ภาคผนวก

ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
1. ได้รับรางวัลสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่น กรมอาชีวศึกษา พ.ศ. 2533
2. ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาคหกรรม พณิชยกรรม และศิลปกรรม ปี พ.ศ. 2535
3. ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตการศึกษา 7 ปี พ.ศ. 2537
4. ได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยมาตรฐานดีเด่น หน่วย อคท. และสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ
หน่วย อธท. ได้แก่ นางสาวสุจิน มากพันธ์ จากการประเมินระดับภาคเหนือ ปี 2540
5. สถานศึกษาดารงความเป็นโรงเรียนพระราชทานตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินของ กรม
วิชาการ พ.ศ. 2541
6. ได้รั บ การคัด เลื อกจากกรมอาชี ว ศึกษาให้ เป็นสถานศึกษาน าร่องในโครงการบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ปี 2542
7. ได้รับการคัดเลือกจากสานักงานพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตการศึกษา 7
ให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นระดับจังหวัด ด้านการปลูกฝัง พัฒนาจริยธรรม คุณธรรม ปีการศึกษา 2542
8. ได้รับโล่และประกาศเกียรติ คุณ จากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น สถานศึกษาที่จัดจริยธรรม
ศึกษาดีเด่น ประจาปีการศึกษา 2542
9. ได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาจากกรมอาชีวศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2543
10. ได้รับใบรับรอง “ทอง” ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานที่ทางาน “สะอาด ปลอดภัย ไร้
มลพิษ มีชีวิตชีวา” จาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปี 2544
11. รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สถานศึกษาที่มี
ผลงานดีเด่นในการประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับประเทศ พ.ศ. 2546
12. ได้รับโล่รางวัล หนึ่งวิทยาลัยหนึ่งนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2552 ของสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ ประตูนา กรุงเทพมหานคร (23 กุมภาพันธ์ 2553)
13. วิทยาลัย อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์มีผลการดาเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนดีเด่น (Best
Practice) ระดับจังหวัด ประเภทพัฒนาสุขภาพอนามัยพืนฐาน ประจาปีงบประมาณ 2552
14. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง 2552" จากกระทรวงศึกษาธิการ
15. รางวัลสถานศึกษามาตรฐาน 3D ระดับเหรียญทอง (ดีเด่น) ประจาปีงบประมาณ 2553 ใน
การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 3D พร้อมทังมีตัวอย่างกิจกรรม / นวัตกรรม การ
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนที่ต่อเนื่องจนผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเด่นชัด ครบทั้ง 3 ด้าน จาก
ส านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึ กษา (ประกาศส านัก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา เรื่อ ง
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามนโยบายสถานศึกษา
3D ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2553)
16. ได้รั บ การประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสาม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จาก
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ผลประเมินในภาพรวม
มีค่าคะแนนเท่ากับร้อยละ 78.08 (ดี) (เมื่อวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2554)
17. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่รายงานผลการจัดสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา และ
จริยธรรมดีเด่น ประจาปี 2553 (22 พฤศจิกายน 2554)

18. รางวัลสถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม การออมและ
การน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวัน จากศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงาน
กิจการนักเรียนนักศึกษา และกิจการพิเศษ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ ธนาคาร
ออมสิน (9 ธันวาคม 2554)
19. รางวัลระดับ 3 ดาว (ระดับ C) การประเมินสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สู่ความเป็นเลิศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 28 มิถุนายน 2556
20. รางวัลระดับ 4 ดาว (ระดับ C) การประเมินสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สู่ความเป็นเลิศ ระดับภาค ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2556
21. รางวัลระดับ 3 ดาว การประเมินสถานศึกษาโครงการดาเนินการบ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีว ศึกษาแบบครบวงจร ระดับ ภาค ภาคเหนือ ประจาปี 2557 ณ ห้ องประชุม E-Learning
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วันที่ 20 มีนาคม 2558
22. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับเกียรติบัตรจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
“เป็นสถานศึกษาที่ฝึกประสบการณ์ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตัง
ให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา” ตังแต่วันที่ 15 – 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558
23. ได้ รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในการอาชี ว ศึ ก ษาโดยหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ประจ าปี
การศึกษา 2557 ผลประเมินในภาพรวม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
(เมื่อวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2558)
24. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
ระดับอาชีวศึกษา (ขนาดใหญ่) ประจาปีการศึกษา 2559 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่
11 พฤษภาคม 2560
25. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับเกียรติบัตรจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
“เป็นสถานศึกษาที่ฝึกประสบการณ์ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตังให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา” ตังแต่วันที่ 7 – 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
26. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับเกียรติบัตรจากสานักงานคณะกรรมการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจาจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ปลูกฝัง คุณธรรม
จริยธรรม ด้านความ “ซื่อสัตย์สุจริต” ให้แก่นักศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์ (29 กรกฎาคม 2559)
27. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับเกียรติบัตรจากสานักพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ให้
การสนับสนุนการดาเนินงานด้านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
28. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับเกียรติบัตรจากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้ให้การ
สนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ ครังที่ 30
ประจาปีการศึกษา 2559 และนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จ พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 12 – 13 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
29. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับโล่เกียรติคุณ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะการออกแบบตกแต่งภายใน “บู๊ทสินค้างาน
OTOP 4 ภาค” ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครังที่ 26

ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี ระยอง และ
วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง
30. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับโล่เกียรติคุณ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะการจัดทาและเสนอขายรายการนาเที่ยว
(ปวส.) ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครังที่ 26 ปี
การศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี ระยอง และ
วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง
31. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับประกาศเกียรติคุณในการ
ปฏิบั ติงานป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดดีเด่น ประจาปี 2560 จากศู นย์อานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ (ศอ.ป.จ.อต.) (26 มิถุนายน 2560)
32. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้ระดับ 3 ในการประเมินสถานศึกษาดาเนินการศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด วันที่ 4 สิงหาคม
2560)
33. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
วันรพี ประจาปี พ.ศ. 2560 วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
34. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลดีเด่น การประกวด
จังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจาปี 2560 ในงานมหกรรมเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 15 ปี TO BE NUMBER ONE (กันยายน 2560)

ผลงานดีเด่นของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
ประจาปีการศึกษา 2559 – 2560
1. นางสาวสุนิสา สุยะสัก ได้รับถ้วยรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมหญิง ในการแข่งขันมวยไทย
สมัครเล่น กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครังที่ 11 “สงขลาเกมส์” ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 1
กันยายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2. นางสาวอภิรดา ม่วงทอง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ผลงานชื่อ “Microsoft Word ICT
Classroom” การนาเสนอผลงานในโครงการนิเทศส่งเสริมการนานวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา
กลุ่มภาคเหนือและภาคอื่น ๆ ปี 2559 วันที่ 18 – 20 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่อโมร่า
ท่าแพ ห้อง Ball Room 1-2 จังหวัดเชียงใหม่
3. นายจาตุรนต์ กิตติกมลพันธุ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ผลงานชื่อ “โปรแกรมนาเที่ยวเก้าวัด
เมื อ งท่ า เหนื อ ” การน าเสนอผลงานในโครงการนิ เ ทศส่ ง เสริ ม การน านวั ต กรรมสู่ ก ารเรี ย นรู้ ด้ า น
อาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือและภาคอื่น ๆ ปี 2559 วันที่ 18 – 20 กันยายน 2559 ณ โรงแรม
เชียงใหม่อโมร่า ท่าแพ ห้อง Ball Room 1-2 จังหวัดเชียงใหม่
4. นางสาวจิราภัค โพธิ์ทอง ได้รับรางวัลเหรียญทอง ผลงานชื่อ “การเรียนรู้ทางการสื่อสาร
การตลาดด้วยระบบ ICT” การนาเสนอผลงานในโครงการนิเทศส่งเสริมการนานวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้าน
อาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือและภาคอื่น ๆ ปี 2559 วันที่ 18 – 20 กันยายน 2559 ณ โรงแรม
เชียงใหม่อโมร่า ท่าแพ ห้อง Ball Room 1-2 จังหวัดเชียงใหม่
5. รางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น ตามสาขาวิชา” ประจาปี พ.ศ. 2559 จากคุรุสภา เขตพืนที่การศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่
1. นายสุเทพ
มั่นคง
สาขาวิชาสังคมศึกษา
2. นางสาวอานวย วราหะ
สาขาวิชาการเลขานุการและการจัดการสานักงาน
3. นางศุภภามาศ สีผ่องใส
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
4. นางเบญจพร อ่าแจ้ง
สาขาวิชาการบัญชี
5. นางชูเกษม
ถิรพงษ์พันธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
6. นายสุรพงษ์
สกุลพันธ์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7. นางสาวสุนิสา สุยะสัก
สาขาวิชาพลศึกษา
8. นายวสันต์
เมฆฉาย
สาขาวิชาศิลปกรรม
9. นางสาววรรณวิภา พรมมา
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
10. นายนรินทร์
จันทร์สูง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
6. นายกัมปนาท คาอินบุตร ได้รับเกียรติบัตรจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครู
ที่ปรึกษาผลงาน การพัฒนาอุปกรณ์ทาความสะอาดหลอดไฟ เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่
1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ
ภายใต้งาน “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 29
พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคลาพูน จังหวัดลาพูน

7. นางสาวกัญญารัตน์ เทพพา ได้รับเกียรติบัตรจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครูที่ปรึกษาผลงาน เครื่องควบคุมอุณหภูมิโรงเพาะเห็ด เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2
ด้านการประกอบอาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ
ภายใต้งาน “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 29
พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคลาพูน จังหวัดลาพูน
8. นายจาตุรนต์ กิตติกมลพันธุ์ ได้รับเกียรติบัตรจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครูที่ปรึกษาผลงาน เครื่องควบคุมอุณหภูมิโรงเพาะเห็ด เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2
ด้านการประกอบอาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ
ภายใต้งาน “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 29
พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคลาพูน จังหวัดลาพูน
9. นางสาวจงรักษ์ เทียนขา ได้รับเกียรติบัตรจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครู
ที่ปรึกษาผลงาน เจลสมุนไพรสมานแผล เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ภายใต้
งาน “ประชารั ฐร่ ว มพัฒ นาสุ ดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 29
พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคลาพูน จังหวัดลาพูน
10. นางบุศรา คงศักดิ์ ได้รับเกียรติบัตรจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครูที่ปรึกษา
ผลงาน เจลสมุ น ไพรสมานแผล เข้า ร่ว มการประกวดสิ่ ง ประดิ ษฐ์ ประเภทที่ 3 สิ่ ง ประดิ ษฐ์ ด้า น
ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ภายใต้งาน
“ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 2
ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคลาพูน จังหวัดลาพูน
11. นางบานชื่น วีระวัฒนานนท์ ได้รับเกียรติบัตรจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครูที่ปรึกษาผลงาน ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากว่านหางจระเข้ เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภท
ที่ 7 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ
ภายใต้งาน “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 29
พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคลาพูน จังหวัดลาพูน
12. นางสาวรัตนา จันมา ได้รับเกียรติบัตรจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครูที่
ปรึกษาผลงาน ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากว่านหางจระเข้ เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ภายใต้
งาน “ประชารัฐ ร่ว มพัฒนาสุ ดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 29
พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคลาพูน จังหวัดลาพูน
13. นายสฤษดิ์ รักดี ได้รับเกียรติบัตรจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครูที่
ปรึกษาผลงาน เนยถั่วดาวอินคา เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่ นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ภายใต้งาน “ประชารัฐร่วม
พัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม
2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคลาพูน จังหวัดลาพูน
14. นายจักรพันธ์ จันทร์เขียว ได้รับเกียรติบัตรจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครูที่ปรึกษาผลงาน คุกกีเสริมแคลเซียม เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 ด้านผลิตภัณฑ์

