในระดับจังหวัด  ระดับภาค  และระดับชาติ  

 3)  เขารวมแขงขันในระดับตางๆ  และคัดเลือกเปนตัวแทนในระดับตางๆ 

4.5  ผลการดําเนินงาน 

 1)  เขารวมแขงขันทักษะวิชาการและวิชาชีพในระดับชาติ  ปการศึกษา  2562  จำนวน  16  รายการ  

ดังน้ี  

  -  ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 

  -  ทักษะการนำเสนอขายสินคา  “The  marketing  Challenge”  ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  (ปวช.) 

  -  ทักษะการจัดแสดงสินคาและบริการลูกคา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 

  -  ทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแตง  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 

  -  ทักษะจิตรกรรมไทย  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 

  -  ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)   

  -  ทักษะการใชโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

  -  ทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค  “Creative  Marketing  Plan”  ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)   

  -  ทักษะการประยุกตออกแบบตัดเย็บเครื่องแตงกายสูสากล  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

(ปวส.)   

  -  ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจสูมาตรฐานสากล  ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)   

  -  ทักษะการออกแบบมัลติมีเดียอารตเพ่ือการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)   

  -  ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง 

  -  ทักษะการตอบปญหาวิชาหนาที่พลเมืองและประวัติศาสตรไทย  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ/

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

  -  ทักษะการประกวดดนตรีไทย  ประเภทเดี่ยว  (ขลุยเพียงออ)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ/

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

  -  ทักษะการประกวดรองเพลงไทยสากล  (สตริง)  ประเภทชาย  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ/

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 



  -  ทักษะการประกวดรองเพลงสากล  ประเภทหญิง  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

       2)  ผลการแขงขันไดรับรางวัลชนะเลิศ  จำนวน  1  รายการ  ดังนี้ 

  -  ทักษะการตอบปญหาวิชาหนาที่พลเมืองและประวัติศาสตรไทย  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ/

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

 3)  ผลการประกวดนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย  ไดรับรางวัลระดับภาค  

จำนวน  3  รายการ  ดังน้ี 

  -  ผลงาน  “แผนฟลมบริโภคไดจากแปงขาวโพดสำหรับซองบรรจุผลโจก”  ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา  ระดับ

ภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  29  ปการศึกษา  2562  ระหวางวันที่  26 – 28  มิถุนายน  2562  ณ  วิทยาลัย

เทคนิคแมสอด  จังหวัดตาก   

  -  ผลงาน  “การพัฒนาสูตรน้ำพริกคั่วเห็ดเผาะ”  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ได

รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ปการ

ศึกษา  2562  ครั้งท่ี  29  ระหวางวันท่ี  26 – 28  มิถุนายน  2562  ณ  วิทยาลัยเทคนิคแมสอด จังหวัดตาก 

  -  ผลงาน  “การศึกษาคุณสมบัติของหลอดชีวภาพจากผงวุน”  ไดรับรางวัลชนะเลิศ   การ

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษาระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  30  ประจำป  2563  ระหวางวันที่  

17 – 19  ธันวาคม  2562  ณ  วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย   

4.6  ประโยชนท่ีไดรับ 

    1)  นักเรียน  นักศึกษา  มีความเชื่อมั่นในวิชาชีพ  เพ่ือนำไปประกอบอาชีพของตนเอง 

    2)  สรางชื่อเสียงใหแกสถานศึกษา  และสถานศึกษาไดรับการยอมรับในการผลิตกำลังคนที่มีความ

สามารถในการพัฒนาประเทศ 

    3)  นักเรียน  นักศึกษาเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 

    4)  สถานศึกษามีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของชุมชนและสถานประกอบการ 

    5)  เปนพื้นฐานใหผูเรียนไดรับคัดเลือกเขาศึกษาตอในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 

    6)  มีนักเรียน  นักศึกษา  สมัครเขาเรียนในสถานศึกษาจำนวนเพิ่มมากขึ้น



สวนที่ 2

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระที่สำคัญ ดังนี้

2.1 ขอมูลพ้ืนเกี่ยวกับสถานศึกษา

  ที่อยู

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ 9  ถนนแปดวา  ตำบลทาอิฐ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ

  โทรศัพท 055-411221  โทรสาร 055-412814

  E-mail uttvc@yahoo.com  Website www.uttvc.ac.th

  ประวัติสถานศึกษา

   วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ  เปนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ  เปดสอนเม่ือวันที่  27  เมษายน  พ.ศ. 2486  ปลูกสรางบนที่ดินราชพัสดุ  เลขทะเบียน  

1420/2484  มีพื้นท่ี  9  ไร  3  งาน  45.3  ตารางวา  ตั้งอยูเลขที่  9  ถนนแปดวา  ตำบลทาอิฐ  อำเภอเมือง  

จังหวัดอุตรดิตถ  เดิมชื่อโรงเรียนชางทอผา   

 พ.ศ. 2487  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเปน โรงเรียนชางเย็บเสื้อผา 

 พ.ศ. 2491  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเปน โรงเรียนการชางสตรีอุตรดิตถ 

 พ.ศ. 2516  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเปน โรงเรียนอาชีวศึกษาอุตรดิตถ 

 พ.ศ. 2525  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเปน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ 

 11  มีนาคม  2548  ผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ  (นายปรีชา  บุตรศรี)  ไดอนุมัติใหใชที่ดินของที่ราชพัสดุ  

โฉนดเลขท่ี  7459  เลขที่ดิน  4  หมายเลขทะเบียนที่  อต. 131 จำนวนเนื้อที่  3  งาน  76.8  ตารางวา  เพื่อใช

เปนสถานท่ีกอสรางอาคารศูนยวิทยบริการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ  มีเนื้อที่  10  ไร  3  งาน  22.1  ตาราง

วา 

 30  พฤษภาคม  2550  ผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ  (นายสมบูรณ  ศรีพัฒนาวัฒน)  ไดอนุมัติใหใชที่ดิน

ของท่ีราชพัสดุ  โฉนดเลขที่  7459  เลขที่ดิน  75  หมายเลขทะเบียนที่  อต. 131  รวมเนื้อที่  3  ไร  77  ตาราง

วา  จำนวน  3  แปลง  คือ  แปลงที่  1  พ้ืนที่บริเวณสนามเทนนิสและสโมสรจังหวัด  จำนวน  2  ไร  2  งาน  

91  ตารางวา  เพ่ือใชเปนสถานที่กอสรางอาคารอเนกประสงค  (อาคารอินทนิล)  แปลงที่  2  จำนวน  81  ตาราง

วา  เพ่ือใชเปนสถานท่ีเก็บกักขยะ  แปลงที่  3  จำนวน  1  งาน  5  ตารางวา  เพื่อใชเปนลานจอดรถของ

บุคลากร  รวมมีเน้ือที่  13  ไร  3  งาน  99.1  ตารางวา  

 7  ตุลาคม  2552  ผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ  (นายโยธินทร  สมุทรคีรีจ)  ไดอนุมัติใหใชที่ดินของที่ราช



พัสดุ  โฉนดเลขท่ี 7459  เลขท่ีดิน  75  หมายเลขทะเบียนที่  อต. 131  จำนวนเนื้อที่  2  งาน  27.30  ตารางวา  

รวมมีเนื้อที่  14  ไร  2  งาน  26.4  ตารางวา

  การจัดการศึกษา

  พ.ศ. 2484 โรงเรียนชางทอผา  สอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  หลักสูตร  2  ป 

พ.ศ. 2487 โรงเรียนชางเย็บผา  สอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  หลักสูตร  2  ป 

พ.ศ. 2491 โรงเรียนการชางสตรีอุตรดิตถ  สอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  หลักสูตร  2  ป 

พ.ศ. 2496 เปดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  หลักสูตร  3  ป 

พ.ศ. 2503 ยกเลิกหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลาย  หลักสูตร  3  ป   

  เปดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาชั้นสูง  หลักสูตร  3  ป 

พ.ศ. 2516 โรงเรียนอาชีวศึกษาอุตรดิตถ  เปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ม.ศ. 4-5-6 

  หลักสูตร  3  ป  เปดสอนวิชาเอก  2  แขนง  คือ   

  1.  ผาและเครื่องแตงกาย   

  2.  อาหารและโภชนาการ 

พ.ศ. 2518 เปลี่ยนหลักสูตรใหม  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  2  ป  ระดับวิชาชีพ (ปวช.) 1 ป 

พ.ศ. 2520 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 

พ.ศ. 2522 เปดสอนแผนกพาณิชยกรรม 

พ.ศ. 2523 เปดสอนแผนกคหกรรมศาสตรทั่วไป 

พ.ศ. 2524 เปดสอนแผนกศิลปประยุกต 

พ.ศ. 2425 เปลี่ยนชื่อเปนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ 

  เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาการเงินและการธนาคาร 

พ.ศ. 2526 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาการบัญชี 

พ.ศ. 2527 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี 

พ.ศ. 2532 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการตลาด 

พ.ศ. 2537 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิจิตรศิลป 

พ.ศ. 2538 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร 

พ.ศ. 2541 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) สาขาวิชาพณิชยการ 

  สาขางานธุรกิจคาปลีก  (ระบบทวิภาคี) 

พ.ศ. 2543 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คือ 

  1.  สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ  (ม. 6) 

  2.  สาขาการบัญชี  (ม. 6) 

  3.  สาขาธุรกิจคาปลีกระบบทวิภาคี 



พ.ศ. 2544 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาออกแบบพาณิชยศิลป, 

  สาขาวิชาการตลาด  (ม. 6) 

พ.ศ. 2548 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว   

  สาขางานการทองเท่ียว 

พ.ศ. 2550 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาศิลปกรรม   

  สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟค  สาขางานคอมพิวเตอรกราฟคอารต 

พ.ศ. 2551 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

  สาขางานการจัดการสำนักงาน  และสาขางานการจัดการทั่วไป 

พ.ศ. 2552 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

  ประเภทวิชาศิลปกรรม  สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟค  สาขางานคอมพิวเตอรกราฟค 

พ.ศ. 2555 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555) 

  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ  สาขางานการบัญชี  สาขาบอเบี้ย 

พ.ศ. 2556 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  (ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556) 

  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว   

  สาขางานการโรงแรม 

พ.ศ. 2557 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  (ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558) 

  ประเภทวิชาศิลปกรรม  สาขาวิชาศิลปกรรม  สาขางานวิจิตรศิลป 

พ.ศ. 2558 เปดสอนการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  (ทวิศึกษา) กับโรงเรียนทุงกะโลวิทยา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  

  สาขาวิชาการตลาด  (ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2558) 

พ.ศ. 2559 ยกเลิกหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปวช.  2545 ปรับปรุง  2546 

  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  หลักสูตร  ปวส. 2546 

  เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หลักสูตร  ปวช.  2556 

  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  หลักสูตร  ปวส.  2557 

  เปดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชาการบัญชี 

                เปดสอนการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)  

  กับโรงเรียนดาราพิทยาคม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด 

                เปดสอนการเรียนรายวิชาสะสมหนวยกิตเตรียมอาชีวศึกษา   

  กับโรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา 

พ.ศ. 2560 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   



  สาขางานเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุงหม  (ทวิภาคี)  

พ.ศ. 2562 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   

  ประเภทวิชาคหกรรมสาขาวิชาการดูแลผูสูงอายุ

  สภาพชุมชน

       วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ  ตั้งอยูในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ ดานทิศเหนือติดกับศูนยวัฒนธรรม

จังหวัดอุตรดิตถ ดานทิศใตเปนเขตบานพักขาราชการและสถานีตรวจอากาศ ดานทิศตะวันออกเปนรานคาขนาด

กลาง จำหนายรถจักรยานยนต วัสดุกอสราง อาหาร  เครื่องเขียนแบบเรียนและสินคาเบ็ดเตล็ด ดานทิศตะวันตก 

เปนเขตท่ีตั้งที่วาการอำเภอเมือง และสหกรณจังหวัด   

     ชุมชนรอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ เปนชุมชนเมืองขนาดเล็ก วิถีการดำเนินชีวิตยังเปนแบบชุมชนทองถิ่น 

ผสมผสานระหวางชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีน เปนกลุมวัฒนธรรมแบบลุมน้ำหรือวัฒนธรรมสยาม    

  สภาพเศรษฐกิจ

       วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถเปนสถานศึกษาที่ตั้งอยูในใจกลางเมืองอุตรดิตถ ไมไกลจากสถานที่ราชการ

สำคัญ  เชน  ศาลากลางจังหวัด  ศาลจังหวัด  สำนักงานของสวนราชการกระทรวงการคลัง  สำนักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุตรดิตถ  โรงเรียนประจำจังหวัดทั้งหญิง-ชาย  มหาวิทยาลัยราชัฏ

อุตรดิตถ อยูใกลตลาดและศูนยกลางการคาในชุมชนเมืองอุตรดิตถมากกวาสวนราชการอื่น ๆ  ทั้งนี้  เนื่องจากเขต

อำเภอเมืองตั้งอยูบนฝงแมน้ำนาน  สภาพการคมนาคมสะดวก ใชรถยนต  รถจักรยานยนตสวนตัว และรถไฟเปน

พาหนะ คาครองชีพคอนขางต่ำ 

  สภาพสังคม

       วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ  ตั้งอยูในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ บริเวณโดยรอบเปนสถานที่สาธารณะ 

ตลาดและรานคา การคมนาคมสะดวก นักเรียน นักศึกษาสวนใหญมาจากตางอำเภอในจังหวัดอุตรดิตถ และจังหวัด

ใกลเคียง เชน จังหวัดสุโขทัย ผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจาง และไดรับการศึกษาอยูในระดับ

การศึกษาภาคบังคับ  



2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา

  ขอมูลผูเรียน

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

ปวช.1 444 60 13 517

ปวช.2 407 70 7 484

ปวช.3 387 60 9 456

รวม ปวช. 1238 190 29 1457



ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี รวม

ปวส.1 384 124 508

ปวส.2 365 94 459

รวม ปวส. 749 218 967

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561

ระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 579 386 66.67

ปวส.2 418 353 84.45

รวม 997 739 74.12

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562

ระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 519 406 78.23

ปวส.2 506 414 81.82

รวม 1025 820 80.00

  ขอมูลบุคลากร

ประเภท ท้ังหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอำนวยการ/ รองผูอำนวย

การ/ ผูชวยผูอำนวยการ
5 5 -

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง 46 46 46

ขาราชการพลเรือน 0 - -

พนักงานราชการครู 10 10 10

พนักงานราชการ(อื่น) 1 - -

ครูพิเศษสอน 31 18 31



ประเภท ท้ังหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

เจาหนาที่ 25 - -

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/

ฯ)
9 - -

รวม ครู 87 74 87

รวมทั้งสิ้น 127 74 87

  ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

ประเภทวิชา ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา)

อุตสาหกรรม 0 0 0

พาณิชยกรรม 5 6 11

ศิลปกรรม 3 1 4

คหกรรม 3 4 7

เกษตรกรรม 0 0 0

ประมง 0 0 0

อุตสาหกรรมทองเที่ยว 2 2 4

อุตสาหกรรมส่ิงทอ 0 0 0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0

รวมทั้งส้ิน 13 13 26

  ขอมูลอาคารสถานที่

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง)

อาคารเรียน 6

อาคารปฏิบัติการ 0

อาคารวิทยบริการ 1

อาคารอเนกประสงค 1

อาคารอื่น ๆ 0



ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง)

รวมทั้งสิ้น 8

  ขอมูลงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท)

งบบุคลากร 2589642.58

งบดำเนินงาน 4887199.83

งบลงทุน 1408300.00

งบเงินอุดหนุน 15592198.36

งบรายจายอื่น 2987603.13

รวมทั้งสิ้น 27464943.90

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา

  ปรัชญา

  คุณธรรมนำทาง  เสริมสรางปญญา   พัฒนาอาชีพ

  อัตลักษณ

  ทักษะดี  คุณธรรมเดน  เนนเทคโนโลยี  มีจิตอาสา

  เอกลักษณ

  วิชาชีพเดน เนนคุณธรรม กาวทันเทคโนโลยี

2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

  วิสัยทัศน

       วิสัยทัศน (Vision) หมายถึง ความคาดหวังของสถานศึกษาที่ตองการใหบรรลุผลตามเจตนารมณที่มุง

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

     วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ กำหนดวิสัยทัศนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถไว ดังนี้ 

     “พัฒนาวิชาชีพสูสากล  ผลิตกำลังคน  มีคุณธรรมนำความรู  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

  พันธกิจ

       พันธกิจ  (Mission) หมายถึง ภารกิจที่สถานศึกษาจะตองทำเพื่อใหความคาดหวังที่กำหนดไวประสบ

ความสำเร็จ โดยในแตละพันธกิจจะกำหนดเปาประสงค (Goals) รองรับเพื่อระบุผลจากการดำเนินงานตามพันธกิจ 

     วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ กำหนดพันธกิจเพ่ือใหบรรลุซึ่งวิสัยทัศนที่กำหนดไว ดังนี้ 



     พันธกิจที่  1  จัดการศึกษาใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติม 

2545)  และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 2551 

     พันธกิจที่  2  พัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะฝมือตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีคุณธรรม

จริยธรรมพรอมการกาวสูประชาคมอาเซียน  

     พันธกิจที่  3  การใชขอมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีใหสอดคลองและเหมาะสมกับผูเรียน และสังคมใน

ศตวรรษท่ี 21   

     พันธกิจที่  4  ประสานสัมพันธกับชุมชนและเครือขายสถานประกอบการ เพื่อพัฒนางานวิชาการและวิชาชีพ 

สืบสานวัฒนธรรมประเพณี และนำภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการเรียนการสอน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง 

     พันธกิจที่  5  จัดสภาพแวดลอมใหสงเสริมการเรียนรู และพัฒนาจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

  เปาประสงค

       1.  จัดการศึกษาใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติม  

2545)  และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 2551 

     2.  นักเรียน นักศึกษามีความรู ความสามารถ มีทักษะฝมือตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม  

จริยธรรมตามความตองการของตลาดแรงงาน มีความสามารถในการจัดการและการแกไขปญหาอยาง 

เปนระบบและมีเหตุผล  มีความพรอมกาวสูประชาคมอาเซียน 

     3.  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับความตองการ 

ของตลาดแรงงาน ชุมชนและทองถ่ิน  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     4.  พัฒนาจำนวนผลงานโครงงานทางวิชาชีพ  สิ่งประดิษฐ  นวัตกรรมและงานวิจัย  

การนำไปใชประโยชน การเผยแพร ทุกสาขาวิชา  

     5.  บริการทางวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนและสังคมอยางตอเนื่อง ทุกสาขาวิชา 

     6.  พัฒนาสถานศึกษาเต็มไปดวยบรรยากาศของการเรียนรู พรอมดวยโครงสรางและวัสดุอุปกรณ 

และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย เอื้อตอการเรียนรูทั้งทางวิชาการและสามารถเปนแหลงเรียนรูดานศิลป

วัฒนธรรม  

     7.  สงเสริมสนับสนุนครูใหถึงพรอมซึ่งการเปนผูที่มีความรู คุณธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพครู 

มีคุณวุฒิและความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  พัฒนาผลงานวิจัยและงานสรางสรรค บริการวิชาการแก

สังคมและชุมชนจนไดรับการยอมรับและยกยองเชิดชูเกียรติ   

     8.  พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู ฝกทักษะเพ่ือการประกอบอาชีพและขยายโอกาส 

ทางการศึกษาใหกับชุมชนและสังคมทุกภาคสวน  

  ยุทธศาสตร



       1.  พัฒนาผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

     2.  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

     3.  บริหารจัดการอาชีวศึกษา 

     4.  การบริการวิชาการและวิชาชีพ 

     5.  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย 

     6.  ดานการปลูกฝงจิตสำนึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 

     7.  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา

  กลยุทธ

       1.  เพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษา 

     2.  พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพ  ใหพรอมกาวสูประชาคมอาเซียน 

     3.  สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

     4.  สงเสริมการใชเทคโนโลยี การทำผลงานวิจัย  นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ 

     5.  ประสานความรวมมือชุมชน  และสถานประกอบการในการรวมกันจัดการศึกษา 

     6.  พัฒนาแหลงเรียนรู  และสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู 

     7.  สรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

กิจกรรม R-Service งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา

ชอสะอาด

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ
ชนะ

เลิศ
ชาติ

กรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข

สถานศึกษาที่มีจำนวนผูเขาใชงาน 100% การสงเสริมการใชงาน

แอปพลิเคชัน Echo Ve ระดับสถานศึกษา ตั้งแตเดือน มิถุนายน -

สิงหาคม 2561

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักพัฒนาสมรรถนะครู

และบุคลากรอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา



รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

สถานศึกษามีคะแนนรวมในการฝกทักษะดานการพูดสูงที่สุด 3

อันดับแรกของประเทศ ลำดับที่ 1 การสงเสริมการใชงาน

แอปพลิเคชัน Echo VE ระดับสถานศึกษา

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักพัฒนาสมรรถนะครู

และบุคลากรอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

คายยอยดีเดน (ผานเกณฑมาตรฐาน) อันดับที่ 1 งานชุมนุมลูกเสือ

วิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 20

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 3 ดาว
ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

การสนับสนุน สงเสริม การดำเนินงานคายยอยที่ 4 รักษวินัย และไดรับรางวัล

ชนะเลิศคายยอยดีเดน (ผานเกณฑมาตรฐาน) อันดับที่ 1 ในงานชุมนุมลูกเสือ

วิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 20

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

การจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในการจัดทำระบบรายงานการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษา (ระบบออนไลน) และวิเคราะหรายงานผลการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
กระทรวง

สาธารณสุข

การประกวดวิจิตรตระการกรองรอยกระเชาดอกไม ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ โครงการเย็บรอย คอยจีบ ประดิษฐใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 10

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพ

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต

สถานศึกษาคุณธรรมตนแบบ
ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา



รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

ผลการประกอบการดีเดน กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนอาชีวศึกษาใน

การเปนผูประกอบการ ภายใตโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน

กลุมผูเรียนอาชีวศึกษา ประจำปงบประมาณ 2562

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ ไดรับคัดเลือก

เปนตัวแทนภาคเหนือ ในการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER

ONE ระดับภาคเหนือ ประจำป 2563 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE

ใน

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

กระทรวง

สาธารณสุข

ไดรับการคัดเลือกใหเปน “สถานศึกษาคุณธรรมตนแบบ” ในโครงการสถาน

ศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ประจำป 2562

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

ไดรับผลการประเมินองคการมาตรฐานดีเดน ระดับมาตรฐาน “เหรียญทอง”

สถานศึกษาขนาดใหญ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา

2562 โครงการภายใตการนิเทศองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

รางวัลองคกรที่มีผลงานดีเดนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จังหวัด

อุตรดิตถ ประจำป 2562

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศูนยอำนวยการ

ปองกันและปราบ

ปรามยาเสพติด

จังหวัดอุตรดิตถ

(ศอ.ปส.จ.อต.)

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2561

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายไพฑูรย ตัณทานนท 

ผูบริหารดีศรีอาชีวศึกษา ประจำป พ.ศ. 2562

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายไพฑูรย ตัณทานนท 

คุรุสดุดี

ชนะ

เลิศ
ชาติ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

นางบานชื่น วีระวัฒนานนท 

คุรุสดุดี

ชนะ

เลิศ
ชาติ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

นายกัมปนาท คำอินบุตร 

ครูดีศรีอาชีวศึกษา

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายธานี สังขเอี้ยว 

ครูผูสอนดีเดน "ระดับจังหวัด" ประจำป 2561 กลุมสาระการ

เรียนรูศิลปะ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

นางสาวศศิรินทร มหาวงศนันท 

ผูบริหารสถานศึกษาดีเดน ประจำปการศึกษา 2561

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวสิริลักษณ ศรีธิธง 

ผูบริหารสถานศึกษาดีเดน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวสุภาภรณ โตโสภณ 

ครูผูสอนดีเดน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางนันทนา พุมอรัญ 

ครูผูสอนดีเดน สาขาวิชาการตลาด

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางบุศรา คงศักดิ์ 

ครูผูสอนดีเดน สาขาวิชาการบัญชี

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสุภาวกุล ภักดีศรี 

ครูผูสอนดีเดน สาขาวิชาการเลขานุการ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางทัศนียพร ใจภักดี 

ครูผูสอนดีเดน สาขาวิชาคหกรรมเพื่อการโรงแรม

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางมาลัยวัลย วงศใหญ 

ครูผูสอนดีเดน สาขาวิชาภาษาไทย

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางกรรณิการ ใหมตาจักร 

ครูผูสอนดีเดน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางจันทรจิรา ภมรศิลปธรรม 

ครูผูสอนดีเดน สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางลักขณา ธเนศอนันต 

ครูผูสอนดีเดน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางผกามาศ พุกอินทร 

ครูผูสอนดีเดน สาขาวิชาการบัญชี

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางกาญจนา ม่ันดี 

ครูผูสอนดีเดน สาขาวิชาการบัญชี

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นายสมเกียรติ มั่นดี 

ครูผูสอนดีเดน สาขาวิชาการบัญชี

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวธนัชชา ยมนา 

ครูผูสอนดีเดน สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและส่ิงทอ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นายธานี สังขเอี้ยว 

ครูผูสอนดีเดน สาขาวิชาศิลปกรรม

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นายกัมปนาท คำอินบุตร 

ครูผูสอนดีเดน สาขาวิชาสังคมศึกษา

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวกมลพรรณ คำมี 

ครูผูสอนดีเดน สาขาวิชาการทองเที่ยว

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นายฤทธิพงษ แพงแสง 

ครูผูสอนดีเดน สาขาวิชาการโรงแรม

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นายจักรพันธ จันทรเขียว 

ครูผูสอนดีเดน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นายสุพจน ใจนอย 

ครูผูสอนดีเดน สาขาวิชาศิลปกรรม

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางวันวิสาข โพธิหิรัญ 

ครูผูสอนดีเดน สาขาวิชาคณิตศาสตร

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวสมฤดี ออนเปง 

ครูผูสอนดีเดน สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2562

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวอภิรดา มวงทอง 

คัดเลือกใหเปนครูผูนำดานการเรียน การสอน ระดับประเทศ

ชนะ

เลิศ
ชาติ

บริษัท ไมโคร

ซอฟท

(ประเทศไทย)

จำกัด

นางสาวสุกัญญา คำบุญมา 

การประกวดวิจิตรตระการกรองรอยกระเชาดอกไม ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ โครงการเย็บรอย คอยจีบ ประดิษฐใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 10

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพ

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต

นางบุศรา คงศักดิ์ 

รางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำป พ.ศ. 2562

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางลักขณา ธเนศอนันต 

รางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำป พ.ศ. 2562

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวสุภาภรณ โตโสภณ 

รางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำป พ.ศ. 2562

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสุภาวกุล ภักดีศรี 

รางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำป พ.ศ. 2562

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวสุภาพร หนูฤทธ์ิ 

รางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำป พ.ศ. 2562

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางณัชนันท ศักดิ์พงศสิงห 

รางวัล "ครูดีศรีอาชีวศึกษา" ประจำป พ.ศ. 2562

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางมาลัยวัลย วงศใหญ 

รางวัล "ครูดีศรีอาชีวศึกษา" ประจำป พ.ศ. 2562

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางนันทนา พุมอรัญ 

ทีมธุรกิจประเภทผลการประกอบการดีเดน กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู

เรียนอาชีวศึกษาในการเปนผูประกอบการ โครงการสงเสริมการประกอบ

อาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา ประจำปงบประมาณ 2562

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางบุศรา คงศักดิ์ 

“คุรุสดุดี” ประจำป 2562

ชนะ

เลิศ
ชาติ คุรุสภา

นางสาวสิริลักษณ ศรีธิธง 

บุคคลท่ีมีผลงานดีเดนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัด

อุตรดิตถ ประจำป 2562

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศูนยอำนวยการ

ปองกันและปราบ

ปรามยาเสพติด

จังหวัดอุตรดิตถ

(ศอ.ปส.จ.อต.)

นางบุศรา คงศักดิ์ 

“ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำป พ.ศ. 2562

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางนันทนา พุมอรัญ 

“ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำป พ.ศ. 2562

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสุธัญญา พวงลัดดาวัลย 

“ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำป พ.ศ. 2562

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นายแสวง บุปะเท 

“ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำป พ.ศ. 2562

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวสุภาภรณ โตโสภณ 

“ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำป พ.ศ. 2562

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสุภาวกุล ภักดีศรี 

“ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำป พ.ศ. 2562

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวสุภาพร หนูฤทธ์ิ 

“ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำป พ.ศ. 2562

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางณัชนันท ศักดิ์พงศสิงห 

“ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำป พ.ศ. 2562

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นายวัชรวุฒิ เรือนคำ 

“ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำป พ.ศ. 2562

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางลักขณา ธเนศอนันต 

“ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำป พ.ศ. 2562

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นายสุรพงษ สกุลพันธ 

“ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำป พ.ศ. 2562

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นายธานี สังขเอี้ยว 

“ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำป พ.ศ. 2562

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวธนัชชา ยมนา 

“ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำป พ.ศ. 2562

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวจุฬารัตน ภักดิ์ศรีแพง 

“ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำป พ.ศ. 2562

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวศรัญญา หงษแพง 

“ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำป พ.ศ. 2562

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวกาญจนา กลิ่นหอม 

“ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำป พ.ศ. 2562

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นายอภิชาติ สาเครือ 

“ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำป พ.ศ. 2562

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวมนัสนันท ดีปญญา 

“ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำป พ.ศ. 2562

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นายสุเทพ มั่นคง 

“ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำป พ.ศ. 2562

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางมาลัยวัลย วงศใหญ 

“ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำป พ.ศ. 2562

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางชูเกษม ถิรพงศพันธ 

“ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำป พ.ศ. 2562

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางเจริญศรี ดวงรักษา 

“คนดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำป พ.ศ. 2562

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นายกัมปนาท คำอินบุตร 

เจาหนาท่ีศูนยเสมารักษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ ดีเดน ประจำป

2562

ชนะ

เลิศ
จังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ

นายไพฑูรย ตัณทานนท 

ผูบริหารดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

นายกฤติภณ เผดิมดี 

ผูบริหารดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

นายศิริชัย นาระกันทา 

ผูบริหารดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวสิริลักษณ ศรีธิธง 

ผูบริหารดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวศศิรินทร มหาวงศนันท 

ผูบริหารดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

นางจรรจิรา พรมทอง 

ครูผูสอนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

นางจิราวรรณ ขันโท 

ครูผูสอนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

ร.อ. นพดล อุทัยทวีป 

ครูผูสอนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

นางเบญจพร อ่ำแจง 

ครูผูสอนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

นายสิงหคม วุฒิชาติ 

ครูผูสอนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายณัฐพล เอี่ยมสกุลนิล 

ครูผูสอนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวมาลี กลวยตระกูล 

ครูผูสอนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวดวงรัตน ดวงวิลัย 

ครูผูสอนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

นายฉัตรชนก เพ็งคง 

ครูผูสอนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวภควัลย มหาวัน 

ครูผูสอนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสุธัญญา พวงลัดดาวัลย 

ครูผูสอนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวรสสุคนธ ทองพูล 

ครูผูสอนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสุนันทา พุฒโต 

ครูผูสอนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

นายวัชรชัย ขำพงศ 

ครูผูสอนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

นายจาตุรนต กิตติกมลพันธุ 

ครูผูสอนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวกาญจนา กลิ่นหอม 

ครูผูสอนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวทิพวรรณ สุขแกว 

ครูผูสอนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

นายวัชรวุฒิ เรือนคำ 

ครูผูสอนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายปฏิพัทธิ์ เวียงยา 

ครูผูสอนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวผกามาศ มากโม 

ครูผูสอนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

นางลำดวน พลอยศรีไพร 

ครูผูสอนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาววิภาพร มะตัน 

ครูผูสอนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวสุกัญญา คำบุญมา 

ครูผูสอนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวอณิสา บัวเขียว 

ครูผูสอนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวจิตรานุช รักสัจจา 

ครูผูสอนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวมนัสนันท ดีปญญา 

ครูผูสอนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

นางประเทือง จุลวาทิน 

ครูผูสอนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

นางอรพิน เกตุจันทร 

ครูผูสอนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

นางชูเกษม ถิรพงศพันธ 

ครูผูสอนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวรัตนา จันมา 

ครูผูสอนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

นายเพ่ิมพูน มากอกูล 

ครูผูสอนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายภัทรพล โพธิหิรัญ 

ครูผูสอนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวสุนิสา สุยะสัก 

ครูผูสอนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวรวิสรา ออนคำพา 

ครูผูสอนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

นางเจริญศรี ดวงรักษา 

บุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวปริศนา เหลาเนตร 

บุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

นายรัฐธรรมพัฒน ธนะพัฒน 

บุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

นางคนึงนิจ อิ่มเอิบ 

บุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวสุกัญญา เหลาเสนา 

บุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวศุภนิดา ยังเหล็ก 

บุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวสุกัญญา ขำทับทิม 

บุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

นางนาตยา มูลทองนอย 

บุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวนฤมล เอี่ยมสกุล 

บุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

นางปวีณา หล่ำสุข 

บุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายอ่ัน อิ่มเอิบ 

บุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

นายวสันต พิมพเอี่ยม 

บุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

นายสมหมาย บุญจง 

บุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

อุตรดิตถ

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2561

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวกฤษณา ทาสุข นางสาวจิราภรณ แกวทา นางสาวอริศรา คำเหม็ง 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชื่อผลงาน “โครงงานการศึกษาชนิดของแปง

ในการทำพลาสติกชีวภาพ” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การ

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำป 2561 ระห

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายวันเฉลิม ทองนวม 

รางวัลพิเศษ การประกวดวาดภาพโครงการ “จิตนาการ สืบสาน

วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปที่ 12” จากบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จำกัด

(มหาชน)

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

บริษัทอินทัช โฮ

ลดิ้งส จำกัด

(มหาชน)

นางสาววราภรณ สุดทอ นางสาวหัสวดี นัดแบน นางสาววรรณพร จันทร

เทวี นางสาวศรสวรรค สุนันตะ 

รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน

ระดับชาติ ครั้งท่ี 28 ประจำปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 2 – 6 กุม

ภาพั

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายกรีนทร อวมนุม 

รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบนิเทศศิลปออกแบบโปสเตอร หัวขอ

“เทิดไทองคราชัน รัชกาลที่ 10” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในการ

แขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปกา

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวทัศวรรณ เลี้ยงประเสริฐ นางสาวจิราวรรณ ตนดวง นางสาวรุจิรา

แซลี นางสาวนาฏสุดา เพชรสลับแกว 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการประยุกตออกแบบตัดเย็บเครื่องแตง

กายสูสากล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ

และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปการศึกษา 2561

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวศศิธร วุฒิสูง นางสาววัชรภรณ ชวยศรี 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน

ระดับชาติ ครั้งท่ี 28 ประจำปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 2 –

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาววิมลรัตน ธันวาเทียม นางสาววรัญญา หินศรีลา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะ

พ้ืนฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปการศึกษา 2561 ระหวางวันท

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายอภิสิทธิ์ พูลสงวน 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะประติมากรรม ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28

ประจำปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ 2562

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวชลดา ดวงอิน 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดรองเพลงลูกทุง หญิง ระดับ ปวช.

หรือ ปวส. ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่

28 ประจำปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 2 – 6 กุมภาพัน

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายจักราพัฒน กฤชบัวสวรรค 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว (ขลุยเพียง

ออ) ระดับ ปวช. หรือ ปวส. ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน

ระดับชาติ ครั้งท่ี 28 ประจำปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 2

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวศศิกานต จำปางาม นางสาวคณิตา เมืองภา นางสาวสุทิกานต ตุน

ทอง 

รางวัลเหรียญทองแดง ชื่อผลงาน “การหาประสิทธิภาพเครื่องยอยเศษผัก

เพ่ือเปนปุยชีวภาพ” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การประกวด

โครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำป

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวกฤษณา ทาสุข นางสาวจิราภรณ แกวทา นางสาวอริศรา คำเหม็ง 

รางวัลเหรียญทอง ชื่อผลงาน “การศึกษาชนิดของแปงในการทำพลาสติก

ชีวภาพ” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตรอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำป 2561 ร

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวณมณฑกาญจ จะสุนา นางสาวนฤมล ลือแกว นางสาวนันทนียภรณ

ธิยะคำ 

รางวัลเหรียญเงิน ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร ผลงาน

“การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารแยม 3 in 1” ในการประกวดสิ่งประดิษฐของ

คนรุนใหม ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปการศึกษา 2561 ระหวางวัน

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวฐิติมา สาคร นางสาวกัญญาณัฐ พรมมะโน นางสาวนันทนีภรณ ธิ

ยะคำ 

รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป ผลงาน

“กระเปาจากเชือกกลวย” ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

ภาค ภาคเหนือ ประจำปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 3 – 7 ธันวาค

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวมนฤทัย วิโสภา นายนครินทร แปลงประวัติ 

รางวัลเหรียญเงิน ประเภทองคความรูการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม

และส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ ผลงาน “Fertilizer

Mixer Machine” ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาค

ภาคเหนื

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาววราภรณ สุดทอ นางสาวหัสวดี นัดแบน นางสาววรรณพร จันทร

เทวี 

รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน

และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ประจำปก

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายกรีนทร อวมนุม 

รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบนิเทศศิลปออกแบบโปสเตอร หัวขอ

“เทิดไทองคราชัน รัชกาลที่ 10” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายอภิสิทธิ์ พูลสงวน 

รางวัลชนะเลิศ ทักษะประติมากรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ประจำปการศึกษา 2561 ระหวาง

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวศศิธร วุฒิสูง นางสาววัชราภรณ ชวยศรี 

รางวัลชนะเลิศ ทักษะการจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน

และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ประจำปกา

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพันธกานต อินออน นางสาวหงสเหม บุญกิตติวศิน 

รางวัลชนะเลิศ ทักษะการประกวดมารยาทไทย ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ

ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่

30 ประจำปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 3 – 7 ธันวาคม 2561

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวชลดา ดวงอิน 

นางสาวชลดา ดวงอิน ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดรองเพลงลูกทุง

ประเภทหญิง ระดับ ปวช หรือ ปวส. ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้น

ฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายจักราพัฒน กฤชบัวสรรค 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว (ขลุยเพียงออ) ระดับ

ปวช. หรือ ปวส. ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตร

วิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ประจำปการศึ

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวสุธีมนต นันตะสุข นางสาวอันธิกา เตอุตรวง 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน

และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ประ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวทัศวรรณ เลี้ยงประเสริฐ นางสาวจิราวรรณ ตนดวง นางสาวรุติรา

แซลี 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการประยุกตออกแบบตัดเย็บเครื่องแตง

กายสูสากล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ

ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายวันเฉลิม ทองนวม 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการวาดภาพสีน้ำหุนนิ่ง ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และ

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ประจำปการ

ศึกษา

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวปทราวดี สุวรรณรัตน 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair

Bartender ระดับ ปวช. หรือ ปวส. ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้น

ฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาววิมนรัตน ธันวาเทียม นางสาววรัญญา หินศรีลา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้น

ฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาววิยะดา จันทรแปน นางสาววรีภัทรา กอนกลอม 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะธุรกิจคาปลีกประเภทสินคา OTOP

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน

และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ประจำป

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายกัมปนาท จิตรจำนง นายมงคลชัย แยมอน 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการออกแบบ 3D แอนิเมชั่น หัวขอ

“อาชีวะ INTRO” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในการแขงขันทักษะ

วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สอศ.