อาหาร การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ภายใต้งาน “ประชา
รัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 2
ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคลาพูน จังหวัดลาพูน
15. นางทิพย์นภา โพธิ์ศรี ได้รับเกียรติบัตรจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครูที่
ปรึกษาผลงาน คุกกีเสริมแคลเซียม เข้าร่ว มการประกวดสิ่ งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ภายใต้งาน “ประชารัฐ
ร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม
2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคลาพูน จังหวัดลาพูน
16. นางลาดวน พลอยศรีไพร ได้รับเกียรติบัตรจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครูที่ปรึกษาผลงาน คุกกีเสริมแคลเซียม เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ภายใต้งาน “ประชารัฐ
ร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม
2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคลาพูน จังหวัดลาพูน
17. นายวันชัย พวงลัดดาวัลย์ ได้รับเกียรติบัตรจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครูที่ปรึกษาผลงาน นาตกตังโต๊ะ เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 ด้านหัตถศิลป์ การ
ประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ภายใต้งาน “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559
ณ วิทยาลัยเทคนิคลาพูน จังหวัดลาพูน
18. นายวัชรวุฒิ เรือนคา ได้รับเกียรติบัตรจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครู ที่
ปรึกษาผลงาน นาตกตังโต๊ะ เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 ด้านหัตถศิลป์ การประกวด
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ภายใต้งาน “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559 ณ
วิทยาลัยเทคนิคลาพูน จังหวัดลาพูน
19. นายวสันต์ เมฆฉาย ได้รับเกียรติบัตรจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครูที่ปรึกษา
ผลงาน น าตกตังโต๊ะ เข้าร่ ว มการประกวดสิ่ งประดิษฐ์ ประเภทที่ 9 ด้านหั ตถศิล ป์ การประกวด
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ภายใต้งาน “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559
ณ วิทยาลัยเทคนิคลาพูน จังหวัดลาพูน
20. นางสาวชญานิศ ปวงกาวี ได้รับเกียรติบัตรจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครูที่ปรึกษาผลงาน ไฟบอกสถานะห้องนา เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 12 การนาเสนอ
ผลงานวิ จั ย นวั ต กรรมและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ ภาคภาษาอั ง กฤษ การประกวดนวั ต กรรม
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ภายใต้งาน “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัย
เทคนิคลาพูน จังหวัดลาพูน
21. นางสาวสุนิสา สุยะสัก ได้รับเกียรติบัตรจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็น
คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมยามเช้า-กิจกรรมหน้าเสาธง ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต

แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพืนฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครังที่ 28
ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดลาพูน
22. นางบุศรา คงศักดิ์ ได้รับเกียรติบัตรจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็น
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี (ปวส.)
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
แข่งขันทักษะพืนฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครังที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9 – 13
มกราคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดลาพูน
23. นางเบญจพร อ่าแจ้ง ได้รับเกียรติบัตรจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็น
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี (ปวช.) ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขัน
ทักษะพืนฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครังที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9 – 13
มกราคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดลาพูน
24. นางสุภาวกุล ภักดีศรี ได้รับเกียรติบัตรจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็น
คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ในการประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพืนฐาน ระดับภาค
ภาคเหนือ ครังที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2560 ณ อาชีวศึกษา
จังหวัดลาพูน
25. นางสุนันทา พุฒโต ได้รับ เกียรติบัตรจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็น
คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพืนฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครังที่ 28
ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดลาพูน
26. นางรุ่งทิพย์ ปินตา ได้รับ เกียรติบัตรจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็น
คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะ “The Marketing Challenge” ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพืนฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ
ครังที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดลาพูน
27. นางนันทนา พุ่มอรัญ ได้รับเกียรติบัตรจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็น
คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพืนฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครังที่ 28
ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดลาพูน
28. นายแสวง บุปะเท ได้รับ เกียรติบัตรจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็น
คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะธุรกิจค้าปลีก ประเภทกาแฟโบราณ ในการประชุมวิชาการองค์การ นัก
วิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพืนฐาน ระดับภาค
ภาคเหนือ ครังที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2560 ณ อาชีวศึกษา
จังหวัดลาพูน
29. นางสาวกาญจนา กลิ่นหอม ได้รับเกียรติบัตรจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เป็นคณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บชุดทางานสตรี อายุ 25 - 35 ปี ในการประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะ

พืนฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครังที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม
2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดลาพูน
30. นางศุภภามาศ สีผ่องใส ได้รับ เกียรติบัตรจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เป็ นคณะกรรมการฝ่ายแข่งขัน ทักษะการประกอบอาหารไทยเป็นชุด (Set Menu) ในการประชุม
วิช าการองค์การนักวิช าชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิช าชีพ การแข่งขันทักษะ
พืนฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครังที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม
2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดลาพูน
31. นายวัชรวุฒิ เรือนคา ได้รับ เกียรติบัตรจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็น
คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะการออกแบบตกแต่งภายใน “บู๊ทสินค้างาน OTOP 4 ภาค” ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขัน
ทักษะพืนฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครังที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9 – 13
มกราคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดลาพูน
32. นายสยาม โต๊ะทอง ได้รับ เกียรติบัตรจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็น
คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะจิตรกรรมสีนาหุ่นนิ่ง และทักษะการวาดภาพคนเหมือน ในการประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะ
พืนฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครังที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม
2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดลาพูน
33. นายสุพจน์ ใจน้อย ได้รับ เกียรติบัตรจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็น
คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะงานออกแบบ 2D Animation (คนดีศรีอาชีวะ) ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพการแข่งขันทักษะพืนฐาน ระดับ
ภาค ภาคเหนื อ ครั งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2560 ณ
อาชีวศึกษาจังหวัดลาพูน
34. นางสาวจุฬารัตน์ ภักดิ์ศรีแพง ได้รับเกียรติบัตรจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ( Food
and Beverage Service) ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพืนฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครังที่ 28 ประจาปีการศึกษา
2559 ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดลาพูน
35. นางสาวดวงรัตน์ แตงทอง ได้รับ เกียรติบัตรจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เป็นคณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service)
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขัน
ทักษะพืนฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครังที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9 – 13
มกราคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดลาพูน
36. นายฤทธิพงษ์ แพ่งแสง ได้รับ เกียรติบัตรจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เป็นคณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service)
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
แข่งขันทักษะพืนฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครังที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9 –
13 มกราคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดลาพูน

37. นายสมเกียรติ มั่นดี ได้รับ เกียรติบัตรจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็น
คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี (ปวส.) ในการประชุมวิชาการ
องค์การนั กวิช าชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทัก ษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพืนฐาน
ระดับภาค ภาคเหนือ ครังที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2560
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดลาพูน
38. นางสาวอริญชยา ทองประไพ ได้รับเกียรติบัตรจากสานักงานคณะกรรมการ
การ
อาชีวศึกษา เป็นคณะกรรมการฝ่ายจัด ควบคุมกิจกรรมกลางและพิธีการเปิด - ปิด องค์การและค่าย
พัก ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
แข่งขันทักษะพืนฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครังที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9 –
13 มกราคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดลาพูน
39. นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับเกียรติบัตร
ระดับ ภาค การคัดเลื อกผู้ ป ระกอบวิช าชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุส ดุดี
ประจาปี พ.ศ. 2560 จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
40. นายพิเชษฐ สุวรรณชื่น ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับเกียรติบัตร ระดับ สอศ.
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจาปี พ.ศ. 2560
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
41. นางสุธัญญา พวงลัดดาวัลย์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับเกียรติบัตร ระดับ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจาปี
พ.ศ. 2560 จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
42. นางชูเกษม ถิรพงศ์พันธ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับเกียรติบัตร ระดับ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจาปี
พ.ศ. 2560 จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
43. นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับประกาศเกียรติคุณ
ในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจาปี 2560 จากศูนย์อานวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ (ศอ.ป.จ.อต.) (26 มิถุนายน 2560)
44. นางสาวผกามาศ มากโม ได้รับเกียรติบัตร ผลงานที่ให้บริการความรู้ทางวิชาชีพเพื่อจัด
แสดงและเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการให้แก่เครือข่ายครูอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 ในโครงการ
นิเทศเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู ด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและวัดประเมินผลเพื่อครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ ครูพิเศษสอน โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ วันที่ 20 – 24
กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่
45. นายวันชัย พวงลัดดาวัลย์ ได้รับโล่ “ครูดีศรีอาชีวะ” ประจาปี พ.ศ. 2560 ในวันที่ 18
สิงหาคม 2560 ณ บริเวณด้านหน้าสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
46. นางสาวอภิรดา ม่วงทอง ได้รับเหรียญรางวัล เหรียญเงิน การคัดเลือกผลงาน การนา
นวัตกรรมสู่ การเรี ยนรู้ ด้านอาชีวศึกษา ในโครงการนิเทศส่ งเสริมการนานวัตกรรมสู่ การเรียนรู้ด้าน
อาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ปี 2560 ผลงานชื่อ “Active Learning คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ” วันที่
18 – 19 กันยายน 2560 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

47. นางสาวสมฤดี อ่อนเป็ง ได้รับเหรียญรางวัล เหรียญเงิน การคัดเลือกผลงาน การนา
นวัตกรรมสู่ การเรี ยนรู้ ด้านอาชีวศึกษา ในโครงการนิเทศส่ งเสริมการนานวัตกรรมสู่ การเรียนรู้ด้าน
อาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ปี 2560 ผลงานชื่อ “การใช้สื่อออนไลน์ด้วยเว็บ (WBI) ของวิชาโปรแกรม
กราฟิก” วันที่ 18 – 19 กันยายน 2560 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