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวชรินทิพย เจริญพร นางสาววิธิดา ใบทอง นายจักรกฤษณ คงสิล 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และ

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ประจำปกา

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สอศ.

นางสาวธารารัตน บุญไหว 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดรองเพลงสากล หญิง ระดับ ปวช.

หรือ ปวส. ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ประจำปการศึกษา 25

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สอศ.

นางสาวกฤติกา ขอบทอง 

เกียรติบัตร เปนผูมีความประพฤติดี มีคุณธรรม และจริยธรรม ยกยองให

เปนแบบอยางท่ีดีแกเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแหงชาติ ประจำป

2562

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวกฤติกา ขอบทอง 

เกียรติบัตรการชมเชยใหเปนเยาวชนคนดีศรีสังคม ของศาลเยาวชนและ

ครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ ประจำป พ.ศ. 2561

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

ศาลจเยาวชนและ

ครอบครัวจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวทัศวรรณ เลี้ยงประเสริฐ 

เกียรติบัตรการชมเชยใหเปนเยาวชนคนดีศรีสังคม ของศาลเยาวชนและ

ครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ ประจำป พ.ศ. 2561

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

ศาลเยาวชนและ

ครอบครัวจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวจันทกานติ์ ใจมิภักดิ์ นางสาวเกศสุดา ยิ้มเหม็ง นางสาวจันดารัตน

แกวหา นางสาวกุลจิรา ขนมฉ่ำ 

เปนตัวแทนนักกีฬาเปตอง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ เขารวมการ

แขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 13 “หลง หลินเกมส”

ประจำปการศึกษา 2561

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด สอศ.

นางสาวศศิกานต จำปางาม นางสาวสีวลี ภูมฟากทา 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชื่อผลงาน เครื่องเปลี่ยนเปนปุย การประกวด

โครงงานวิทยาศาสตรสมาคมวิทยาศาสตร-อาชีวศึกษา-เอสโซ ประจำป

พ.ศ. 2561 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อศจ.อุตรดิตถ



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวกฤษณา ทาสุข นางสาวจิราภรณ แกวทา นางสาวอริศรา คำเหม็ง 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ชื่อผลงาน การศึกษาชนิดของแปงในการทำ

พลาสติกชีวภาพ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรสมาคมวิทยาศาสตร-

อาชีวศึกษา-เอสโซ ประจำป พ.ศ. 2561 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อศจ.อุตรดิตถ

นางสาวนลาวัลย แกวกองทรัพย นางสาวประกายแกว มนตรุจิรัตน 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ในการแขงขัน

ทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำป

การศึกษา 2561

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อศจ.อุตรดิตถ

นางสาวอันธิกา เตอุตรวง นางสาวสุธีมนต นันตะสุข 

รางวัลชนะเลิศ โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ

และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา

2561

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อศจ.อุตรดิตถ

นางสาววาสิตา ชูยัง นางสาวสิริภัทร ศรีทน นางสาววรมน ขนานมี 

รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอขายสินคา “The marketing Challenge” ใน

การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2561

ชนะ

เลิศ
จังหวัด สอศ.

นางสาวสุภัทรตรา อินตะยศ นางสาวชนิกา คงสุข นางสาวพิชญญาพัชญ

หลวงคำ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การนำเสนอขายสินคา “The marketing

Challenge” ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2561

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อศจ.อุตรดิตถ

นางสาวกนกวรรณ จันสุข นางสาวปวริศา แสงแดง นางสาวภัทรลภา จันทร

วัฒนพงษ นางสาวปฐมพร นุมพรม 

รางวัลชนะเลิศ การเขียนแผนธุรกิจ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะ

พ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2561

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อศจ.อุตรดิตถ



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวณัฐนิชา แตงกูล นางสาวนฤทัย ยืนยง นางสาวกัญญารัตน อินทร

โชติ นางสาวนิพัทธา แสงกุณา นางสาวชลนิภา บุญกำเนิด 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การเขียนแผนธุรกิจ ในการแขงขันทักษะ

วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการ

ศึกษา 2561

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อศจ.อุตรดิตถ

นางสาววีรภัทรา กอนกลอม นางสาววิยะดา จันทรแปน 

รางวัลชนะเลิศ ธุรกิจคาปลีก ประเภทสินคา OTOP ในการแขงขันทักษะ

วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการ

ศึกษา 2561

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อศจ.อุตรดิตถ

นางสาวนลพรรณ สงาศิลป 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 พิมพไทยและพิมพอังกฤษดวยคอมพิวเตอร ใน

การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2561

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นายอิทธิชัย เชื้อผาเตา นางสาวศศิปวีร ดาโลกา 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การขายสินคาออนไลน การแขงขันทักษะ

วิชาชีพ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2561

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวนภัสวรรณ เถ่ือนทัพ 

รางวัลชนะเลิศ การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรผลิตหนังสือราชการภายนอก

ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2561

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวนฤมล แกวหา 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรผลิตหนังสือ

ราชการภายนอก ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2561

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวกรรณณิกา ถาพุฒ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรผลิตหนังสือ

ราชการภายนอก ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2561

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

1นางสาววรรณพร จันทรเทวี นางสาววราภรณ สุดทอ นางสาวหัสวดี นัด

แบน 

รางวัลชนะเลิศ การออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ในการแขงขันทักษะ

วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการ

ศึกษา 2561

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวธิดาทิพย เจกอราม นางสาวสายปญญา พ่ึงอินทร นางสาวพงศ

พัชรา มีอวม 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การออกแบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ในการ

แขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ

ประจำปการศึกษา 2561

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวกิตติกานต คำชมพู นางสาวสุดารัตน ภูปาน นางสาวอารยา เอี่ยม

สะอาด 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การออกแบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ในการ

แขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ

ประจำปการศึกษา 2561

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวรุจิรา แซลี นางสาวจิราวรรณ ตนดวง นางสาวทัศวรรณ เลี้ยง

ประเสริฐ 

รางวัลชนะเลิศ การประยุกตออกแบบตัดเย็บเครื่องตางกายสูสากล ในการ

แขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ

ประจำปการศึกษา 2561

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวกัญญานัฐ พรมมะโน นางสาวศศิมเกรณ ทองภู นายนพเกา ทองปน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประยุกตออกแบบตัดเย็บเครื่องตางกายสู

สากล ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2561

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวมาริสา เสาประโคน นางสาวลักขณา กันเพชร นายวิชิต อินทะเรือง

รุง 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประยุกตออกแบบตัดเย็บเครื่องตางกายสู

สากล ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2561

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายกองทัพไทย ลาเสือ นางสาวชวัลลักษณ สีนวนดำ 

รางวัลชนะเลิศ ประเภทการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจชุดพรอมจำหนาย

(Thai Set) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2561

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นายธีระยุทธ คลังวิเชียร นางสาวรัชนีวรรณ หัดเคลือบ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจชุด

พรอมจำหนาย (Thai Set) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2561

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นายคณิต ปานรุง นายศราวุฒิ พรมบอ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจชุด

พรอมจำหนาย (Thai Set) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2561

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นายธนวัฒน กันพัน นายเฉลิมเกียรติ เส็งสอน นางสาววิสุดา ขัติยะ 

รางวัลชนะเลิศ การออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจสูมาตรฐาน

สากล ประเภทอาหารม้ือค่ำแบบตะวันตก (Western Set Dinner) ในการ

แขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ

ประจำ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวเจริญพร เกิดพูล นางสาวประณุมาตร ออนแสง นางสาวศศินิภา

เข็มทอง 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจ

สูมาตรฐานสากล ประเภทอาหารมื้อค่ำแบบตะวันตก (Western Set

Dinner) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดอุ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นายอรรถวิทย วันนุกูล นางสาวสุมาลัย จีนทา นางสาววิชญาพร ศิริคำใส 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจ

สูมาตรฐานสากล ประเภทอาหารมื้อค่ำแบบตะวันตก (Western Set

Dinner) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดอุ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายพรหมพล ปนสังข นางสาวธารารัตน เรียนรังสี นางสาววิจิตรา

เมืองทอง นายโชควัฒ อยูยง 

รางวัลชนะเลิศ การจัดดอกไมแบบไทย ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและ

ทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2561

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นายสุรศักดิ์ โพธินาม นางสาววรัญญา นุมนวล นางสาวปณิตา ออนอยู นาย

ณัฐวุฒิ ชั่งสุข 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การจัดดอกไมแบบไทย ในการแขงขันทักษะ

วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการ

ศึกษา 2561

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวสุกัญญา ดวงแกว นางสาววริญญา สีแดงนอย นางสาวสุนิสา พุกฟก

นางสาวศรุชา มาขำ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การจัดดอกไมแบบไทย ในการแขงขันทักษะ

วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการ

ศึกษา 2561

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นายณัฐนนท ขันธนิมิตรมาศ นางสาวปญญพร พึ่งบางกรวย 

รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบ 2D แอนิเมชั่น “อเมซิ่งเที่ยวไทยสไตล

อาชีวะ” ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2561

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวชุติมา มิ่งขวัญ นางสาวพีรยา จิตกลาง 

รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 ทักษะการออกแบบ 2D แอนิเมชั่น “อเมซิ่ง

เท่ียวไทยสไตลอาชีวะ” ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2561

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวกรพินธุ บุญเกตุ นางสาวนภัสสร จันทรดา 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะการออกแบบ 2D แอนิเมชั่น “อเมซิ่ง

เท่ียวไทยสไตลอาชีวะ” ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2561

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายกัมปนาท จิตรจำนงค นายมงคลชัย แยมอน 

รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบ 3D แอนิเมชั่น อาชีวะ INTRO ในการ

แขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ

ประจำปการศึกษา 2561

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นายชัยมงคล จรทอง นายธงชัย ชมพู 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะการออกแบบ 3D แอนิเมชั่น อาชีวะ

INTRO ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2561

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวทัณฑิกามาศ อินตาเปา นายพิทยุต กำพัน 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะการออกแบบ 3D แอนิเมชั่น อาชีวะ

INTRO ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2561

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นายวันเฉลิม ทองนวม 

รางวัลชนะเลิศ ทักษะการวาดภาพสีน้ำหุนนิ่ง ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ

และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา

2561

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวพิมพวิภา ศรีเพชร 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะการวาดภาพสีน้ำหุนนิ่ง ในการแขงขัน

ทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำป

การศึกษา 2561

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นายณัฐวัฒน โลพาณิช 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะการวาดภาพสีน้ำ หุนนิ่ง ในการแขงขัน

ทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำป

การศึกษา 2561

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นายอภิสิทธิ์ พูลสงวน 

รางวัลชนะเลิศ ทักษะประติมากรรม ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะ

พ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2561

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายจิรศักดิ์ สีระสา 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะประติมากรรม ในการแขงขันทักษะ

วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการ

ศึกษา 2561

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นายอภิชัย พื้นชัยภูมิ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะประติมากรรม ในการแขงขันทักษะ

วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการ

ศึกษา 2561

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นายหัสดินทร อินตะ 

รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบตกแตงหัวขอ “Food Track in Thai

Culture” ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2561

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวกมลลักษณ กันจอย 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะการออกแบบตกแตงหัวขอ “Food

Track in Thai Culture” ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2561

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นายชญาสิทธิ์ กลิ่นหอม 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะการออกแบบตกแตงหัวขอ “Food

Track in Thai Culture” ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2561

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นายกรีนทร อวมนุน 

รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบนิเทศศิลปออกแบบโปสเตอร หัวขอ

“เทิดไท องคราชัน รัชกาลที่ 10” ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืน

ฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2561

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาววรรณิษา หลักแหลม 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะการออกแบบนิเทศศิลปออกแบบ

โปสเตอร หัวขอ “เทิดไท องคราชัน รัชกาลที่ 10” ในการแขงขันทักษะ

วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวสุทธิชา แกวคงขำ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะการออกแบบนิเทศศิลปออกแบบ

โปสเตอร หัวขอ “เทิดไท องคราชัน รัชกาลที่ 10” ในการแขงขันทักษะ

วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวธนกาญจน เพ็งเปน 

รางวัลชนะเลิศ การผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ในการ

แขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ

ประจำปการศึกษา 2561

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวปทราวดี สุวรรณรัตน 

รางวัลชนะเลิศ การผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ในการแขงขัน

ทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำป

การศึกษา 2561

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นายจักรกฤษณ คงสิบ 

รางวัลชนะเลิศ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ

และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา

2561

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวชรินทิพย เจริญพร 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในการแขงขัน

ทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำป

การศึกษา 2561

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาววิธิดา โบทอง 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในการแขงขัน

ทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำป

การศึกษา 2561

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาววัชราภรณ ชวยศรี นางสาวศศิธร วุฒิสูง 

รางวัลชนะเลิศ การจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืน

ฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2561

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวธัญวรัตน ชะเทียนรัมย นางสาวปาริชาติ เทพจัน 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืน

ฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2561

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาววรัญญา หินศรีลา นางสาววิมลรัตน ธันวาเทียม 

รางวัลชนะเลิศ การจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะ

พ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2561

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวอรอนงค ออนศรี นางสาวอินทุอร เบอะมาก 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะ

พ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2561

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวภัทราภรณ พรมมินทร นางสาวนฤมล ลือแกว นายพงษธร ชนะ

ประโคน 

รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร ผลงาน

“การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารแยม 3 in 1” ในการประกวดสิ่งประดิษฐของ

คนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ วันที่ 13 พฤศจิกายน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาววราภรณ สุดทอ นางสาวหัสวดี นัดแบน นางสาววรรณพร จันทร

เทวี นางสาวกัณญารัตน ลับเนตร นางสาวนันทนีภรณ ธิยะคำ นางสาวทัศ

วรรณ เล้ียงประเสริฐ นางสาวฐิติมา สาคร นางสาวกัญญาณัฐ พรมมะโน 

รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป ผลงาน “กระเปา

สานเชือกกลวย” ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเท

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นายธนดล โสภะสาระ นางสาวพิชญวิภา ทำไร นางสาวกฤษณา ปานสิงห

นางสาวสุภาวดี แผงศร นายนันทวุฒิ ไชยะ นายวิชิต อินทเรืองรุง นางสาว

มาริสา เสาประโคน นายดุสิต ทองดี 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป ผล

งาน “ชุดเครื่องประดับรวมสมัยจากไหลน้ำพี้” ในการประกวดสิ่งประดิษฐ

ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ วันที่ 13

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายพรหมพล ปนสังข นายไชยา เทพวัน นางสาวรัตนาพร มาสน นางสาว

นุชนารถ อินเขียว 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป ผล

งาน “พานพุมจากดินหินเหล็กน้ำพ้ี” ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน

ใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ วันที่ 13 พฤศจิกายน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวเรวดี ทาวหนอ นายฐาปกรญ ลาเกี้ยว นายจิรณัฐ บุญยิ่ง นายสุทธิ

พงษ คงชวย 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐดานการพัฒนา

ซอฟตแวรและสมองกลฝงตัว ผลงาน “เครื่องผสมปุย” ในการประกวดสิ่ง

ประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ วันที่ 13

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวมนตมนัส อินทรถา นางสาวปณิตา เรืองศิริ นางสาวชุติภา ติคำ

นางสาววรรณภา บำเพ็ญสุข 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐดานการแพทยและ

บรรเทาสาธารณภัยผลงาน “อุปกรณแกสรั่วเช็คชัวรได” ในการประกวดสิ่ง

ประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ วันที่

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวขนิษฐา มาวัน นางสาวนันทนัช ทาวพันธ นางสาวอรอนงค ออนศรี

นางสาวสุชานันท นิลพัตร นางสาวบุษปรัชญ เปยจันทร 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยี

ชีวภาพ ผลงาน “แผนเจลสมุนไพร” ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน

ใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวเรวดี ทาวหนอ นายจิรณัฐ บุญยิ่ง 

รางวัลชนะเลิศ ประเภทองคความรูการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ ผลงาน “เครื่องผสมปุย” ใน

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวมนฤทัย วิโสภา นายนครินทร แปลงประวัติ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทองคความรูการนำเสนอผลงานวิจัย

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ ผลงาน

“โปรแกรมชาวสวนแอปพลิเคชั่นออนไลน” ในการประกวดสิ่งประดิษฐของ

คนรุนใหม

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวสุพิชชา มงคลแกนทราย 

เกียรติบัตรยกยองเชิดชูเด็กไทยใฝดีมีคุณธรรม จริยธรรม จากสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ เน่ืองในวันเด็กแหงชาติ ป 2561 วันที่ 13

มกราคม 2561 ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรด

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

มหาวิทยาลัย

ราชภัฎอุตรดิตถ

นางสาวธัญญา กอนเสทือน ไดรับ Tablet Lenovo 1 เครื่อง นายฐาปกรญ

ลาเก้ียว 

มีคะแนนรวมในการฝกทักษะดานการพูดสูงที่มีคะแนนสูง 10 อันดับแรก

ของประเทศ ไดรับประกาศนียบัตร จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มีคะแนนฝกทักษะดานการพูดอันดับที่ 1 เดือนมิถุนายน 2561 ในการสงเ

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สำนักพัฒนา

สมรรถนะครูและ

บุคลากรอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวกัณฐิกา เณรแกว ไดรับ Tablet Lenovo 1 เครื่อง นางสาวพิชญ

ชณีศรี คำสวน นางสาววรรณกานต เพ็งดี นางสาวศยามล นิตต นางสาว

ธารินทร ขันทะเสน นางสาววรรณภา ทิพยตึก 

มีคะแนนรวมในการฝกทักษะดานการพูดสูงที่มีคะแนนสูง 10 อันดับแรก

ของประเทศ (เดือนกรกฎาคม) การสงเสริมการใชงานแอปพลิเคชัน Echo

VE ระดับสถานศึกษา ไดรับประกาศนียบัตร จากรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ศึกษาธิการ

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สำนักพัฒนา

สมรรถนะครูและ

บุคลากรอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพันธกานต อินออน นางสาวหงสเหม บุญกิตติวศิน 

รางวัลชนะเลิศ การแขงขันการประกวดมารยาทไทยระดับ ปวช. ปวส. ใน

การประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพ ในอนาคตแหงประเทศไทย การ

แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับ

ภาค ภาคเหนือ

ชนะ

เลิศ
ภาค สอศ.

นางสาวพรพิมล อินเขียว นางสาวนรีรัตน แกวประดับ นางสาวพรสุดา โฮ

หนู 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตอบปญหาทางบัญชี ชิงถวยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "สัมมาอาชีวบัญชี มหา

จักรีสิรินธร" ครั้งที่ 6 ประจำปการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิต

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิต



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวณัฐอารีย ลำอินทร นางสาววิภาวดี จันทรศิริโพธิ์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ ปวช. การแขงขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู

ความเปนเลิศครั้งท่ี 5 ชิงถวยประทานพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมส

วลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร

นางสาวศศิธร ชูใจ นางสาวณัฐฐินันท เพ็ชรศรี 

รางวัลเหรียญทองแดง ระดับ ปวช. ในการแขงขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู

ความเปนเลิศครั้งท่ี 5 ชิงถวยประทานพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมส

วลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร

นางสาวพรพิมล อินเขียว นางสาวนรีรัตน แกวประดับ 

รางวัลเหรียญเงิน ระดับ ปวส. ในการแขงขันทักษะวิชาชีพบัญชี สูความเปน

เลิศครั้งท่ี 5 ชิงถวยประทานพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวร

ราชาทินัดดามาตุ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวคณิตา เมืองภา 

คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจำปการศึกษา

2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

กระทรวง

ศึกษาธิการ

นางสาวสุธีมนต นันตะสุข 

ผานการคัดเลือกเขารับการฝกประสบการณวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการโรงแรมและสาขาการบัญชี

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพิทยุต กำพัน 

ผานการคัดเลือกประเภทสารคดี 10 เร่ือง ชื่อผลงาน “ประสบการณของชาย

หนุม” โครงการประกวดสื่อภาพยนตรและสารคดีอาชีวะ คุณธรรม สรางชาติ

ประจำป 2562

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพันธวัช ตันเต็ม 

ผานการคัดเลือกประเภทสารคดี 10 เร่ือง ชื่อผลงาน “ประสบการณของชาย

หนุม” โครงการประกวดสื่อภาพยนตรและสารคดีอาชีวะ คุณธรรม สรางชาติ

ประจำป 2562

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายกัมปนาท จิตรจำนง 

ผานการคัดเลือกประเภทสารคดี 10 เร่ือง ชื่อผลงาน “ประสบการณของชาย

หนุม” โครงการประกวดสื่อภาพยนตรและสารคดีอาชีวะ คุณธรรม สรางชาติ

ประจำป 2562

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวทัณฑิกามาศ อินตาเปา 

ผานการคัดเลือกประเภทสารคดี 10 เร่ือง ชื่อผลงาน “ประสบการณของชาย

หนุม” โครงการประกวดสื่อภาพยนตรและสารคดีอาชีวะ คุณธรรม สรางชาติ

ประจำป 2562

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวอรณี เอี่ยมจินดา 

ผานการคัดเลือกประเภทสารคดี 10 เร่ือง ชื่อผลงาน “ประสบการณของชาย

หนุม” โครงการประกวดสื่อภาพยนตรและสารคดีอาชีวะ คุณธรรม สรางชาติ

ประจำป 2562

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวกฤติกา ขอบทอง 

ไดรับพระราชทานโลเกียรติคุณและเกียรติบัตร “เด็กและเยาวชนดีเดนแหง

ชาติ” สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน และสงเสริมการมีสวนรวมของ

เยาวชน

ชนะ

เลิศ
ชาติ

กรมกิจการเด็ก

และเยาวชน

นายกิตติพงษ อินยา 

การประกวดวิจิตรตระการกรองรอยกระเชาดอกไม ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ โครงการเย็บรอย คอยจีบ ประดิษฐใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 10

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพ

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต

นายณัฐวุฒิ ชั่งสุข 

การประกวดวิจิตรตระการกรองรอยกระเชาดอกไม ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ โครงการเย็บรอย คอยจีบ ประดิษฐใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 10

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพ

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต

นางสาววรัญญา นุมนวล 

การประกวดวิจิตรตระการกรองรอยกระเชาดอกไม ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ โครงการเย็บรอย คอยจีบ ประดิษฐใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 10

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพ

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาววริญญา สีแดงนอย 

การประกวดวิจิตรตระการกรองรอยกระเชาดอกไม ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ โครงการเย็บรอย คอยจีบ ประดิษฐใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 10

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพ

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต

นางสาววันทนา สีสมุดคำ 

การประกวดวิจิตรตระการกรองรอยกระเชาดอกไม ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ โครงการเย็บรอย คอยจีบ ประดิษฐใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 10

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพ

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต

นางสาวปณิตา ออนอยู 

การประกวดวิจิตรตระการกรองรอยกระเชาดอกไม ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ โครงการเย็บรอย คอยจีบ ประดิษฐใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 10

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพ

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต

นางสาวสุดาพร สุจิตร 

การประกวดวิจิตรตระการกรองรอยกระเชาดอกไม ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ โครงการเย็บรอย คอยจีบ ประดิษฐใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 10

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพ

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต

นางสาวอมรรัตน คำแร 

การประกวดวิจิตรตระการกรองรอยกระเชาดอกไม ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ โครงการเย็บรอย คอยจีบ ประดิษฐใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 10

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพ

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต

นางสาวชนากานต เดชา 

การประกวดวิจิตรตระการกรองรอยกระเชาดอกไม ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ โครงการเย็บรอย คอยจีบ ประดิษฐใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 10

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพ

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต

นางสาวสุชานันท สีรักษ 

การประกวดวิจิตรตระการกรองรอยกระเชาดอกไม ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ โครงการเย็บรอย คอยจีบ ประดิษฐใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 10

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพ

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวชฎาพร สวนสรรค 

การประกวดวิจิตรตระการกรองรอยกระเชาดอกไม ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ โครงการเย็บรอย คอยจีบ ประดิษฐใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 10

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพ

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต

นางสาวจันทกานติ์ ใจมิภักดิ์ 

กีฬาเปตอง ประเภทหญิงเดี่ยว ในการแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้ง

ที่ 14 “ละโวเกมส”

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวสุดารัตน ยาธรรม 

การตอบปญหาวิชาหนาท่ีพลเมืองและประวัติศาสตรไทย ระดับ ปวช./ปวส.

ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับ

ชาติ ครั้งท่ี 29 ปการศึกษา 2562

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวสุภาวดี ทวนพรมราช 

การตอบปญหาวิชาหนาท่ีพลเมืองและประวัติศาสตรไทย ระดับ ปวช./ปวส.

ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับ

ชาติ ครั้งท่ี 29 ปการศึกษา 2562

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวรุจิรา แซลี 

ทักษะการประยุกตออกแบบตัดเย็บเครื่องแตงกายสูสากล ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา

พ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ปการศึกษา 2562

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาววราภรณ สุดทอ 

ทักษะการประยุกตออกแบบตัดเย็บเครื่องแตงกายสูสากล ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา

พ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ปการศึกษา 2562

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาววรรณพร จันทรเทวี 

ทักษะการประยุกตออกแบบตัดเย็บเครื่องแตงกายสูสากล ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา

พ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ปการศึกษา 2562

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวศรสรรค สุนันทตะ 

ทักษะการประยุกตออกแบบตัดเย็บเครื่องแตงกายสูสากล ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา

พ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ปการศึกษา 2562

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายชาตรี แตงสุวรรณ 

ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจ สูมาตรฐานสากล ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา

พ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับชาติ ครั้งที่ 29

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวอรทัย แกนเมือง 

ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจ สูมาตรฐานสากล ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา

พ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับชาติ ครั้งที่ 29

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวณิชาภัทร ตะนา 

ทักษะการออกแบบเขียนตกแตง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการ

แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับชาติ

ครั้งท่ี 29 ปการศึกษา 2562

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาววราภรณ สุดทอ 

ประเภทสาขาแฟชั่นเทคโนโลยี (Fashion Technology) การแขงขันฝมือ

แรงงานแหงชาติ ครั้งท่ี 28

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
กรมพัฒนาฝมือ

แรงงาน

นางสาวปรียานุช มีนาค 

โครงงาน “แผนฟลมบริโภคไดจากแปงขาวโพดสำหรับซองบรรจุผลโจก”

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร

อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ปการศึกษา 2562

ชนะ

เลิศ
ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัดตาก

นางสาวเนย รักชาติ 

โครงงาน “แผนฟลมบริโภคไดจากแปงขาวโพดสำหรับซองบรรจุผลโจก”

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร

อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ปการศึกษา 2562

ชนะ

เลิศ
ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัดตาก



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวเนย รักพวก 

โครงงาน “แผนฟลมบริโภคไดจากแปงขาวโพดสำหรับซองบรรจุผลโจก”

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร

อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ปการศึกษา 2562

ชนะ

เลิศ
ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัดตาก

นางสาวธนพร บูตั้ง 

โครงงาน “แผนฟลมบริโภคไดจากแปงขาวโพดสำหรับซองบรรจุผลโจก”

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร

อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ปการศึกษา 2562

ชนะ

เลิศ
ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัดตาก

นางสาวคณิตา เมืองภา 

โครงงาน “การพัฒนาสูตรน้ำพริกค่ัวเห็ดเผาะ” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาค

เหนือ ปการศึกษา 2562 ครั้งท่ี 29

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
อาชีวศึกษา

จังหวัดตาก

นางสาวจีรวรรณ วินมา 

โครงงาน “การพัฒนาสูตรน้ำพริกค่ัวเห็ดเผาะ” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาค

เหนือ ปการศึกษา 2562 ครั้งท่ี 29

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
อาชีวศึกษา

จังหวัดตาก

นางสาวศศิกานต จำปางาม 

โครงงาน “การพัฒนาสูตรน้ำพริกค่ัวเห็ดเผาะ” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาค

เหนือ ปการศึกษา 2562 ครั้งท่ี 29

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
อาชีวศึกษา

จังหวัดตาก

นางสาววราภรณ สุดทอ 

สาขาแฟชั่นและเทคโนโลยี ในการแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งที่ 28

ระดับภาค

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สถาบันพัฒนา

ฝมือแรงงาน 9

พิษณุโลก กรม

พัฒนาฝมือ

แรงงาน

กระทรวงแรงงาน



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาววรรณพร จันทรเทวี 

ประเภทสาขาแฟชั่นและเทคโนโลยี ในการแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งที่

28 ระดับภาค

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สถาบันพัฒนา

ฝมือแรงงาน 9

พิษณุโลก กรม

พัฒนาฝมือ

แรงงาน

กระทรวงแรงงาน

นางสาวกิตติกานต คำชมภู 

ประเภทสาขาแฟชั่นและเทคโนโลยี การแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งที่

28 ระดับภาค

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สถาบันพัฒนา

ฝมือแรงงาน 9

พิษณุโลก กรม

พัฒนาฝมือ

แรงงาน

กระทรวงแรงงาน

นางสาวสุชานันท จันตะแฝก 

ประเภทสาขาประกอบอาหาร ในการแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งที่ 28

ระดับภาค

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สถาบันพัฒนา

ฝมือแรงงาน 9

พิษณุโลก กรม

พัฒนาฝมือ

แรงงาน

กระทรวงแรงงาน

นางสาวนลาวัลย แกวกองทรัพย 

ผลงาน “การศึกษาคุณสมบัติของหลอดชีวภาพจากผงวุน” การประกวดโครง

งานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ประจำป 2563

ชนะ

เลิศ
ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

นางสาวรัตนาพร วัฒนธำรงศักดิ์ 

ผลงาน “การศึกษาคุณสมบัติของหลอดชีวภาพจากผงวุน” การประกวดโครง

งานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ประจำป 2563

ชนะ

เลิศ
ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

นางสาวหงสเหม บุญกิตติวศิน 

ผลงาน “การศึกษาคุณสมบัติของหลอดชีวภาพจากผงวุน” การประกวดโครง

งานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ประจำป 2563

ชนะ

เลิศ
ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายฉัตรชัย เดิมที 

ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน หลักสูตรระยะสั้น และการแขงขัน

โครงงานวิทยาศาสตร ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ปการศึก

ชนะ

เลิศ
ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

นายฉัตรชัย เดิมที 

ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน หลักสูตรระยะสั้น และการแขงขัน

โครงงานวิทยาศาสตร ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ปการศึก

ชนะ

เลิศ
ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

นางสาวกฤติยาณี พึ่งเพิ้ง 

ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน หลักสูตรระยะสั้น และการแขงขัน

โครงงานวิทยาศาสตร ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ปการศึก

ชนะ

เลิศ
ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

นางสาวกฤติกา ขอบทอง 

ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

(ปวส.) การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตรระยะสั้น และการ

แขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

นางสาวสุธีมนต นันตะสุข 

ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

(ปวส.) การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตรระยะสั้น และการ

แขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

นายวิกรม คำหมี 

ทักษะการนำเสนอขายสินคา “The marketing Challenge” ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน

หลักสูตรระยะสั้น และการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ระดับภาค ภาคเหนือ

ครั

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวมุกดาการ ศัลยพงษ 

ทักษะการนำเสนอขายสินคา “The marketing Challenge” ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน

หลักสูตรระยะสั้น และการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ระดับภาค ภาคเหนือ

ครั

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

นางสาวสิริภัทรณ ศรีทน 

ทักษะการนำเสนอขายสินคา “The marketing Challenge” ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน

หลักสูตรระยะสั้น และการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ระดับภาค ภาคเหนือ

ครั

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

นางสาวธันยพร หลงครุธ 

ทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค (Creative Marketing Plan) ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน

หลักสูตรระยะสั้น และการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ระดับภ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

นางสาวกมลพรรณ ปานพรม 

ทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค (Creative Marketing Plan) ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน

หลักสูตรระยะสั้น และการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ระดับภ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

นางสาวสุภาวดี อินทรเพ็ชร 

ทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค (Creative Marketing Plan) ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน

หลักสูตรระยะสั้น และการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ระดับภ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

นางสาวสุดารัตน วงศชารี 

ทักษะการจัดแสดงสินคาและบริการลูกคา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.) การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตรระยะสั้น และการ

แขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ปการ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวสุนันทา ซ่ือตรง 

ทักษะการจัดแสดงสินคาและบริการลูกคา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.) การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตรระยะสั้น และการ

แขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ปการ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

นางสาวรุจิรา แซลี 

ทักษะการประยุกตออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกายสูสากล ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน

หลักสูตรระยะสั้น และการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ระดับภาค ภาคเห

ชนะ

เลิศ
ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

นางสาววราภรณ สุดทอ 

ทักษะการประยุกตออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกายสูสากล ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน

หลักสูตรระยะสั้น และการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ระดับภาค ภาคเห

ชนะ

เลิศ
ภาค

อาชีวศึกษาจัง

หวัดสุุโขทัย

นางสาววรรณพร จันทรเทวี 

ทักษะการประยุกตออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกายสูสากล ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน

หลักสูตรระยะสั้น และการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ระดับภาค ภาคเห

ชนะ

เลิศ
ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

นางสาวศรสรรค สุนันทตะ 

ทักษะการประยุกตออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกายสูสากล ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน

หลักสูตรระยะสั้น และการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ระดับภาค ภาคเห

ชนะ

เลิศ
ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

นายชาตรี แตงสุวรรณ 

ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจ สูมาตรฐานสากล ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน

หลักสูตรระยะสั้น และการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ระดับภาค ภ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

นางสาวอรทัย แกนเมือง 

ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจ สูมาตรฐานสากล ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน

หลักสูตรระยะสั้น และการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ระดับภาค ภ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวณิชาภัทร ตะนา 

ทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแตง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน หลักสูตรระยะสั้น และการแขงขัน

โครงงานวิทยาศาสตร ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ปการศึกษา

ชนะ

เลิศ
ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

นายณัฐดนัย ชมพู 

ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การ

แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน หลักสูตรระยะสั้น และการแขงขันโครง

งานวิทยาศาสตร ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ปการศึกษา 2562

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

นางสาวปณณพร พึ่งบางกรวย 

ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การ

แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน หลักสูตรระยะสั้น และการแขงขันโครง

งานวิทยาศาสตร ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ปการศึกษา 2562

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

นายวรรณพงษ มากคลาย 

ทักษะจิตรกรรมไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การแขงขันทักษะ

วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตรระยะสั้น และการแขงขันโครงงาน

วิทยาศาสตร ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ปการศึกษา 2562

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

นายชาติปราโมทย เทศเอม 

ทักษะจิตรกรรมไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การแขงขันทักษะ

วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตรระยะสั้น และการแขงขันโครงงาน

วิทยาศาสตร ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ปการศึกษา 2562

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

นายกรีนทร อวมนุม 

ทักษะการออกแบบมัลติมีเดียอารตเพ่ือการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตรระยะ

สั้น และการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

นายมงคลชัย แยมอน 

ทักษะการออกแบบมัลติมีเดียอารตเพ่ือการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตรระยะ

สั้น และการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวชรินทิพย เจริญพร 

ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส. การแขงขันทักษะ

วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตรระยะสั้น และการแขงขันโครงงาน

วิทยาศาสตร ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ปการศึกษา 2562

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

นางสาววิธิดา ใบทอง 

ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส. การแขงขันทักษะ

วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตรระยะสั้น และการแขงขันโครงงาน

วิทยาศาสตร ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ปการศึกษา 2562

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

นายจักรกฤษณ คงสิบ 

ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส. การแขงขันทักษะ

วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตรระยะสั้น และการแขงขันโครงงาน

วิทยาศาสตร ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ปการศึกษา 2562

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

นางสาวสุดารัตน ยาธรรม 

ทักษะการตอบปญหาวิชาหนาท่ีพลเมืองและวัติศาสตรไทย ระดับ ปวช./ปวส.

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน หลักสูตรระยะสั้น และการแขงขัน

โครงงานวิทยาศาสตร ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ปการศึก

ชนะ

เลิศ
ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

นางสาวสุภาวดี ทวนพรมราช 

ทักษะการตอบปญหาวิชาหนาท่ีพลเมืองและวัติศาสตรไทย ระดับ ปวช./ปวส.