ผลงานดีเด่นของ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
ประจาปีการศึกษา 2559 – 2560
1. รางวัลโล่พระราชทาน ใน “โครงการฝึกอบรมและประกวดวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมมายุครบ 84 พรรษา
วันที่ 12 สิงหาคม 2559” เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องออร์ดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัย
ราชดาเนิน ได้แก่
1. นางสาวกมลชนก แสวงลาภ
2. นายวันเฉลิม ทองนาม
2. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. การประชุม
ทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการ
แข่งขันทักษะพืนฐาน ระดับภาคเหนือ ครังที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคลาพูน
จังหวัดลาพูน ได้แก่
1. นางสาวกฤติกา ขอบทอง
2. นางสาวสุธีมนต์ นันตะสุข
3. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะกาแฟโบราณ ระดับ ปวช. การประชุมทางวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะ พืนฐาน
ระดับภาคเหนือ ครังที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคลาพูน จังหวัดลาพูน ได้แก่
1. นางสาวสุวนันท์ สอนศรี
2. นางสาวบัณฑิตา เกสร
4. นายภาคภูมิ เชือโพธิ์ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการออกแบบตกแต่งภายใน “บู๊ทสินค้า
งาน OTOP 4 ภาค” ระดับ ปวช. การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย
(อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะ พืนฐาน ระดับภาคเหนือ ครังที่ 28 ประจาปี
การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคลาพูน จังหวัดลาพูน
5. รางวัลชนะเลิ ศ การแข่งขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverrage
Service” การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะ พืนฐาน ระดับภาคเหนือ ครังที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2559 ณ
วิทยาลัยเทคนิคลาพูน จังหวัดลาพูน ได้แก่
1. นางสาวจุไรพร แสงเงาเสือ
2. นางสาวธนกาญจน์ เพ็งเปิ้น
3. นางสาวกัลยา ลาอินทร์
6. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการจัดทาและเสนอขายรายการนาเที่ยว ระดับ ปวช. การ
ประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
การแข่งขันทักษะพืนฐาน ระดับภาคเหนือ ครังที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัย เทคนิค
ลาพูน จังหวัดลาพูน ได้แก่
1. นางสาววิมลรัตน์ ธันวาเทียม
2. นางสาวพรนภา แก้วเปี้ย

3. นางสาวรัญญา หินศรีลา
7. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการจัดทาและเสนอขายรายการนาเที่ยว ระดับ ปวส. การ
ประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
การแข่งขันทักษะพืนฐาน ระดับภาคเหนือ ครังที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัย เทคนิค
ลาพูน จังหวัดลาพูน ได้แก่
1. นางสาววรัญชลี ไชโย
2. นางสาวศิริพร สิทธิเจริญ
8. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานออกแบบ 2 D Animation “คนดีศรีอาชีวะ”
ระดับ ปวช. การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะ พืนฐาน ระดับภาคเหนือ ครังที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2559
ณ วิทยาลัยเทคนิคลาพูน จังหวัดลาพูน ได้แก่
1. นางสาวนิศารัตน์ ธุรงั ค์
2. นายปิติภัทร คล้ายสุวรรณ
9. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารชุด คอสโมโพลิแทน
(Cosmopolitan) ระดับ ปวส. การประชุมทาง วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพืนฐาน ระดับภาคเหนือ ครังที่ 28 ประจาปี
การศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคลาพูน จังหวัดลาพูน ได้แก่
1. นายปิยะ นันตา
2. นางสาวกรรณิการ์ สีคา
3. นางสาวทัศน์วรรณ ทองดี
10. นายธาวัน กฤษณะภูติ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะการออกแบบตกแต่ง
ภายใน “บู๊ทสินค้างาน OTOP 4 ภาค” ระดับ ปวช. การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพืนฐาน ระดับภาคเหนือ ครัง
ที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคลาพูน จังหวัดลาพูน
11. นายราเชนทร์ แสนเมือง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะการออกแบบ
ภาพประกอบเรื่อง “นิทานพืนบ้าน” ระดับ ปวส. การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพืนฐาน ระดับภาคเหนือ ครังที่
28 ประจาปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคลาพูน จังหวัดลาพูน
12. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะตอบปัญหาวิชาการวิชาประวัติศาสตร์ไทย
ระดับ ปวช./ปวส. การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพืนฐาน ระดับภาคเหนือ ครังที่ 28 ประจาปีการศึกษา
2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคลาพูน จังหวัดลาพูน ได้แก่
1. นางสาวกชกร ชัยเกิด
2. นางสาวสุภัคพร ศรีบุญเรือง
13. นายฐิติวัสส์ ปัญญาจันทร์ รางวัลชนะเลิศ มวยสากลสมัครเล่น (ชาย) นาหนักไม่เกิน
81 กิโลกรัม การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครังที่ 11 “ชากังราว
เกมส์” ณ จังหวัดกาแพงเพชร