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน หลักสูตรระยะสั้น และการแขงขัน

โครงงานวิทยาศาสตร ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ปการศึก

ชนะ

เลิศ
ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

นายจักราพัฒน กฤชบัวสรรค 

ทักษะการประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว (ขลุยเพียงออ) การแขงขันทักษะ

วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตรระยะสั้น และการแขงขันโครงงาน

วิทยาศาสตร ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ปการศึกษา 2562

ชนะ

เลิศ
ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

นายนครินทร แปลงประวัติ 

การประกวดรองเพลงไทยสากล (สตริง) ประเภทชาย ระดับ ปวช. /ปวส. การ

แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน หลักสูตรระยะสั้น และการแขงขันโครง

งานวิทยาศาสตร ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ปการศึกษา

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวอินทิรา ศักดิ์ภูเขียว 

ทักษะการประกวดรองเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับ ปวช./ปวส. การ

แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน หลักสูตรระยะสั้น และการแขงขันโครง

งานวิทยาศาสตร ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ปการศึกษา 2562

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

นางสาวทาริกา พรหมสุวรรณ 

ตัวแทนเยาวชนตนแบบเกงและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุนที่ 10

ประจำป 2563 ระดับภาคเหนือ

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

กระทรวง

สาธารณสุข

นางสาวทาริกา พรมสุวรรณ 

เยาวชนตนแบบเกงและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ประเภทหญิง ระดับ

จังหวัดอุตรดิตถ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

กระทรวง

สาธารณสุข

นายฉัตรชัย เดิมที 

ทักษะ “การใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด

จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชี

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวกฤติยาณี พึ่งเพิ้ง 

ทักษะ “การใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด

จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชี

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวกฤติกา ขอบทอง 

ทักษะ “โปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

(ปวส.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับจังหวัด

จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวสุธีมนต นันตะสุข 

ทักษะ “โปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

(ปวส.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับจังหวัด

จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายวิกรม คำหมี 

ทักษะการนำเสนอขายสินคา “The Marketing Challenge” ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้น

ฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวมุกดาการ ศัลยพงษ 

ทักษะการนำเสนอขายสินคา “The Marketing Challenge” ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้น

ฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวสิริภัทรณ ศรีทน 

ทักษะการนำเสนอขายสินคา “The Marketing Challenge” ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้น

ฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาววิภารัตน แยมศรี 

ทักษะการนำเสนอขายสินคา “The Marketing Challenge” ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้น

ฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวนฤทัย ยืนยง 

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการ

แขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ

และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวอัจชรียา เณรแยม 

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการ

แขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ

และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายสุทธิราช ผิวหลง 

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการ

แขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ

และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวกนกวรรณ จันสุข 

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการ

แขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ

และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวปวันรัตน วันมา 

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการ

แขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ

และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวชื่นกมล มูลเมือง 

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการ

แขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ

และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวอังคณา ศรีเขื่อนแกว 

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการ

แขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ

และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวประภัสรา ดอนชาไพร 

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการ

แขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ

และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวกัญญารัตน อินทรโชติ 

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการ

แขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ

และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวอรุณรัตน ขันใจ 

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการ

แขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ

และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวธันยพร หลงครุธ 

ทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค (Creative Marketing Plan) ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ

วิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวกมลพรรณ ปานพรม 

ทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค (Creative Marketing Plan) ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ

วิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวสุภาวดี อินทรเพ็ชร 

ทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค (Creative Marketing Plan) ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ

วิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวฉัตรนภา ศูนยกลาง 

ทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค (Creative Marketing Plan) ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ

วิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวจันทภา อินทะจันทร 

ทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค (Creative Marketing Plan) ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ

วิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวณัฐธิกา ลิขิต 

ทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค (Creative Marketing Plan) ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ

วิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวอมรรัตน สีสุทโธ 

ทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค (Creative Marketing Plan) ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ

วิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาววีรดา ออนทอง 

ทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค (Creative Marketing Plan) ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ

วิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวชญานิศ นึกไฉน 

ทักษะพิมพไทยดวยคอมพิวเตอร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการ

แขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ

และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจั

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวภัทรวดี ทองฉะออน 

ทักษะพิมพไทยดวยคอมพิวเตอร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการ

แขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ

และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจั

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวณัฐวิณีย สีฟา 

ทักษะพิมพไทยดวยคอมพิวเตอร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการ

แขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ

และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจั

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวณัฐริณีย สีฟา 

ทักษะพิมพอังกฤษดวยคอมพิวเตอร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน

การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัด

อุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวกนกวัลย บุญประเสริฐ 

ทักษะพิมพอังกฤษดวยคอมพิวเตอร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน

การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัด

อุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาววธิฎา นอยสี 

ทักษะพิมพอังกฤษดวยคอมพิวเตอร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน

การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัด

อุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวนภัสวรรณ เถ่ือนทัพ 

ทักษะการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ

วิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวกัญญารัตน บุญยัง 

ทักษะการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ

วิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวณัฐวรา แกวสง 

ทักษะการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ

วิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวสุดารัตน วงศชารี 

ทักษะการจัดแสดงสินคาและบริการลูกคา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด

จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชี

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวสุนันทา ซื่อตรง 

ทักษะการจัดแสดงสินคาและบริการลูกคา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด

จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชี

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวนิรมล หอมหา 

ทักษะการจัดแสดงสินคาและบริการลูกคา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด

จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชี

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวนิรมล หอมหา 

ทักษะพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ระดับ ปวช./ปวส.

ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัด

อุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายธีรภัทร มั่งมี 

ทักษะพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ระดับ ปวช./ปวส.

ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัด

อุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวกนกพร ขัดติยศ 

ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัด

อุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึก

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวพรรษา จันทรสวาง 

ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัด

อุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึก

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายปุระชัย บุญเปา 

ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัด

อุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึก

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวนฤมล แกวพอง 

ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัด

อุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึก

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายวรรัตน ศรีละบุตร 

ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัด

อุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึก

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวกมลฉัตร จันทรทอง 

ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัด

อุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึก

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวกุลธิดา จันทรแดง 

ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัด

อุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึก

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวนารายณพรรณ วิเศษสิงห 

ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัด

อุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึก

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวรัชดาพร ทิพยแกว 

ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัด

อุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึก

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายชาตรี แตงสุวรรณ 

ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจ สูมาตรฐานสากล ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ

วิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประด

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวอรทัย แกนเมือง 

ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจ สูมาตรฐานสากล ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ

วิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประด

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายธนาวุฒิ ปนมณี 

ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจ สูมาตรฐานสากล ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ

วิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายพีรพัฒน พิมพเถ่ือน 

ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจ สูมาตรฐานสากล ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ

วิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวจิราภา ดวงมะโน 

ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจ สูมาตรฐานสากล ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ

วิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวสุภาภรณ ออนชาวนา 

ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจ สูมาตรฐานสากล ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ

วิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวอมรรัตน คำแร 

ทักษะการประดิษฐดอกไมสดแบบไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัด

อุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาววิภา อิสสระ 

ทักษะการประดิษฐดอกไมสดแบบไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัด

อุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวชนากาน เตชา 

ทักษะการประดิษฐดอกไมสดแบบไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัด

อุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษา

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาววริญญา สีแดงนอย 

ทักษะการประดิษฐดอกไมสดแบบไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัด

อุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษา

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายณัฐวุฒิ ชั่งสุข 

ทักษะการประดิษฐดอกไมสดแบบไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัด

อุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษา

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาววรัญญา นุมนวล 

ทักษะการประดิษฐดอกไมสดแบบไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัด

อุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายโชควัฒ อยูยง 

ทักษะการประดิษฐดอกไมสดแบบไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัด

อุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวปณิตา ออนอยู 

ทักษะการประดิษฐดอกไมสดแบบไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัด

อุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายกิตติพงษ อินทา 

ทักษะการประดิษฐดอกไมสดแบบไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัด

อุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษา

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาววันทนา สีสมุดคำ 

ทักษะการประดิษฐดอกไมสดแบบไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัด

อุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษา

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวสุกัญญา ดวงแกว 

ทักษะการประดิษฐดอกไมสดแบบไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัด

อุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษา

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวสุดาพร สุจิตร 

ทักษะการประดิษฐดอกไมสดแบบไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัด

อุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษา

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวสายปญญา พึ่งอินทร 

ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด

จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอา

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวกิตติกานต คำชมภู 

ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด

จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอา

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวสุดารัตน ภูปาน 

ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด

จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอา

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวธิดาทิพย เจกอราม 

ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด

จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอา

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวพงศพัชรา มีอวม 

ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด

จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอา

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายวีรพล แกวพวงใหม 

ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด

จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอา

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวนาฏสุดา เพชรสลับแกว 

ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด

จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอา

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวพรสวรค จันทรกระจาง 

ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด

จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอา

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวอารยา เอี่ยมสะอาด 

ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด

จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอา

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวรุจิรา แซลี 

ทักษะการประยุกตออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกายสูสากล ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ

วิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาววราภรณ สุดทอ 

ทักษะการประยุกตออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกายสูสากล ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ

วิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาววรรณพร จันทรเทวี 

ทักษะการประยุกตออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกายสูสากล ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ

วิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวกุศลิน คงกอน 

ทักษะการประยุกตออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกายสูสากล ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ

วิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวดาวเดือน แซหวา 

ทักษะการประยุกตออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกายสูสากล ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ

วิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวอังคณา บันลือ 

ทักษะการประยุกตออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกายสูสากล ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ

วิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวจิราพร แดนกุญชร 

ทักษะการประยุกตออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกายสูสากล ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ

วิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวผกามาส ขวัญคำ 

ทักษะการประยุกตออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกายสูสากล ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ

วิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายธนดล โสภะสาระ 

ทักษะการประยุกตออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกายสูสากล ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ

วิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายณัฐดนัย ชมภู 

ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการ

แขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ

และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหว

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวปณณพร พึ่งบางกรวย 

ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการ

แขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ

และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหว

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวชุติมา มิ่งขวัญ 

ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการ

แขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ

และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหว

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวพีรยา จิตกลาง 

ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการ

แขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ

และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหว

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวกมลลักษณ กันจอย 

ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการ

แขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ

และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหว

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาววรรณิษา หลักแหลม 

ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการ

แขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ

และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหว

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายกรีนทร อวมนุม 

ทักษะการออกแบบมัลติมีเดียอารตเพ่ือการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน

ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายมงคลชัย แยมอน 

ทักษะการออกแบบมัลติมีเดียอารตเพ่ือการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน

ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายหัสดินทร อินตะ 

ทักษะการออกแบบมัลติมีเดียอารตเพ่ือการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน

ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายณัฐพงษ สิงทอง 

ทักษะการออกแบบมัลติมีเดียอารตเพ่ือการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน

ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวรัชนก บุญปูสัย 

ทักษะการวาดภาพ (Drawing) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการ

แขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ

และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหว

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายชาติปราโมทย เทศเอม 

ทักษะการวาดภาพ (Drawing) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการ

แขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ

และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหว

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายอภิชัย พื้นชัยภูมิ 

ทักษะการวาดภาพ (Drawing) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการ

แขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ

และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหว

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายวรรณพงษ มากคลาย 

ทักษะจิตรกรรมไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการแขงขัน

ทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิต

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจัว

หวัดอุตรดิตถ

นายชาติปราโมทย เทศเอม 

ทักษะจิตรกรรมไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการแขงขัน

ทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิต

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายสรวิศ คงนิล 

ทักษะจิตรกรรมไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการแขงขัน

ทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวซึกษาจัว

หวัดอุตรดิตถ

นางสาวณิชาภัทร ตะนา 

ทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแตง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน

การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัด

อุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจั

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวภัทรนรินทร เขียวอินทร 

ทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแตง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน

การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัด

อุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจั

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวศรุตา อำไพ 

ทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแตง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน

การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัด

อุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจั

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

อุตรดิตถ

นางสาวศรุตา อำไพ 

ทักษะการออกแบบนิเทศศิลป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการ

แขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ

และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวั

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวภัทรนรินทร เขียวอินทร 

ทักษะการออกแบบนิเทศศิลป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการ

แขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ

และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวั

รอง

ชนะ

เลิศ

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวณิชาภัทร ตะนา 

ทักษะการออกแบบนิเทศศิลป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการ

แขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ

และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวั

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาววรรณพร เพ็งวันทา 

ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ระดับ ปวช./ปวส. ในการ

แขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ

และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังห

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายรชฏ แยมศรี 

ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ระดับ ปวช./ปวส. ในการ

แขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ

และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังห

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายชลทิศ คำบาง 

ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ระดับ ปวช./ปวส. ในการ

แขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ

และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังห

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวนิตยา ภูคำ 

ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ระดับ ปวช./ปวส. ในการแขงขัน

ทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวั

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวถิรมล อนกลิ้ง 

ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ระดับ ปวช./ปวส. ในการแขงขัน

ทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวั

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวกมลวรรณ รัตนเสถียร 

ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ระดับ ปวช./ปวส. ในการแขงขัน

ทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวั

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวชรินทิพย เจริญพร 

ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ

วิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของ

คนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาววิธิดา ใบทอง 

ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ

วิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของ

คนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายจักรกฤษณ คงสิบ 

ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ

วิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของ

คนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษษ

จังหวัดอุตรดิตถ



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวบุษปรัชญ เปยจันทร 

ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศกทองถ่ิน ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้น

ฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวจุฬารัตน คุมคง 

ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศกทองถ่ิน ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้น

ฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายศรัณย บัวจันทร 

ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศกทองถ่ิน ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้น

ฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายประเมิน กามะ 

ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศกทองถ่ิน ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้น

ฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาววรภรณ ทาวพันธ 

ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศกทองถ่ิน ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้น

ฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวกัลยรัตน เสนาเกตุ 

ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศกทองถ่ิน ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้น

ฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาววัชราภรณ ชวยศรี 

ทักษะการจัดทำรายการนำเท่ียว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัด

อุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวปาริชาติ เทพจัน 

ทักษะการจัดทำรายการนำเท่ียว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัด

อุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาววิกันดา เวียงทอง 

ทักษะการจัดทำรายการนำเท่ียว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัด

อุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายมินลดา จันทรแปน 

การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทชาย ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ

และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่ง

ประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปกา

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายนครินทร แปลงประวัติ 

การประกวดรองเพลงไทยสากล ประเภทชาย ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ

และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่ง

ประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวปวีณา ไชยา 

การประกวดรองเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ

และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่ง

ประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวอินทรา ศักดิ์ภูเขียว 

การประกวดรองเพลงสากล ประเภทหญิง ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และ

ทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐ

ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายธีรเดช เชยจันทา 

การประกวดวงดนตรีโฟลคซอง ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้น

ฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน

ใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2562

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายพันธวัช ตันเต็ม 

การประกวดวงดนตรีโฟลคซอง ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้น

ฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน

ใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2562

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายธนดล กาศอนันต 

การประกวดวงดนตรีโฟลคซอง ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้น

ฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน

ใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2562

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาววราพรรณ ชางทอง 

การประกวดวงดนตรีโฟลคซอง ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้น

ฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน

ใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2562

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกาาจังหวัด

อุตรดิตถ

นางสาวกัญญารัตน เลิศชุณหทรัพย 

การประกวดดนตรีสากล ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน

ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2562

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายกำปนาท จิตรจำนง 

การประกวดดนตรีสากล ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน

ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2562

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายธนวัฒน ไพบุญ 

การประกวดดนตรีสากล ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน

ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2562

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายธนายุทธ หมื่นทอง 

การประกวดดนตรีสากล ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน

ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2562

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายชยสิทธ์ิ สังวาล 

การประกวดดนตรีไทย ระนาดเอก ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ

วิชาพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของ

คนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2562

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวณัฐอารีย ลำอินทร 

การประกวดพูดในท่ีสาธารณะเปนภาษาอังกฤษ (English Public Speaking

Contest) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับจังหวัด

จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวนิลนา จันทรทอง 

การประกวดสุนทรพจนภาษาจีน ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชา

พ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน

ใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2562

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวนิลนา จันทรทอง 

การประกวดสุนทรพจนภาษาไทย ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชา

พ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน

ใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2562

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวบุษบา ทองนวม 

การประกวดรักการอานภาษาไทย ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชา

พ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน

ใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2562

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวสุชานันท นิลพัตร 

การประกวดการพูดสาธิตเปนภาษาอังกฤษ (English Demonstration

Contest) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับจังหวัด

จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวสุดารัตน ยาธรรม 

การแขงขันตอบปญหาวิชาหนาท่ีพลเมืองและประวัติศาสตรไทย ในการแขงขัน

ทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวสุภาวดี ทวนพรมราช 

การแขงขันตอบปญหาวิชาหนาท่ีพลเมืองและประวัติศาสตรไทย ในการแขงขัน

ทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายวีรพล แกวพวงใหม 

การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับ

จังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายปริญญา นิ่มรอด 

การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับ

จังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายภูมิรพี มีบุญ 

การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับ

จังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวศุภวรรณ นาเก 

การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับ

จังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวพิชญชณีศรี คำสวน 

การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับ

จังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายณัฐกมล มั่นแกว 

การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน

ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายณัฐวุฒิ กอนวงษ 

การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน

ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวรัตนาภรณ ทองสี 

การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน

ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายนิติธัช ยิ้มจันทร 

การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน

ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวภัทราวดี มีลาภ 

การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน

ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายพัพธกานต อินออน 

การประกวดมารยาทไทย ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน

ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2562

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวภัทรสุดา เพ็ชรแบน 

การประกวดมารยาทไทย ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐาน

ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2562

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายอนุชา มงคลแกว 

การประกวดเลานิทานพ้ืนบาน ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้น

ฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน

ใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2562

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวคณิตา เมืองภา 

ผลงาน “น้ำพริกเผาเห็ดเผาะ” ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร

การประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐของคน

รุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวจีรวรรณ วินมา 

ผลงาน “น้ำพริกเผาเห็ดเผาะ” ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร

การประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐของคน

รุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวณัฐชา โงนคง 

ผลงาน “น้ำพริกเผาเห็ดเผาะ” ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร

การประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐของคน

รุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวน้ำฝน ทุมลา 

ผลงาน “น้ำพริกเผาเห็ดเผาะ” ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร

การประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐของคน

รุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวศศิกานต จำปางาม 

ผลงาน “น้ำพริกเผาเห็ดเผาะ” ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร

การประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐของคน

รุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวพิมพวิภา ศรีเพชร 

ผลงาน “ตาลปตรสามมิติ” ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป การ

ประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน

ใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2562

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวธัญญารัตน ถ่ินเถิน 

ผลงาน “ตาลปตรสามมิติ” ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป การ

ประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน

ใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2562

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายจิรศักดิ์ สีระสา 

ผลงาน “ตาลปตรสามมิติ” ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป การ

ประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน

ใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2562

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายบุลากร แกวพา 

ผลงาน “ตาลปตรสามมิติ” ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป การ

ประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน

ใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2562

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายณัฐดนัย ชมพู 

ผลงาน “ตาลปตรสามมิติ” ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป การ

ประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน

ใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2562

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวณัฐธนารี ตันดี 

ผลงาน “กระเปาชะลอมผาทอลับแล” ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป

การประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐของคน

รุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวนิรมล เงินมา 

ผลงาน “กระเปาชะลอมผาทอลับแล” ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป

การประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐของคน

รุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวอารยา เอี่ยมสะอาด 

ผลงาน “กระเปาชะลอมผาทอลับแล” ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป

การประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐของคน

รุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวธัญรดี สุขตน 

ผลงาน “กระเปาชะลอมผาทอลับแล” ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป

การประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐของคน

รุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายปริญญา นิ่มรอด 

ผลงาน “กระเปาชะลอมผาทอลับแล” ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป

การประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐของคน

รุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายวีรพล แกวพวงใหม 

ผลงาน “กระเปาชะลอมผาทอลับแล” ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป

การประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐของคน

รุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายสิทธิพล อริยะวงค 

ผลงาน “กระเปาชะลอมผาทอลับแล” ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป

การประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐของคน

รุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวตันหยง ออนระฮุง 

ผลงาน “โปรแกรมบริบาลพฤกษา” ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรม

ซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว การประกวด “สุดยอดนวัตกรรม

อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวอังคณา วงคหนีสา 

ผลงาน “โปรแกรมบริบาลพฤกษา” ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรม

ซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว การประกวด “สุดยอดนวัตกรรม

อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวมนฤทัย วิโสภา 

ผลงาน “โปรแกรมบริบาลพฤกษา” ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรม

ซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว การประกวด “สุดยอดนวัตกรรม

อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวอรวรรณ สืบเหล็ก 

ผลงาน “โปรแกรมบริบาลพฤกษา” ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรม

ซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว การประกวด “สุดยอดนวัตกรรม

อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายชนะวรรณ สังคะเฮียง 

ผลงาน “โปรแกรมบริบาลพฤกษา” ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรม

ซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว การประกวด “สุดยอดนวัตกรรม

อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายสหรัฐ ท่ังจอย 

ผลงาน “โปรแกรมบริบาลพฤกษา” ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรม

ซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว การประกวด “สุดยอดนวัตกรรม

อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายหัสดินทร อินตะ 

ผลงาน “เครื่องพิมพสามมิติ 3D Printer” ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐดาน

นวัตกรรมซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว การประกวด “สุดยอด

นวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีว

ศึกษาจ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายกรีนทร อวมนุม 

ผลงาน “เครื่องพิมพสามมิติ 3D Printer” ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐดาน

นวัตกรรมซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว การประกวด “สุดยอด

นวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีว

ศึกษาจ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายณัฐพงษ สิงทอง 

ผลงาน “เครื่องพิมพสามมิติ 3D Printer” ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐดาน

นวัตกรรมซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว การประกวด “สุดยอด

นวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีว

ศึกษาจ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวเรวดี ทาวหนอ 

ผลงาน “The Fruit and vegetable remains shredder” ประเภท การ

ประกวดองคความรูการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐของคน

รุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ ในการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”

การ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายจิรณัฐ บุญยิ่ง 

ผลงาน “The Fruit and vegetable remains shredder” ประเภท การ

ประกวดองคความรูการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐของคน

รุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ ในการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”

การ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวมนฤทัย วิโสภา 

ผลงาน “The plants care progeam” ประเภท การประกวดองคความรู

การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษา

อังกฤษ ในการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประ

ดิษฐข

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นายชนะวรรณ สังคะเฮียง 

ผลงาน “The plants care progeam” ประเภท การประกวดองคความรู

การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษา

อังกฤษ ในการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประ

ดิษฐข

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวนลาวัลย แกวกองทรัพย 

ผลงาน “การศึกษาคุณสมบัติของหลอดชีวภาพจากผงวุน” ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร

อาชีวศึกษา ครั้งที่ 30 ประจำป พ.ศ. 2562

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวรัตนาพร วัฒนธำรงศักดิ์ 

ผลงาน “การศึกษาคุณสมบัติของหลอดชีวภาพจากผงวุน” ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร

อาชีวศึกษา ครั้งที่ 30 ประจำป พ.ศ. 2562

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวหงสเหม บุญกิตติวศิน 

ผลงาน “การศึกษาคุณสมบัติของหลอดชีวภาพจากผงวุน” ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร

อาชีวศึกษา ครั้งที่ 30 ประจำป พ.ศ. 2562

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวสุธีมนต นันตะสุข 

ไดรับการยกยองเชิดชูเด็กไทยใฝดีรูหนาที่พลเมืองไทย เนื่องในวันเด็กแหงชาติ

ประจำป 2563

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศึกษาธิการ

จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวคณิตา เมืองภา 

ไดรับการยกยองใหเปนเยาวชนคนดี ศรีสังคม โครงการ “เยาวชนคนดี ศรี

สังคม ศาลเยาวชนและครอบครัวภาค 6”

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศาลเยาวชนและ

ครอบครัวจังหวัด

อุตรดิตถ

นายฐาปกรญ ลาเกี้ยว 

ไดรับการยกยองใหเปนเยาวชนคนดี ศรีสังคม โครงการ “เยาวชนคนดี ศรี

สังคม ศาลเยาวชนและครอบครัวภาค 6”

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

ศาลเยาวชนและ

ครอบครัวจังหวัด

อุตรดิตถ



สวนที่ 3

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  ใหสถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรี

วาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการ

ประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน

ดังน้ี

   การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ

และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

1.1 ดานความรู

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิต

อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ

ส่ิงแวดลอม

   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑท่ีกำหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี

ความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา

ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา



2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

  สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑท่ีกำหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตอเนื่อง เพ่ือเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน

การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ

การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ

2.3 ดานการบริหารจัดการ

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ

โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ ส่ือ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถาน

ศึกษาท่ีมีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

  สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หนวยงานตน

สังกัดหรือหนวยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

   สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

  สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการ

จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช

เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู

3.2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนำไปใชประโยชนได

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู



ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน



สวนที่ 4
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษา ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้

  4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

4.1.1 ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานความรู ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1.  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ    

   เชิงปริมาณ  :  ผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  จำนวน  579  คน 

   เชิงคุณภาพ :  รอยละ  66.63  ของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 

   ผลสะทอน   :  ผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับระดับหน่ึงสถานศึกษาที่ผูเรียนมี

มาตรฐานวิชาชีพ  

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  

   เชิงปริมาณ  : ผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดดานอาชีวศึกษา (V-

NET)  จำนวน  744  คน 

   เชิงคุณภาพ : รอยละ  85.91  ของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด

ดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

   ผลสะทอน   : หนวยงานภายนอกใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาที่ผูเรียนมีผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดดานอาชีวศึกษา (V-NET)

4.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ

ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

   เชิงปริมาณ  : 1. ผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ  จำนวน  105  คน 

                  2. ผูเรียนที่ประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ  จำนวน  84  คน 



   เชิงคุณภาพ :  ไมมีการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา  ปการศึกษา 

2562 

   ผลสะทอน   :  หนวยงานภายนอกใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียน

ใหมีสมรรถนะการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 

2. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ   

   เชิงปริมาณ  : ผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ  จำนวน  160  คน 

   เชิงคุณภาพ :  ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ  ดังนี้ 

   1.  ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด  แขงขันทักษะวิชาชีพใน  ระดับจังหวัด  ไดแก  

 1.  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะ  “การใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี”  ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  (ปวช.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัด

อุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  

ประจำปการศึกษา  2562  ไดแก 

  1)  นายฉัตรชัย  เดิมที 

  2)  นางสาวกฤติยาณี  พึ่งเพิ้ง 

 2.  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะ  “โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี”  ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับจังหวัด  

จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562  ไดแก 

  1)  นางสาวกฤติกา  ขอบทอง 

  2)  นางสาวสุธีมนต  นันตะสุข 

 3.  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการนำเสนอขายสินคา  “The  Marketing  Challenge”  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  

ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562  ไดแก 

  1)  นายวิกรม  คำหมี 

  2)  นางสาวมุกดาการ  ศัลยพงษ 

  3)  นางสาวสิริภัทรณ  ศรีทน 

  4)  นางสาววิภารัตน  แยมศรี 

 4.  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

(ปวส.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  

และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการ



ศึกษา  2562  ไดแก 

  1)  นางสาวนฤทัย  ยืนยง 

  2)  นางสาวอัจชรียา  เณรแยม 

  3)  นายสุทธิราช  ผิวหลง 

  4)  นางสาวกนกวรรณ  จันสุข 

  5)  นางสาวปวันรัตน  วันมา   

 5.  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  2  ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ  ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับจังหวัด  

จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562  ไดแก 

  1)  นางสาวชื่นกมล  มูลเมือง 

  2)  นางสาวอังคณา  ศรีเข่ือนแกว 

  3)  นางสาวประภัสรา  ดอนชาไพร 

  4)  นางสาวกัญญารัตน  อินทรโชติ 

  5)  นางสาวอรุณรัตน  ขันใจ 

 6.  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค  (Creative  Marketing  

Plan)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะ

วิชาพ้ืนฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562  ไดแก 

  1)  นางสาวธันยพร  หลงครุธ 

  2)  นางสาวกมลพรรณ  ปานพรม 

  3)  นางสาวสุภาวดี  อินทรเพ็ชร 

  4)  นางสาวฉัตรนภา  ศูนยกลาง 

   7.  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  1  ทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค  (Creative  

Marketing  Plan)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  

และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคน

รุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562  ไดแก 

  1)  นางสาวจันทภา  อินทะจันทร 

  2)  นางสาวณัฐธิกา  ลิขิต 

  3)  นางสาวอมรรัตน  สีสุทโธ 

  4)  นางสาววีรดา  ออนทอง 



 8.  นางสาวชญานิศ  นึกไฉน  ไดรับรางวัลชนะเลิศ  ทักษะพิมพไทยดวยคอมพิวเตอร  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  

ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562   

 9.  นางสาวภัทรวดี  ทองฉะออน  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  1  ทักษะพิมพ

ไทยดวยคอมพิวเตอร  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  

และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคน

รุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562   

 10.  นางสาวณัฐวิณีย  สีฟา  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  2  ทักษะพิมพไทย

ดวยคอมพิวเตอร  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และ

ทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน

ใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562   

 11.  นางสาวณัฐริณีย  สีฟา  ไดรับรางวัลชนะเลิศ  ทักษะพิมพอังกฤษดวยคอมพิวเตอร  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  

ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562   

 

 12.  นางสาวกนกวัลย  บุญประเสริฐ  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  1  ทักษะ

พิมพอังกฤษดวยคอมพิวเตอร  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ในการแขงขันทักษะ

วิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐ

ของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562   

 13.  นางสาววธิฎา  นอยสี  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  2  ทักษะพิมพอังกฤษ

ดวยคอมพิวเตอร  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และ

ทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน

ใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562   

 14.  นางสาวนภัสวรรณ  เถ่ือนทัพ  ไดรับรางวัลชนะเลิศ  ทักษะการใชเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรผลิตหนังสือราชการภายนอก  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ใน

การแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  

2562   

 15.  นางสาวกัญญารัตน  บุญยัง  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  1  ทักษะการใช



เทคโนโลยีคอมพิวเตอรผลิตหนังสือราชการภายนอก  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

(ปวส.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  

และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการ

ศึกษา  2562   

 16.  นางสาวณัฐวรา  แกวสง  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  2  ทักษะการใช

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรผลิตหนังสือราชการภายนอก  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

(ปวส.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  

และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการ

ศึกษา  2562   

 17.  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการจัดแสดงสินคาและบริการลูกคา  ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  (ปวช.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัด

อุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  

ประจำปการศึกษา  2562  ไดแก 

  1)  นางสาวสุดารัตน  วงศชารี 

  2)  นางสาวสุนันทา  ซื่อตรง 

  3)  นางสาวนิรมล  หอมหา 

 18.  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  1  ทักษะพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  (E-

Commerce)  ระดับ ปวช./ปวส.  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับ

จังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562  ไดแก 

  1)  นายณัฐดนัย  แสนโกศิก 

  2)  นายธีรภัทร  มั่งมี 

 19.  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ  ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  (ปวช.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัด

อุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  

ประจำปการศึกษา  2562  ไดแก 

  1)  นางสาวกนกพร  ขัดติยศ 

  2)  นางสาวพรรษา  จันทรสวาง 

  3)  นายปุระชัย  บุญเปา 

 20.  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  1  ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ  ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับ



จังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562  ไดแก 

  1)  นางสาวนฤมล  แกวพอง 

  2)  นายวรรัตน  ศรีละบุตร 

  3)  นางสาวกมลฉัตร  จันทรทอง 

 21.  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  2  ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ  ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับ

จังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562  ไดแก 

  1)  นางสาวกุลธิดา  จันทรแดง 

  2)  นางสาวนารายณพรรณ  วิเศษสิงห 

  3)  นางสาวรัชดาพร  ทิพยแกว 

 22.  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจ  สูมาตรฐาน

สากล  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะ

วิชาพ้ืนฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562  ไดแก 

  1)  นายชาตรี  แตงสุวรรณ 

  2)  นางสาวอรทัย  แกนเมือง 

 23.  รางวัลรองชนะเลิศ  ดันดับที่  1  ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิง

ธุรกิจ  สูมาตรฐานสากล  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ในการแขงขันทักษะ

วิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐ

ของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562  ไดแก 

  1)  นายธนาวุฒิ  ปนมณี 

  2)  นายพีรพัฒน  พิมพเถื่อน 

 24.  รางวัลรองชนะเลิศ  ดันดับที่  2  ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิง

ธุรกิจ  สูมาตรฐานสากล  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ในการแขงขันทักษะ

วิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐ

ของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562  ไดแก 

  1)  นางสาวจิราภา  ดวงมะโน 

  2)  นางสาวสุภาภรณ  ออนชาวนา 

 25.  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการประดิษฐดอกไมสดแบบไทย  ระดับประกาศนียบัตร



วิชาชีพ  (ปวช.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัด

อุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  

ประจำปการศึกษา  2562  ไดแก 

  1)  นางสาวอมรรัตน คำแร 

  2)  นางสาววิภา อิสสระ 

  3)  นางสาวชนากาน เตชา 

  4)  นางสาววริญญา สีแดงนอย 

 26.  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  1  ทักษะการประดิษฐดอกไมสดแบบไทย  ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)   ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  

ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562  ไดแก 

  1)  นายณัฐวุฒิ ชั่งสุข 

  2)  นางสาววรัญญา นุมนวล 

  3)  นายโชควัฒ อยูยง 

  4)  นางสาวปณิตา ออนอยู 

 27.  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  2  ทักษะการประดิษฐดอกไมสดแบบไทย  ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับ

จังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562  ไดแก 

  1)  นายกิตติพงษ อินทา 

  2)  นางสาววันทนา สีสมุดคำ 

  3)  นางสาวสุกัญญา ดวงแกว 

  4)  นางสาวสุดาพร สุจิตร 

 28.  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย  ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับ

จังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562  ไดแก 

  1)  นางสาวสายปญญา  พ่ึงอินทร 

  2)  นางสาวกิตติกานต  คำชมภู 

  3)  นางสาวสุดารัตน  ภูปาน 

 29.  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  1  ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย  



ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  

ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562  ไดแก 

  1)  นางสาวธิดาทิพย  เจกอราม 

  2)  นางสาวพงศพัชรา  มีอวม 

  3)  นายวีรพล  แกวพวงใหม 

 30.  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  2  ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  

ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562  ไดแก 

  1)  นางสาวนาฏสุดา เพชรสลับแกว 

  2)  นางสาวพรสวรค จันทรกระจาง 

  3)  นางสาวอารยา เอี่ยมสะอาด 

 31.  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการประยุกตออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกายสูสากล  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้น

ฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562  ไดแก 

  1)  นางสาวรุจิรา  แซลี 

  2)  นางสาววราภรณ  สุดทอ 

  3)  นางสาววรรณพร  จันทรเทวี 

 32.  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  1  ทักษะการประยุกตออกแบบและตัดเย็บเครื่อง

แตงกายสูสากล  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  

และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคน

รุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562  ไดแก 

  1)  นางสาวกุศลิน  คงกอน 

  2)  นางสาวดาวเดือน  แซหวา 

  3)  นางสาวอังคณา  บันลือ 

 33.  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  2  ทักษะการประยุกตออกแบบและตัดเย็บเครื่อง

แตงกายสูสากล  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  

และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคน

รุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562  ไดแก 



  1)  นางสาวจิราพร  แดนกุญชร 

  2)  นางสาวผกามาส  ขวัญคำ 

  3)  นายธนดล  โสภะสาระ 

 34.  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

(ปวช.)   ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  

และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการ

ศึกษา  2562  ไดแก 

  1)  นายณัฐดนัย  ชมภู 

  2)  นางสาวปณณพร  พึ่งบางกรวย 

 35.  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  1  ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ  ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)   ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับ

จังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562  ไดแก 

  1)  นางสาวชุติมา มิ่งขวัญ 

  2)  นางสาวพีรยา จิตกลาง 

 36.  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  2  ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ  ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)   ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับ

จังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562  ไดแก 

  1)  นางสาวกมลลักษณ  กันจอย 

  2)  นางสาววรรณิษา  หลักแหลม 

 37.  รางวัลชมเชย  ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

(ปวช.)   ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  

และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการ

ศึกษา  2562  ไดแก 

  1)  นางสาวปริยาภัทร  สายบัวตอ 

  2)  นายญาณกร  คตสุข 

 38.  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการออกแบบมัลติมีเดียอารตเพื่อการศึกษา  ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  

ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562  ไดแก 



  1)  นายกรีนทร อวมนุม 

  2)  นายมงคลชัย แยมอน 

 39.  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  1  ทักษะการออกแบบมัลติมีเดียอารตเพื่อการ

ศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะ

วิชาพ้ืนฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562  ไดแก 

  1)  นายหัสดินทร อินตะ 

  2)  นายณัฐพงษ สิงทอง 

 40.  นางสาวรัชนก  บุญปูสัย  ไดรับรางวัลชนะเลิศ  ทักษะการวาดภาพ  (Drawing)  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  

ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562   

 41.  นายชาติปราโมทย  เทศเอม  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  1  ทักษะการ

วาดภาพ  (Drawing)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  

และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคน

รุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562   

 42.  นายอภิชัย  พื้นชัยภูมิ  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  2  ทักษะการวาดภาพ  

(Drawing)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะ

วิชาพ้ืนฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562   

   43.  นายวรรณพงษ  มากคลาย  ไดรับรางวัลชนะเลิศ  ทักษะจิตรกรรมไทย  ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับ

จังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562   

 44.  นายชาติปราโมทย  เทศเอม  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  1  ทักษะ

จิตรกรรมไทย  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และ

ทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน

ใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562   

 45.  นายสรวิศ  คงนิล  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  2  ทักษะจิตรกรรมไทย  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  

ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษา



จังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562   

 46.  นางสาวณิชาภัทร  ตะนา  ไดรับรางวัลชนะเลิศ  ทักษะการออกแบบเขียนแบบ

ตกแตง  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชา

พื้นฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562   

 47.  นางสาวภัทรนรินทร  เขียวอินทร  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  1  ทักษะ

การออกแบบเขียนแบบตกแตง  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ในการแขงขันทักษะ

วิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐ

ของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562   

 48.  นางสาวศรุตา  อำไพ  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  2  ทักษะการออกแบบ

เขียนแบบตกแตง  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และ

ทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน

ใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562   

 49.  นางสาวศรุตา  อำไพ  ไดรับรางวัลชนะเลิศ  ทักษะการออกแบบนิเทศศิลป  ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับ

จังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562     

 50.  นางสาวภัทรนรินทร  เขียวอินทร  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  1  ทักษะ

การออกแบบนิเทศศิลป  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  

และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคน

รุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562     

 51.  นางสาวณิชาภัทร  ตะนา  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  2  ทักษะการ

ออกแบบนิเทศศิลป  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และ

ทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน

ใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562     

 52.  นางสาววรรณพร  เพ็งวันทา  ไดรับรางวัลชนะเลิศ  ทักษะการผสมเครื่องดื่ม  

(Classic  Bartender)  ระดับ ปวช./ปวส.  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้น

ฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562     

 53.  นายรชฏ  แยมศรี  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  1  ทักษะการผสมเครื่อง

ดื่ม  (Classic  Bartender)  ระดับ ปวช./ปวส.  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชา



พื้นฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562     

 54.  นายชลทิศ  คำบาง  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  2  ทักษะการผสมเครื่อง

ดื่ม  (Classic  Bartender)  ระดับ ปวช./ปวส.  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชา

พื้นฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562     

 55.  นางสาวนิตยา  ภูคำ  ไดรับรางวัลชนะเลิศ  ทักษะการผสมเครื่องดื่ม  (Flair  

Bartender)  ระดับ ปวช./ปวส.  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับ

จังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562     

 56.  นางสาวถิรมล  อนกลิ้ง  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  1  ทักษะการผสม

เครื่องดื่ม  (Flair  Bartender)  ระดับ ปวช./ปวส.  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะ

วิชาพ้ืนฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562     

 57.  นางสาวกมลวรรณ  รัตนเสถียร  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  2  ทักษะ

การผสมเครื่องดื่ม  (Flair  Bartender)  ระดับ ปวช./ปวส.  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  

และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคน

รุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562     

 58.  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  ในการแขงขันทักษะ

วิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐ

ของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562  ไดแก 

  1)  นางสาวชรินทิพย  เจริญพร 

  2)  นางสาววิธิดา ใบทอง     

  3)  นายจักรกฤษณ คงสิบ 

 59.  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศกทองถิ่น  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  

ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562  ไดแก 

  1)  นางสาวบุษปรัชญ  เปยจันทร 

  2)  นางสาวจุฬารัตน  คุมคง 

 60.  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  1  ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะ



มัคคุเทศกทองถิ่น  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และ

ทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน

ใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562  ไดแก 

  1)  นายศรัณย บัวจันทร 

  2)  นายประเมิน กามะ 

 61.  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  2  ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะ

มัคคุเทศกทองถิ่น  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และ

ทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน

ใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562  ไดแก 

  1)  นางสาววรภรณ ทาวพันธ 

  2)  นางสาวกัลยรัตน  เสนาเกตุ 

 62.  นางสาววัชราภรณ  ชวยศรี  ไดรับรางวัลชนะเลิศ  ทักษะการจัดทำรายการนำ

เท่ียว  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะ

วิชาพ้ืนฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562  

 63.  นางสาวปาริชาติ  เทพจัน  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  1  ทักษะการจัด

ทำรายการนำเท่ียว  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  

และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคน

รุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562    

 64.  นางสาววิกันดา  เวียงทอง  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  2  ทักษะการจัด

ทำรายการนำเท่ียว  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  

และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคน

รุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562 

 65.  นายมินลดา  จันทรแปน  ไดรับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง  

ประเภทชาย  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัด

อุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  

ประจำปการศึกษา  2562 

 66.  นายนครินทร  แปลงประวัติ  ไดรับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดรองเพลงไทย

สากล  ประเภทชาย  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับจังหวัด  

จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562 



 67.  นางสาวปวีณา  ไชยา  ไดรับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดรองเพลงไทยสากล  

ประเภทหญิง  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัด

อุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  

ประจำปการศึกษา  2562 

 68.  นางสาวอินทรา  ศักดิ์ภูเขียว  ไดรับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดรองเพลงสากล  

ประเภทหญิง  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัด

อุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  

ประจำปการศึกษา  2562 

        69.  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  2  การประกวดวงดนตรีโฟลคซอง  ในการแขงขัน

ทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่ง

ประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562  ไดแก 

  1)  นายธีรเดช เชยจันทา 

  2)  นายพันธวัช ตันเต็ม 

  3)  นายธนดล กาศอนันต 

  4)  นางสาววราพรรณ ชางทอง 

 70.  รางวัลชนะเลิศ  การประกวดดนตรีสากล  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะ

วิชาพ้ืนฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562  ไดแก 

  1)  นางสาวกัญญารัตน  เลิศชุณหทรัพย 

  2)  นายกำปนาท จิตรจำนง 

  3)  นายธนวัฒน ไพบุญ 

  4)  นายธนายุทธ หม่ืนทอง 

 71.  นายชยสิทธิ์  สังวาล  ไดรับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดดนตรีไทย  ระนาดเอก  

ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  

2562 

 72.  นางสาวณัฐอารีย  ลำอินทร  ไดรับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดพูดในที่สาธารณะ

เปนภาษาอังกฤษ  (English  Public  Speaking  Contest)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  

และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคน

รุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562 

 73.  นางสาวนิลนา  จันทรทอง  ไดรับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดสุนทรพจนภาษาจีน  



ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  

2562 

 74.  นางสาวนิลนา  จันทรทอง  ไดรับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดสุนทรพจนภาษา

ไทย  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  

และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการ

ศึกษา  2562 

 75.  นางสาวบุษบา  ทองนวม  ไดรับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดรักการอานภาษา

ไทย  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  

และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการ

ศึกษา  2562 

 76.  นางสาวสุชานันท  นิลพัตร  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  1  การประกวด

การพูดสาธิตเปนภาษาอังกฤษ  (English  Demonstration  Contest)  ในการแขงขันทักษะ

วิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐ

ของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562 

 77.  รางวัลชนะเลิศ  การแขงขันตอบปญหาวิชาหนาที่พลเมืองและประวัติศาสตรไทย  

ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  

2562  ไดแก 

  1)  นางสาวสุดารัตน ยาธรรม 

  2)  นางสาวสุภาวดี ทวนพรมราช 

 78.  รางวัลชนะเลิศ  การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา  (STEM  Education)  ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับ

จังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562  ไดแก 

  1)  นายวีรพล  แกวพวงใหม 

  2)  นายปริญญา นิ่มรอด 

  3)  นายภูมิรพี มีบุญ 

  4)  นางสาวศุภวรรณ  นาเก 

  5)  นางสาวพิชญชณีศรี  คำสวน 

 79.  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  1  การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา  (STEM  



Education)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และ

ทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน

ใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562  ไดแก 

  1)  นายณัฐกมล มั่นแกว 

  2)  นายณัฐวุฒิ กอนวงษ 

  3)  นางสาวรัตนาภรณ  ทองสี 

  4)  นายนิติธัช ยิ้มจันทร 

  5)  นางสาวภัทราวดี มีลาภ 

 80.  รางวัลชนะเลิศ  การประกวดมารยาทไทย  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และ

ทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน

ใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562  ไดแก 

  1)  นายพัพธกานต อินออน 

  2)  นางสาวภัทรสุดา เพ็ชรแบน 

 81.  นายอนุชา  มงคลแกว  ไดรับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดเลานิทานพื้นบาน  ใน

การแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุตรดิตถ  และการ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  

2562   

 

2.  ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด  แขงขันทักษะวิชาชีพใน  ระดับภาค  ไดแก  

 1.  นางสาววราภรณ  สุดทอ  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ  ไดรับ

รางวัลเหรียญทอง  สาขาแฟชั่นและเทคโนโลยี  ในการแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ  ครั้งที่  

28  ระดับภาค  ระหวางวันที่  3 – 5  กรกฎาคม  2562  ณ  สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน  9  

พิษณุโลก  กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน 

 2.  นางสาววรรณพร  จันทรเทวี  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ  ไดรับ

รางวัลเหรียญเงิน  สาขาแฟชั่นและเทคโนโลยี  ในการแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ  ครั้งที่  28  

ระดับภาค  ระหวางวันที่  3 – 5  กรกฎาคม  2562  ณ  สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน  9  

พิษณุโลก  กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน 

 3.  นางสาวกิตติกานต  คำชมภู  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ  ไดรับ

รางวัลเหรียญทองแดง  สาขาแฟชั่นและเทคโนโลยี  ในการแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ  ครั้งที่  

28  ระดับภาค  ระหวางวันที่  3 – 5  กรกฎาคม  2562  ณ  สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน  9  

พิษณุโลก  กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน 



 4.  นางสาวสุชานันท  จันตะแฝก  นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  ไดรับ

รางวัลเหรียญเงิน  สาขาประกอบอาหาร  ในการแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ  ครั้งที่  28  

ระดับภาค  ระหวางวันที่  3 – 5  กรกฎาคม  2562  ณ  สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน  9  

พิษณุโลก  กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน 

 5.  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี  ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  (ปวช.)  การแขงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพื้นฐาน  หลักสูตรระยะสั้น  และการ

แขงขันโครงงานวิทยาศาสตร  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  31  ปการศึกษา  2562  

ระหวางวันที่  16 – 20  ธันวาคม  2562  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย  ไดแก 

  1)  นายฉัตรชัย  เดิมที 

  2)  นางสาวกฤติยาณี  พึ่งเพิ้ง 

 6.  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  1  ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี  ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  การแขงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพื้นฐาน  หลักสูตร

ระยะสั้น  และการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  31  ปการ

ศึกษา  2562  ระหวางวันที่  16 – 20  ธันวาคม  2562  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย  

ไดแก 

  1)  นางสาวกฤติกา ขอบทอง 

  2)  นางสาวสุธีมนต นันตะสุข 

 7.  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  2  ทักษะการนำเสนอขายสินคา  “The  marketing  

Challenge”  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  การแขงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพื้นฐาน  

หลักสูตรระยะสั้น  และการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  31  

ปการศึกษา  2562  ระหวางวันที่  16 – 20  ธันวาคม  2562  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย  

ไดแก 

  1)  นายวิกรม  คำหมี 

  2)  นางสาวมุกดาการ  ศัลยพงษ 

  3)  นางสาวสิริภัทรณ  ศรีทน 

 8.  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  2  ทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค  (Creative  

Marketing  Plan)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  การแขงขันทักษะวิชาชีพ  

ทักษะพ้ืนฐาน  หลักสูตรระยะสั้น  และการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร  ระดับภาค  ภาค

เหนือ  ครั้งที่  31  ปการศึกษา  2562  ระหวางวันที่  16 – 20  ธันวาคม  2562  ณ  

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย  ไดแก 

  1)  นางสาวธันยพร หลงครุธ 



  2)  นางสาวกมลพรรณ   ปานพรม 

  3)  นางสาวสุภาวดี อินทรเพ็ชร 

 9.  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  2  ทักษะการจัดแสดงสินคาและบริการลูกคา  ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  การแขงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพื้นฐาน  หลักสูตรระยะสั้น  

และการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  31  ปการศึกษา  2562  

ระหวางวันที่  16 – 20  ธันวาคม  2562  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย  ไดแก 

  1)  นางสาวสุดารัตน วงศชารี 

  2)  นางสาวสุนันทา ซื่อตรง 

 10.  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการประยุกตออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกายสูสากล  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  การแขงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพื้นฐาน  

หลักสูตรระยะสั้น  และการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  31  

ปการศึกษา  2562  ระหวางวันที่  16 – 20  ธันวาคม  2562  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย  

ไดแก 

  1)  นางสาวรุจิรา  แซลี 

  2)  นางสาววราภรณ  สุดทอ 

  3)  นางสาววรรณพร  จันทรเทวี 

  4)  นางสาวศรสรรค  สุนันทตะ 

 11.  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  1  ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิง

ธุรกิจ  สูมาตรฐานสากล  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  การแขงขันทักษะ

วิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน  หลักสูตรระยะสั้น  และการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร  ระดับภาค  

ภาคเหนือ  ครั้งที่  31  ปการศึกษา  2562  ระหวางวันที่  16 – 20  ธันวาคม  2562  ณ  

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย  ไดแก   

  1)  นายชาตรี  แตงสุวรรณ 

  2)  นางสาวอรทัย  แกนเมือง 

 12.  นางสาวณิชาภัทร  ตะนา  ไดรับรางวัลชนะเลิศ  ทักษะการออกแบบเขียนแบบ

ตกแตง  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  การแขงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพื้นฐาน  

หลักสูตรระยะสั้น  และการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  31  

ปการศึกษา  2562  ระหวางวันที่  16 – 20  ธันวาคม  2562  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย  

 13.  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  1  ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ  ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  การแขงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพื้นฐาน  หลักสูตรระยะสั้น  

และการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  31  ปการศึกษา  2562  



ระหวางวันที่  16 – 20  ธันวาคม  2562  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย  ไดแก 

  1)  นายณัฐดนัย  ชมพู 

  2)  นางสาวปณณพร  พึ่งบางกรวย 

 14.  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  2  ทักษะจิตรกรรมไทย  ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  (ปวช.)  การแขงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพื้นฐาน  หลักสูตรระยะสั้น  และการ

แขงขันโครงงานวิทยาศาสตร  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  31  ปการศึกษา  2562  

ระหวางวันที่  16 – 20  ธันวาคม  2562  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย  ไดแก 

  1)  นายวรรณพงษ  มากคลาย 

  2)  นายชาติปราโมทย  เทศเอม 

 15.  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  2  ทักษะการออกแบบมัลติมีเดียอารตเพื่อการ

ศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  การแขงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพื้นฐาน  

หลักสูตรระยะสั้น  และการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  31  

ปการศึกษา  2562  ระหวางวันที่  16 – 20  ธันวาคม  2562  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย  

ไดแก 

  1)  นายกรีนทร อวมนุม 

  2)  นายมงคลชัย แยมอน 

 16.  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  2  ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  ระดับ  

ปวช./ปวส.  การแขงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพื้นฐาน  หลักสูตรระยะสั้น  และการแขงขัน

โครงงานวิทยาศาสตร  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  31  ปการศึกษา  2562  ระหวางวันที่  

16 – 20  ธันวาคม  2562  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย  ไดแก 

  1)  นางสาวชรินทิพย เจริญพร 

  2)  นางสาววิธิดา ใบทอง 

  3)  นายจักรกฤษณ คงสิบ 

 17.  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการตอบปญหาวิชาหนาที่พลเมืองและวัติศาสตรไทย  

ระดับ ปวช./ปวส.  การแขงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพื้นฐาน  หลักสูตรระยะสั้น  และการ

แขงขันโครงงานวิทยาศาสตร  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  31  ปการศึกษา  2562  

ระหวางวันที่  16 – 20  ธันวาคม  2562  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย  ไดแก 

  1)  นางสาวสุดารัตน ยาธรรม 

  2)  นางสาวสุภาวดี ทวนพรมราช 

 18.  นายจักราพัฒน  กฤชบัวสรรค  ไดรับรางวัลชนะเลิศ  ทักษะการประกวดดนตรี

ไทย  ประเภทเดี่ยว  (ขลุยเพียงออ)  การแขงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพื้นฐาน  หลักสูตรระยะ



สั้น  และการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  31  ปการศึกษา  

2562  ระหวางวันที่  16 – 20  ธันวาคม  2562  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย   

 19.  นายนครินทร  แปลงประวัติ  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  1  การประกวด

รองเพลงไทยสากล  (สตริง)  ประเภทชาย  ระดับ  ปวช. /ปวส.  การแขงขันทักษะวิชาชีพ  

ทักษะพ้ืนฐาน  หลักสูตรระยะสั้น  และการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร  ระดับภาค  ภาค

เหนือ  ครั้งที่  31  ปการศึกษา  2562  ระหวางวันที่  16 – 20  ธันวาคม  2562  ณ  

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย   

 20.  นางสาวอินทิรา  ศักดิ์ภูเขียว  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  2  ทักษะการ

ประกวดรองเพลงสากล  ประเภทหญิง  ระดับ  ปวช./ปวส.  การแขงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะ

พื้นฐาน  หลักสูตรระยะสั้น  และการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร  ระดับภาค  ภาคเหนือ  

ครั้งท่ี  31  ปการศึกษา  2562  ระหวางวันที่  16 – 20  ธันวาคม  2562  ณ  อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย   

 

3.  ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด  แขงขันทักษะวิชาชีพใน  ระดับชาติ  ไดแก  

 1.  รางวัลสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  การประกวดวิจิตรตระการกรองรอยกระเชาดอกไม  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  โครงการเย็บรอย  คอยจีบ  ประดิษฐใบตอง  ระดับชาติ  ครั้ง

ท่ี  10  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบร

ราชาภิเษก  พุทธศักราช  2562  ระหวางวันที่  19 – 20  สิงหาคม  2562  ณ  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ไดแก 

  1)  นายกิตติพงษ อินยา 

  2)  นายณัฐวุฒิ ชั่งสุข 

  3)  นางสาววรัญญา นุมนวล 

  4)  นางสาววริญญา สีแดงนอย 

  5)  นางสาววันทนา สีสมุดคำ 

  6)  นางสาวปณิตา ออนอยู 

  7)  นางสาวสุดาพร สุจิตร 

  8)  นางสาวอมรรัตน คำแร 

  9)  นางสสาวชนากานต  เดชา 

  10)  นางสาวสุชานันท  สีรักษ 

  11)  นางสาวชฎาพร สวนสรรค 

 2.  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการตอบปญหาวิชาหนาที่พลเมืองและประวัติศาสตรไทย  



ระดับ ปวช./ปวส.  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะวิชาพื้นฐาน  และหลักสูตรระยะสั้น  

ระดับชาติ  ครั้งท่ี  29  ปการศึกษา  2562  ระหวางวันที่  30  มกราคม – 3 กุมภาพันธ  

2563  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด  ไดแก 

  1)  นางสาวสุดารัตน ยาธรรม 

  2)  นางสาวสุภาวดี ทวนพรมราช 

 3.  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  1  ทักษะการประยุกตออกแบบตัดเย็บเครื่องแตงกาย

สูสากล  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะวิชา

พื้นฐาน  และหลักสูตรระยะสั้น  ระดับชาติ  ครั้งที่  29  ปการศึกษา  2562  ระหวางวันที่  

30  มกราคม – 3 กุมภาพันธ  2563  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด  ไดแก 

  1)  นางสาวรุจิรา  แซลี 

  2)  นางสาววราภรณ  สุดทอ 

  3)  นางสาววรรณพร  จันทรเทวี 

  4)  นางสาวศรสรรค  สุนันทตะ 

 4.  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  2  ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิง

ธุรกิจ  สูมาตรฐานสากล  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ในการแขงขันทักษะ

วิชาชีพ  ทักษะวิชาพ้ืนฐาน  และหลักสูตรระยะสั้น  ระดับชาติ  ครั้งที่  29  ปการศึกษา  

2562  ระหวางวันที่  30  มกราคม – 3 กุมภาพันธ  2563  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด  

ไดแก 

  1)  นายชาตรี  แตงสุวรรณ 

  2)  นางสาวอรทัย  แกนเมือง 

 5.  นางสาวณิชาภัทร  ตะนา  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  2  ทักษะการ

ออกแบบเขียนตกแตง  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  

ทักษะวิชาพ้ืนฐาน  และหลักสูตรระยะสั้น  ระดับชาติ  ครั้งที่  29  ปการศึกษา  2562  

ระหวางวันที่  30  มกราคม – 3 กุมภาพันธ  2563  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด       

 6.  นางสาววราภรณ  สุดทอ  ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง  สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี  

(Fashion  Technology)  ในการแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ  ครั้งที่  28  ระหวางวันที่  18 

– 20  มีนาคม  2563  จากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน   

 

 ผลสะทอน : หนวยงานภายนอกใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาในผลงานการแขงขัน

ทักษะวิชาชีพของผูเรียน  ระดับชาติ



4.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน

การพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1. การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

   เชิงปริมาณ  :  ผูสำเร็จการศึกษา  จำนวน  820  คน 

   เชิงคุณภาพ  :  รอยละ  80.00  ของผูสำเร็จการศึกษา 

   ผลสะทอน   :  หนวยงานภายนอก  ผูปกครอง  ใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาใน

การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

2. ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   เชิงปริมาณ : ผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  จำนวน  2,424  

คน 

   เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมิน อวท.  รางวัลเหรียญทอง  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ   

   ผลสะทอน   : หนวยงานภายนอก  ผูปกครอง  หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษาในการดูแลผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

3. การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 

   เชิงปริมาณ  : ผูสำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมา มีงานทำใน

สถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ  จำนวน  

687  คน 

   เชิงคุณภาพ : รอยละ  93.09  ผูสำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่

ผานมามีงานทำในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน  ประกอบอาชีพอิสระหรือ

ศึกษาตอ 

   ผลสะทอน   :  หนวยงานภายนอก  ผูปกครอง  หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษาในการสงเสริม  สนับสนุนผูสำเร็จการศึกษา  มีงานทำในสถานประกอบการ  

หนวยงานภาครัฐและเอกชน  ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ

  2) จุดเดน

  1.  ผูเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา  (V-NET)  รอยละ  

85.91  แสดงถึงมีการเตรียมความพรอมเปนอยางดี 

2.  ระบบการดูและและแนะแนวผูเรียนที่เขมแข็ง  ทำใหมีผูสำเร็จการศึกษา  จำนวน  829  คน  คิดเปนรอยละ  

80.88 



3.  ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค  รอยละ  100 

4.  ผูเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปที่ผานมามีงานทำในสถานประกอบการ  หนวยงานภาครัฐและเอกชน  กรอบอาชีพ

อิสระ  รอยละ  93.09 

5.  ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  รอยละ  80.00

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  1.  การประเมินมาตรฐานวิชาชีพควรมีการเตรียมความพรอมผูเรียนในระดับ ปวช. 3  และ

ระดับ ปวส. 2  กอนเขารับการประเมิน 

2.  มีการสงเสริมผูเรียนเขารวมแขงขันทักษะวิชาชีพในระดับนานาชาติ

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  1.  จัดโครงการเตรียมความพรอมผูเรียน  ระดับ  ปวช. 3  และระดับ  ปวส. 2  กอนเขารับ

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา  (V-NET)   

2.  คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค  ควรมีจัดทำโครงการพัฒนาผูเรียนดานความรูและ

ดานทักษะการประยุกตใชอยางตอเนื่อง

  4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

   เชิงปริมาณ  : รอยละ  96.60  ของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให

เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

   เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ คา

คะแนน 4.83 

   ผลสะทอน   : หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถาน

ศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  หรือปรับปรุงรายวิชา  หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  หรือ

กำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม   

   เชิงปริมาณ  : มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา  หรือปรับปรุง

วิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม  จำนวน  19  สาขาวิชา/สาขางาน   

   เชิงคุณภาพ : รอยละ  100  ของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชา 



                          เพิ่มเติม 

   ผลสะทอน     : หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถาน

ศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา  

      หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม

4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ

จัดการอาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ดังน้ี

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ    

   เชิงปริมาณ  : รอยละ  95.00  ของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพ 

   เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู  มีคาคะแนน  4.75 

   ผลสะทอน   : หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับคุณภาพแผนการ

เรียนรูสูการปฏิบัติ 

2. การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน 

   เชิงปริมาณ  : ครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ

และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน  จำนวน  84  คน 

   เชิงคุณภาพ : รอยละ  96.55  ครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่

เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

   ผลสะทอน   : หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับคุณภาพแผนการ

จัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

3. การจัดการเรียนการสอน 

   เชิงปริมาณ  : 1. ครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน  จำนวน  

87  คน 

     2. ครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน  จำนวน  84  คน 

     3. ครูที่มีการจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวย

เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  จำนวน  87  คน 

     4. ครูที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงการเรียนรู

ในการจัดการเรียนการสอน  จำนวน  87  คน 

     5. ครูผูสอนที่ทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการ

จัดการเรียนรู  จำนวน  73  คน 



   เชิงคุณภาพ : รอยละ  88.90  ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

   ผลสะทอน   : หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

4. การบริหารจัดการชั้นเรียน 

   เชิงปริมาณ  : 1. ครูผูสอนที่จัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล  จำนวน  87  คน 

     2. ครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชันเรียนและรายวิชา

เปนปจจุบัน  จำนวน  87  คน 

     3. ครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่

เอื้อตอการเรียนรู  จำนวน  87  คน 

     4. ครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน  

จำนวน  87  คน 

     5. ครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่น ๆ  

จำนวน  87  คน 

   เชิงคุณภาพ : รอยละ  100  ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน 

   ผลสะทอน   : หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอคุณภาพการ

บริหารจัดการชั้นเรียน 

5. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

   เชิงปริมาณ  : 1. ครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 

จำนวน  87 คน 

     2. ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป  จำนวน  

87  คน 

     3. ครูผูสอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชใน

การจัดการเรียนการสอน  จำนวน  87  คน 

     4. ครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  

จำนวน  87  คน 

     5. ครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่

ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร  จำนวน  73  คน 

   เชิงคุณภาพ : รอยละ  96.78  ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 

   ผลสะทอน   : หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอสมรรถนะของ

ครูผูสอน 

6. การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 



   เชิงปริมาณ  : หองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการ

เรียนการสอน   จำนวน  70  หอง 

   เชิงคุณภาพ : รอยละ  87.50  หองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็ว

สูงในการจัดการเรียนการสอน  

   ผลสะทอน   : ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการ

จัดการเรียนการสอน  อยูในระดับมาก  (X = 4.27, S.D. = 0.86)

4.2.3 ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

ดานการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1. การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

   เชิงปริมาณ  : มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการภายใน

สถานศึกษาครบทุกฝายอยางมีประสิทธิภาพ 

   เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ

เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  คาคะแนน  5.00 

   ผลสะทอน   : สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถาน

ศึกษาที่หลากหลาย ทันสมัย และเปนปจจุบัน 

2. อาคารสถานที่  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน  หรืองานฟารม 

   เชิงปริมาณ  : รอยละ  100  ของหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารมที่

ไดรับการพัฒนาที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู 

   เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง

ฝกงาน หรืองานฟารม  คาคะแนน  5.00  

   ผลสะทอน   : หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของเขามาใชบริการอาคารสถานที่ 

หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม 

3. ระบบสารธารณูปโภคพื้นฐาน 

   เชิงปริมาณ  : ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปา การ

คมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยไดรับการ

บำรุงรักษาและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

   เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  คาคะแนน  5.00 

   ผลสะทอน   : ความพึงพอใจของผูใชบริการในระบบสาธารณูปโภค  อยูในระดับมาก

ท่ีสุด  (X = 4.52  S.D. = 0.64) 

4. แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 



   เชิงปริมาณ  : รอยละ  100  ของผูเรียนที่ใชบริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

   เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ  คาคะแนน  

5.00 

   ผลสะทอน   : ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ  อยู

ในระดับมาก  (X = 4.42  S.D. = 0.75) 

5. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

   เชิงปริมาณ  : ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต และครอบคลุมพื้นที่ใชงานและสถาน

ศึกษา  200/170  MBPS. 

   เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อการใชงาน

ดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา  คาคะแนน  4.83 

   ผลสะทอน   : ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อ

การใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา อยูในระดับมาก (X = 4.27 S.D. = 0.86)

4.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

   เชิงปริมาณ  : 1. รอยละ  36.84  ของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 

             2. รอยละ  70.96  ของผูเรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี   

   เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

   ผลสะทอน   : หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

  2) จุดเดน

  1.  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ  คิดเปนรอยละ  96.60 

2.  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม  คิดเปนรอยละ  

100 

3.  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพ  คิดเปนรอยละ  95.00 

4.  มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน  

คิดเปนรอยละ  97.70 

5.  มีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ  คิดเปนรอยละ  90.34 

6.  มีการบริหารจัดการชั้นเรียน  คิดเปนรอยละ  100 

7.  ครูผูสอนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  คิดเปนรอยละ  90.80 



8.  การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  คิดเปนรอยละ  87.80 

9.  การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

10.  มีการพัฒนาอาคาร  สถานท่ี  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  ใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู 

11.  ความพึงพอใจในการใชระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  อยูในระดับมาที่สุด  ( x = 4.52, S.D. = 0.64) 

12.  ผูเรียนใชบริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการในการศึกษาคนควาหาขอมูล  คิดเปนรอยละ  100 

13.  ความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  เพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถาน

ศึกษา  อยูในระดับมาก  ( x = 4.27, S.D. = 0.86)

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  1.  เพิ่มการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใหครบทุกสาขาวิชา 

2.  เพ่ิมจำนวนผูเรียนท่ีศึกษาในระบบทวิภาคีใหมากกวาเดิม

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  1.  แนะแนวผูเรียนถึงขอดีของการเรียนการสอนระบบทวิภาคี  วาเปนการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพและไดคาตอบแทน  สามารถทำงานในสถานประกอบการในอนาคตไดจริง

  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ตามรายการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

   เชิงปริมาณ  : รอยละ  98.20  ของครูและบุคลากรที่มีสวนรวมในการบริหารสถาน

ศึกษา 

   เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม  คาคะแนน  

4.91 

   ผลสะทอน    : หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการบริหารสถาน

ศึกษา 

2. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

   เชิงปริมาณ  : รอยละ  98.20  ของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อ

การจัดการเรียนการสอน   

   เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ

สอน  คาคะแนน  4.91  



   ผลสะทอน   : หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการระดม

ทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

3. การบริการชุมชนและจิตอาสา 

   เชิงปริมาณ  : กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา  จำนวน  104  กิจกรรม  

   เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา  คาคะแนน  

4.91   

   ผลสะทอน   : หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมใหการยอมรับ 

ยกยองสถานศึกษาในการบริการชุมชนและจิตอาสา

4.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ตามรายการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

   เชิงปริมาณ  : ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย  จำนวน  37  

ผลงาน 

   เชิงคุณภาพ  : รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

งานวิจัย 

1.  ผลงานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัยมีการนำไปใชประโยชนจริง

ในระดับสถานศึกษาหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

หรืองานวิจัย  ระดับจังหวัด  ไดแก 

 -  ผลงาน  “น้ำพริกเผาเห็ดเผาะ”  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  1  ประเภทที่  

4  สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร  การประกวด  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  

2562  ณ  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ  

 -  ผลงาน  “ตาลปตรสามมิติ”  รางวัลชนะเลิศ  ประเภทที่  5  สิ่งประดิษฐดาน

หัตถศิลป  การประกวด  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน

ใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562  ณ  วิทยาลัยเทคนิค

อุตรดิตถ   

 -  ผลงาน  “กระเปาชะลอมผาทอลับแล”  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  2  ประเภทที่  

5  สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป  การประกวด  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  การประกวดสิ่ง

ประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562  ณ  



วิทยาลัยเทคนิค 

 -  ผลงาน  “โปรแกรมบริบาลพฤกษา”  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  1  ประเภทที่  

6  สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว  การประกวด  “สุดยอด

นวัตกรรมอาชีวศึกษา”  การประกวดส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

อุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562  ณ  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ   

 -  ผลงาน “เครื่องพิมพสามมิติ  3D Printer”  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  2  

ประเภทที่  6  สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว  การประกวด  

“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562  ณ  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ   

 -  ผลงาน  “The  Fruit  and  vegetable  remains  shredder”  ไดรับรางวัลรอง

ชนะเลิศ  อันดับที่  1  ประเภท  การประกวดองคความรูการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรม

และสิ่งประดิษฐของคน     รุนใหม  ภาคภาษาอังกฤษ  ในการประกวด  “สุดยอดนวัตกรรม

อาชีวศึกษา”  การประกวดสิ่งประดิษฐของ คนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  

ประจำปการศึกษา  2562  ณ  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ   

   -  ผลงาน  “The  plants  care  progeam”  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  2  

ประเภท  การประกวดองคความรูการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุน

ใหม  ภาคภาษาอังกฤษ  ในการประกวด  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  การประกวดสิ่ง

ประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ประจำปการศึกษา  2562  ณ  

วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ   

 -  ผลงาน  “การศึกษาคุณสมบัติของหลอดชีวภาพจากผงวุน”  ไดรับรางวัลชนะเลิศ   

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา  

ครั้งท่ี  30  ประจำป  พ.ศ. 2562  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ   

2.  ผลงานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัยมีการนำไปใชประโยชนจริง

ในระดับชุมชนหรือไดรับรางวัลจากการประกวด  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  

หรืองานวิจัย ระดับภาค  ไดแก 

 -  ผลงาน  “แผนฟลมบริโภคไดจากแปงขาวโพดสำหรับซองบรรจุผลโจก”  ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง  ในการประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตรอาชีวศึกษา   ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  29  ปการศึกษา  2562  ระหวาง

วันท่ี  26 – 28  มิถุนายน  2562  ณ  วิทยาลัยเทคนิคแมสอด  จังหวัดตาก   

 -  ผลงาน  “การพัฒนาสูตรน้ำพริกค่ัวเห็ดเผาะ”  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.)  ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน  ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา  



ระดับภาค  ภาคเหนือ  ปการศึกษา  2562  ครั้งที่  29  ระหวางวันที่  26 – 28  มิถุนายน  

2562  ณ  วิทยาลัยเทคนิคแมสอด  จังหวัดตาก 

 -  ผลงาน  “การศึกษาคุณสมบัติของหลอดชีวภาพจากผงวุน”  ไดรับรางวัลชนะเลิศ   

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษาระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  30  ประจำป  

2563  ระหวางวันที่  17 – 19  ธันวาคม  2562  ณ  วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย  

 

   ผลสะทอน   : หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถาน

ศึกษา

  2) จุดเดน

  1.  มีการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม  คิดเปนรอยละ  98.20 

2.  มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  คิดเปนรอยละ  98.20 

3.  มีกิจกรรม  โครงการในการบริการชุมชนและจิตอาสา  จำนวน  104  กิจกรรม  จนไดรับการยอมรับยกยองใน

เรื่องการชวยเหลือชุมชนและสังคมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  1.  สงเสริม  และสนับสนุนผูเรียนใหสรางนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  งานวิจัย

หรือโครงงานวิทยาศาสตรในระดับชาติและระดับนานาชาติตอไป

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  1.  จัดทำโครงการฝกอบรมการจัดทำนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  งานวิจัยหรือ

โครงงานวิทยาศาสตรใหผูเรียนทุกสาขาวิชา 

2.  จัดหาแหลงทุนหรือระดมทุนใหผูเรียนไดสรางนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  งานวิจัยหรือโครงงาน

วิทยาศาสตรใหเพียงพอ



สวนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.

2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 3 60

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 3 5 15

ผลรวมคะแนนที่ได 75

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 115 65.22

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ
3 5 15

2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8

ผลรวมคะแนนที่ได 23

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 25 92.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค



ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 2 5 10

3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 2 5 10

3.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 15 5 75

ผลรวมคะแนนที่ได 95

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 95 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 2 5 10

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม   หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม
3 5 15

ผลรวมคะแนนที่ได 25

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 25 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 2 5 10

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปน

สำคัญ และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน
3 5 15

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25



ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10

2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ

สอนในช้ันเรียน
2 5 10

ผลรวมคะแนนที่ได 85

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 85 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษา
5 5 25

3.2 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองาน

ฟารม
2 5 10

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10

3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 2 5 10

3.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา
2 5 10

ผลรวมคะแนนที่ได 65

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 65 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30



ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ผลรวมคะแนนที่ได 30

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 30 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 5 25

1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 5 10

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10

ผลรวมคะแนนที่ได 45

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 45 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

หรืองานวิจัย
3 3 9

ผลรวมคะแนนที่ได 9

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 15 60.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)



5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
รอยละ

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 82.13

ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 65.22

ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 92

ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 100

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 100

ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 100

ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100

ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 100

ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 100

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 90

ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100

ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 60

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 90.40

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)



สวนที่ 6
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้



สวนที่ 7

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ใหสถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา

วิเคราะหเพ่ือกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพิ่มขึ้น โดยมีเปาหมายในการ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

1.1 ดานความรู 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูมาตรฐานฝมือ

แรงงานแหงชาติ

2. โครงการพัฒนางานวิชาการสูความเปนเลิศ

3. โครงการเตรียมความพรอมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ดานอาชีวศึกษา (V-NET)

4. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 1. โครงการฝกทักษะและหารายไดระหวางเรียน

2. โครงการเรียนรูสูทักษะปฏิบัติ คิดเปน ทำเปน บริหารเปน

3. โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียน

อาชีวศึกษา

4. โครงการพัฒนาผูประกอบการตามสาขางานอาชีพ ศูนยบมเพาะผู

ประกอบการอาชีวศึกษา

5. โครงการจัดทำแผนธุรกิจสำหรับสงเสริมผูมีรายไดระหวางเรียน

6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อการแขงขัน



มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 1. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ภาย

ใตโครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาตนแบบ

2. โครงการเชิดชูคนดีมีคุณธรรม รูกตัญูกตเวทิตา

3. โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา

4. โครงการเยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษา ลดปญหาการออกกลางคัน

5. โครงการสงเสริมกิจกรรมรักการอาน

6. โครงการสัปดาหหองสมุด “อาชีวะรักการอานพัฒนาสูอาเซียน”

7. โครงการพัฒนาตอยอดความรูสูอาเซียนในยุคไทยแลนด 4.0 เนื่อง

ในวันสถาปนาอาเซียน

8. โครงการบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจิต

อาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต

9. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการของนักเรียน ระดับ

ปวช. 1-3

10. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการของนักศึกษา ระดับ

ปวส.1-2

11. โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาตนแบบ

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. โครงการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียน

ระหวางสถานศึกษารวมกับหนวยงานภาครัฐ หนวยงานเอกชน

และสถานประกอบการ

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. โครงการพัฒนาวิชาการสูความเปนเลิศ

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดยพัฒนาประสบการณ

วิชาชีพในสถานประกอบการ

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบการเรียนรู การวัดผล

และประเมินผลผูเรียนในศตวรรษที่ 21”

4. โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝกงานและฝกวิชาชีพในสถาน

ประกอบการ

5. โครงการพัฒนาความรูความสามารถดานการสรางสื่อมัลติมีเดีย

6. โครงการพัฒนาความรูและเพิ่มประสบการณใหกับขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ



มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

2.3 ดานการบริหารจัดการ 1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

2. โครงการงานสวนพฤกศาสตรโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา

อุตรดิตถ (ภายใตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ)

3. โครงการปรับปรุงโทรศัพทภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ

4. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษาโดยใชระบบ

สารสนเทศ

5. โครงการศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 1. โครงการพัฒนาทวิภาคีสูความเปนเลิศ

2. โครงการทวิศึกษา หลักสูตรคูขนาน

3. โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝกงานและฝกวิชาชีพในสถาน

ประกอบการ

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 1. โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรปาไมสถานศึกษาและชุมชน

2. โครงการครูและบุคลากรตนแบบดานคุณธรรม จริยธรรม และ

นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

3. โครงการฝกปฏิบัติงานศิลปกรรมจากผูเชี่ยวชาญทองถิ่น

4. โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนยซอมสรางเพื่อ

ชุมชน (Fix it Center)

5. โครงการฝกอบรมงานอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน และการซอม การ

ประกอบลำโพง สำหรับผูเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ

6. โครงการฝกอาชีพเพื่อการมีงานทำ สำหรับคนพิการ ภายใตภาย

ใตโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

7. โครงการพัฒนาอาชีพตอยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน และ

ประชาชนทั่วไป

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 1. โครงการสงเสริม สนับสนุน การจัดทำและประกวดนวัตกรรม

และสิ่งประดิษฐคนรุนใหมของนักเรียน นักศึกษา

2. การจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียนนักศึกษา

3. โครงการ project Exhibition

4. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร

5. โครงการวันวิทยาศาสตรแหงชาติ