14. นางสาวจารุวรรณ จันทร์ศรี รางวัลชนะเลิศ มวยไทยสมัครเล่น (หญิง) รุ่นนาหนักไม่เกิน
51 กิโลกรัม การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครังที่ 11 “ชากังราว
เกมส์” ณ จังหวัดกาแพงเพชร
15. นางสาวนิศาชล แม่นรัตน์ รางวัลชนะเลิศ มวยไทยสมัครเล่น (หญิง) รุ่นนาหนักไม่เกิน
60 กิโลกรัม การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครังที่ 11 “ชากังราว
เกมส์” ณ จังหวัดกาแพงเพชร
16. นางสาวประภัทรสร อ่อนนิ่ม รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเปตอง ซู๊ตติง (หญิง) การแข่งขัน
กีฬานักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครังที่ 11 “ชากังราวเกมส์ ” ณ จังหวัด
กาแพงเพชร
17. รางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัดเมดเลย์ (หญิง) การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส์
ระดับภาค ภาคเหนือ ครังที่ 11 “ชากังราวเกมส์” ณ จังหวัดกาแพงเพชร ได้แก่
1. นางสาวณัฐฑริกา พลประถม
2. นางสาวตริตาภรณ์ เฉลิมกิจวณิชย์
3. นางสาวสุธิษา เภาผ่อง
4. นางสาวนภพร อยู่มา
5. นางสาวสุพิชญา บุตรลพ
18. รางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร (หญิง) การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาอาชีวะ
เกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครังที่ 11 “ชากังราวเกมส์” ณ จังหวัดกาแพงเพชร ได้แก่
1. นางสาวณัฐฑริกา พลประถม
2. นางสาวตริตาภรณ์ เฉลิมกิจวณิชย์
3. นางสาวสุธิษา เภาผ่อง
4. นางสาวสุพิชชา มงคลแก่นทราย
5. นางสาวสุพิชญา บุตรลพ
19. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร (หญิง) การแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนื อ ครังที่ 11 “ชากังราวเกมส์” ณ จังหวัดกาแพงเพชร
ได้แก่
1. นางสาวณัฐฑริกา พลประถม
2. นางสาวตริตาภรณ์ เฉลิมกิจวณิชย์
3. นางสาวสุธิษา เภาผ่อง
4. นางสาวสุพิชชา มงคลแก่นทราย
5. นางสาวสุพิชญา บุตรลพ
20. นางสาวตริตาภรณ์ เฉลิมกิจวณิชย์ รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 400 เมตร (หญิง) การแข่งขัน
กีฬานักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครังที่ 11 “ชากังราวเกมส์ ” ณ จังหวัด
กาแพงเพชร
21. นางสาวสุพิชชา มงคลแก่นทราย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่ ง 100 เมตร (หญิง)
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครังที่ 11 “ชากังราวเกมส์” ณ
จังหวัดกาแพงเพชร

22. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา จานวน 2,000 บาท
ในการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในงานวัน “รพี” ณ ศาลเยาวชนและ ครอบครัว
จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ได้แก่
1. นางสาวอรวรรณ วรรณาการ
2. นางสาววราภรณ์ เทียนแก้ว
3. นางสาวคณิตา เมืองภา
23. นางสาวบุษบา ทองนวน รางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย การแข่งขัน
ทักษะพืนฐาน ระดับ อาชีว ศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปีการศึกษา 2559 วันที่ 4 พฤศจิกายน
2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
24. นางสาวปราณี อู่รอด รางวัลชนะเลิศ การประกวดรั กการอ่าน (ภาษาไทย) การแข่งขัน
ทักษะพืนฐาน ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปีการศึกษา 2559 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
25. นางสาวเวณิกา มาสว่างวงษ์ รางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง การ
แข่งขันทักษะพืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปีการศึกษา 2559 วันที่ 4 พฤศจิกายน
2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
26. นางสาวอภิญญา ต้องไกรเลิศ รางวัลชนะเลิศ การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ
การแข่งขันทักษะพืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปีการศึกษา 2559 วันที่ 4 พฤศจิกายน
2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
27. นางสาวอารีย์ ลาอินทร์ รางวัลชนะเลิศ การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ การ
แข่งขันทักษะพืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปีการศึกษา 2559 วันที่ 4 พฤศจิกายน
2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
28. รางวัลชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย การแข่งขันทักษะพืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา จังหวัด
อุตรดิตถ์ ประจาปีการศึกษา 2559 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ ได้แก่
1. นายชนกานต์ พยงค์ศรี
2. นางสาวสุกัญญา บาเพ็ญ
29. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิชาการ ประวัติศาสตร์ไทย การแข่งขัน
ทักษะพืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปีการศึกษา 2559 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ ได้แก่
1. นางสาวกชกร ชัยเกิด
2. นางสาวสุภัคพร ศรีบุญเรือง
30. นางสาวเพ็ญนภา ยอดมณี รางวัลชมเชย การประกวดเล่านิทานพืนบ้าน การแข่งขันทักษะ
พืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปีการศึกษา 2559 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
31. นางสาวกฤติกา ขอบทอง รางวัลเด็กไทยใฝ่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการยกย่อง
เชิดชูเด็กไทยใฝ่ดี มีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2560 จากสานักงานเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

32. นางสาววิภาพร เรือนเพ็ง ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้มีความประพฤติดีเด่น
ด้าน “ความซื่อสัตย์สุจริต” เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม จากสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุตรดิตถ์
33. นางสาววิภาพร เรือนเพ็ง ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “คนดี ศรีท่าปลา”
ตามคุณลักษณะของคนดี 9 ประการ ข้อที่ 3 คือ มีจิตสานึกดี จากอาเภอท่าปลาและสภาวัฒนธรรม
อาเภอท่าปลา
34. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน ในการจัดงาน “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจาปีการศึกษา 2559
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อผลงาน “อุปกรณ์ทาความสะอาดหลอดไฟ”
นักเรียนนักศึกษาเจ้าของผลงาน ได้แก่ นางสาวนิลมล สุขวิเศษ และนางสาวศิริกมล ภู่ฟัก
35. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ในการจัดงาน “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจาปีการศึกษา
2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิค
อุตรดิตถ์ ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ชื่อผลงาน “เครื่องควบคุมอุณหภูมิโรงเพาะเห็ด”
นักเรียนนักศึกษาเจ้าของผลงาน ได้แก่
1. นายคุนัญญา เมี่ยงบัว
2. นางสาวจุฑามาศ ประคุณคงชัย
3. นายจิรณัฐ บุญยิ่ง
4. นางสาวจิราพร สาหร่าย
5. นางสาวตันหยง อ่อนระฮูง
36. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ในการจัดงาน “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจาปีการศึกษา 2559
ระดับ อาชีว ศึกษาจั งหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลั ยเทคนิค
อุตรดิตถ์ ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป ชื่อผลงาน “สเปร์ลดกลิ่นอับชืนจากเปลือก
ทุเรียนและเหง้าข่า” นักเรียนนักศึกษาเจ้าของผลงาน ได้แก่
1. นางสาวชนัญธิดา ลือโฮ้ง
2. นางสาวณัฏฐธิดา สุริยันต์
3. นางสาวรัตนมน ประทุมมาศ
37. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน ในการจัดงาน “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจาปีการศึกษา 2559
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป ชื่อผลงาน “เจลสมุนไพรสมานแผล” นักเรียนนักศึกษา
เจ้าของผลงาน ได้แก่
1. นางสาวนารีย์ ทัศนเวช
2. นางสาวกาญจนา วงค์หล้า
3. นางสาวศิริลักษณ์ ปานสี

38. รางวัล ชนะเลิ ศ เหรีย ญทอง ในการจัดงาน “ประชารัฐ ร่ว มพัฒนาสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา" การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจาปีการศึกษา 2559 ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน “อาหารเสริมจากว่านหางจระเข้” นักเรียน
นักศึกษาเจ้าของผลงาน ได้แก่
1. นางสาวธัชพรรณ แถลงธรรม
2. นางสาวจุฑามาศ เภาอ่อน
3. นายชนกานต์ พยงค์ศรี
4. นางสาววราภรณ์ สุขใส
39. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ในการจัดงาน “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจาปีการศึกษา 2559
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน “คุกกีเสริมแคลเซียม” นักเรียนนักศึกษา
เจ้าของผลงาน ได้แก่
1. นางสาวนรินรัตน์ อาทา
2. นางสาวธัญญา อ่วมอา
3. นางสาวอรริตรา พลบุญ
40. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน ในการจัดงาน “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจาปีการศึกษา 2559
ระดับ อาชีว ศึกษาจั งหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลั ยเทคนิค
อุตรดิตถ์ ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน “เนยถั่วดาวอินคา” นักเรียน
นักศึกษาเจ้าของผลงาน ได้แก่
1. นางสาวศศินา ขันอ้าย
2. นางสาวอฐิติญา ยมพันธ์
41. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน ในการจัดงาน “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจาปีการศึกษา 2559
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ชื่อผลงาน “นาตกตังโต๊ะ” นักเรียนนักศึกษาเจ้าของผลงาน
ได้แก่
1. นายธนพล พลอยแดง
2. นายณัฐวัฒน์ โล่พาณิชย์
3. นางสาวอมรรัตน์ ทองสุข
42. นางสาวนารีย์ ทัศนเวช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ในการจัดงาน
“ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึ กษา" การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ประจาปีการศึกษา 2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2559 ณ
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค อุ ต รดิ ต ถ์ ประเภทที่ 12 องค์ ค วามรู้ “การน าเสนอผลงานวิ จั ย นวั ต กรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ” ชื่อผลงาน “เจลสมุนไพรสมานแผล”

43. นางสาวเรวดี ท้าวหน่อ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน ในการจัดงาน
“ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ประจาปีการศึกษา 2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2559 ณ
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ประเภทที่ 12 องค์ความรู้ “การนาเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ” ชื่อผลงาน “ไฟบอกสถานะห้องนา”
44. นางสาวกมลวรรณ ดีอุดม ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรม
จริ ย ธรรม โครงการประกวดสถานศึก ษา และนักศึก ษาดี เด่นด้ านคุ ณธรรม จริยธรรม ประจาปี
การศึกษา 2559 เพื่ อร่ ว มสนองพระราชดาริ “เศรษฐกิจ พอเพีย ง” รับ รางวัล จากธนาคาร ออมสิ น
จ านวน 40,000 บาท วั น ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2559 ณ หอประชุ ม บุ ร ฉั ต ร ธนาคาร ออมสิ น
สานักงานใหญ่
45. การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพืนฐาน ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ครังที่ 28
ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2560 ณ จังหวัดลาพูน และจังหวัดเชียงใหม่ มีผลการแข่งขัน ดังนี
1. การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ได้รับรางวัลชนะเลศ
2. โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ได้ลาดับที่ 6 เหรียญทอง
3. กาแฟโบราณ ระดับ ปวช. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
4. แข่งขันการประกอบอาหารไทยเป็นชุด (Set Menu) ระดับ ปวช. ได้รับรางวัลชมเชย
อันดับ 2
5. แข่งขันการประกอบอาหารชุดคอสโมโพลิแทน (Cosmopolitan) ระดับ ปวส. ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
6. การออกแบบและตัดเย็บชุดนอนวัยรุ่นหญิง อายุ 15 – 20 ปี ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล
ชมเชย อันดับ 1
7. การออกแบบและตัดเย็บชุดทางานสตรีหญิง อายุ 25 – 35 ปี ระดับ ปวส. ได้รับรางวัล
ชมเชย อันดับ 1
8. งานออกแบบ 2D Animation “คนดีศรีอาชีวะ” ระดับ ปวช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1
9. การออกแบบตกแต่งภายใน “บู๊ทสินค้า งาน OTOP 4 ภาค” ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ
10. การออกแบบภาพประกอบเรื่อง “นิทานพืนบ้าน” ระดับ ปวส. ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 2
11. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverrage Service) ระดับ ปวช./
ปวส. ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
12. ทักษะการจัดทาและเสนอขายรายการนาเที่ยว ระดับ ปวช. และ ปวส. ได้รบั รางวัล
ชนะเลิศ ทัง 2 ระดับ
13. ตอบปัญหาวิชาการ วิชาประวัติศาสตร์ไทย ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2
ได้แก่ นางสาวสุภัคพร ศรีบุญเรือง
46. รางวัลชนะเลิศ การประกวดเย็บบายศรีปากชาม ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์
(11 กุมภาพันธ์ 2560)

47. นางสาวกมลวรรณ ดีอุดม ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.)
ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา 2559
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
48. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 20 มิถุนายน
2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ มีผลการประกวดดังนี
1. ผลงาน “ไส้ครีมจากแป้งทุเรียน” ได้ลาดับที่ 2 ผู้จัดทาคือ นางสาวนุชจรี น้อยบารุง
นางสาวพิมพ์พิไล ทะนะอิน และนางสาววิไลลักษณ์ ผ่องแจ้ง นักเรียนระดับ ปวช.
2. ผลงาน “สบู่แผ่นสมุนไพรล้างมือ” ได้ลาดับที่ 3 ผู้จัดทาคือ นางสาวรมณียา บางเกาะ
นายสิรภพ ธนูหมื่น และนายอภิสิทธิ์ ละครไทย นักเรียนระดับ ปวช.
3. ผลงาน “การศึ กษาอั ต ราส่ ว นที่ เหมาะสมของการขจั ด คราบไขมัน จากเปลื อ กไข่
สมุนไพร และเบคกิงโซดา” ได้ลาดับที่ 2 ผู้จัดทาคือ นางสาวช่อผกา จันทร์เริม นางสาววัชราภรณ์
สละชีพ และนางสาววิมล ชมชื่น นักศึกษาระดับ ปวส.
4. ผลงาน “การศึกษาประสิทธิภาพของสมุนไพรพืนบ้านในการทาถั่วลิสงเคลือบนาตาล
แก้อาการท้องอืดและขับลม” ได้ลาดับที่ 6 ผู้จัดทาคือ นางสาวจิรประภา มะตัน นางสาวมัศนีย์ ชัยยา
และนางสาวรัตนา แก้วมณี นักศึกษาระดับ ปวส.
5. ผลงาน “การศึกษาทดลองดักจับไขมันด้วยวัสดุที่เหลือใช้ ” ได้ลาดับที่ 7 ผู้จัดทาคือ
นางสาวจิตรานันท์ แก้วน้อย นางสาวนิรมล หาญกล้า และนายอลงกต สิทธิวัง นักศึกษาระดับ ปวส.
49. นางสาวจารุวรรณ จันทร์ศรี ได้รับเหรียญรางวัล เหรียญทองแดง มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเฟเธอร์เวท – หญิง (นาหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครังที่ 45
“สงขลาเกมส์” ระหว่างวันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดสงขลา
50. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการออกแบบเสือผ้า Chinaworld Fashion Design Contest
2017 (ครังที่ 7) ประเภทอาชีวศึกษา ณ ศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์ กรุงเทพมหานคร (11 – 13 กรกฎาคม
2560)
51. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง สาขาการประกอบอาหารประเภทเยาวชน ระดับ ปวส. ในการ
แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครังที่ 27 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ จังหวัดพิษณุโลก
(19 – 21 กรกฎาคม 2560)
52. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ครังที่ 27 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ จังหวัดพิษณุโลก (19 – 21 กรกฎาคม 2560)
53. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการตอบปัญหาวิชาการบัญชี “ขุมทรัพย์ทางบัญชี” ทังระดับ
ปวช. และ ปวส. ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (17 สิงหาคม 2560)
54. รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพในหั วข้อ “คิดถึงพ่อ ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ (17 สิงหาคม 2560)
55. นายวริศพล สีเทียม ได้รับคัดเลือก “เยาวชนดีศรีอุตรดิตถ์ ประจาปี 2560” ด้านส่งเสริม
วัฒนธรรม ระดับดีมาก เพื่อรับโล่เกียรติคุณ ในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุตรดิ ตถ์ วันที่ 13 กันยายน
2560 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์

56. นางสาวกฤติกา ขอบทอง ได้รับคัดเลือก “เยาวชนดีศรีอุตรดิตถ์ ประจาปี 2560” ด้าน
บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และคุณธรรมจริยธรรม ระดับดีมาก เพื่อรับโล่เกียรติคุณ ในวันเยาวชนแห่งชาติ
จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 13 กันยายน 2560 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์
57. นางสาวกฤติกา ขอบทอง นักเรียน ระดับ ปวช. ได้รับยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก
และเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2560 “เด็กไทยใฝ่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม” ของจังหวัด
อุตรดิตถ์

