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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.  สถานศึกษาดำรงความเป็นโรงเรียนพระราชทานตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินของ    กรม

วิชาการ  พ.ศ. 2541 
6.  ได้รับการคัดเลือกจากกรมอาชีวศึกษาให้เป็นสถานศึกษานำร่องในโครงการบูรณาการ

คุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ปี 2542 
7.  ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม เขตการศึกษา 7 

ให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นระดับจังหวัด ด้านการปลูกฝัง พัฒนาจริยธรรม คุณธรรม ปีการศึกษา 2542 
8.  ได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น สถานศึกษาที่จัดจริยธรรม

ศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2542 
9.  ได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาจากกรมอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2543 
10.  ได้รับใบรับรอง “ทอง” ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานที่ทำงาน “สะอาด  ปลอดภัย  ไร้มลพิษ 

มีชีวิตชีวา”  จาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  ปี 2544 
11.  รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สถานศึกษาที่มีผลงาน

ดีเด่นในการประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับประเทศ  พ.ศ. 2546 
 12.  ได้รับโล่รางวัล หนึ่งวิทยาลัยหนึ่งนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2552 ของสำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร  (23 กุมภาพันธ์ 2553) 
 13.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์มีผลการดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนดีเด่น (Best 
Practice)  ระดับจังหวัด  ประเภทพัฒนาสุขภาพอนามัยพื้นฐาน  ประจำปีงบประมาณ 2552 
 14. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ    ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง 2552"  จากกระทรวงศึกษาธิการ 
 15. รางวัลสถานศึกษามาตรฐาน 3D  ระดับเหรียญทอง (ดีเด่น)  ประจำปีงบประมาณ 2553  ใน
การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 3D  พร้อมทั้งมีตัวอย่างกิจกรรม / นวัตกรรม การ
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนที่ต่อเนื่องจนผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเด่นชัด ครบทั้ง 3 ด้าน  จาก
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื ่อง  
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามนโยบายสถานศึกษา  
3D  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553  ประกาศ  ณ  วันที่  27  เมษายน  พ.ศ. 2553) 
 16.  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  จากสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)  ผลประเมินในภาพรวมมีค่าคะแนน
เท่ากับร้อยละ 78.08  (ดี)  (เมื่อวันที่  27 – 29  มิถุนายน  2554) 
 17.  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่รายงานผลการจัดสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา   และ
จริยธรรมดีเด่น  ประจำปี 2553  (22  พฤศจิกายน  2554) 
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 18.  รางวัลสถานศึกษา  และนักเรียน นักศึกษาดีเด่น  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  การออมและ
การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน  จากศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงาน
กิจการนักเรียนนักศึกษา และกิจการพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ ธนาคารออมสิน  
(9  ธันวาคม  2554) 
 19.  รางวัลระดับ 3 ดาว  การประเมินสถานศึกษาโครงการดำเนินการบ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาแบบครบวงจร  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ประจำปี 2557  ณ  ห้องประชุม  E-Learning  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่  วันที่  20  มีนาคม  2558  
 20.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
“เป็นสถานศึกษาที่ฝึกประสบการณ์  โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 
ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา”  ตั้งแต่วันที่  15 – 19  มิถุนายน  พ.ศ. 2558 
 21.  ได้รับการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด  ประจำปีการศึกษา 
2557  ผลประเมินในภาพรวม  มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.91  อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  (เมื่อวันที่  27 – 
29  กรกฎาคม  2558) 
 22.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ได้รับรางวัล “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา  
ขนาดใหญ่”  ประจำปีการศึกษา 2559  (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา 
และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน  ประจำปีการศึกษา 2559  ประกาศ    ณ วันที่  11  พฤษภาคม  
พ.ศ. 2560) 
  23.  ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  “เป็นสถานศึกษาที่ฝึก
ประสบการณ์ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา” ตั้งแต่วันที่  7 – 18  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 
  24.  ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ปลูกฝัง  คุณธรรม จริยธรรม ด้านความ “ซื่อสัตย์สุจริต”  
ให้แก่นักศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์  (29  กรกฎาคม  2559)     
  25.  ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์  ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน
ด้านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
 26.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ได้รับโล่  จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การออกแบบตกแต่งภายใน “บู๊ทสินค้างาน OTOP  4 ภาค”  
ระดับภาค ภาคเหนือ  การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2559  
ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2560  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน   
 27.  ได้รับเกียรติบัตรจากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย    
ในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เป็นผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 30  ประจำปีการศึกษา 2559  
และนิทรรศการเทิดพระเกียรติ  เพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ระหว่างวันที่  12 – 13  มกราคม  2560  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 28.  ได้รับโล่เกียรติคุณ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ระดับเหรียญทอง  การแข่งขันทักษะการออกแบบตกแต่งภายใน “บู๊ทสินค้างาน OTOP 4 ภาค” ในการ
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ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับชาติ  ครั้งที่ 26  ปีการศึกษา 2559  
ระหว่างวันที่  6 – 10  กุมภาพันธ์  2560  ณ  โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง  และวิทยาลัยเทคนิคระยอง  
จังหวัดระยอง 
 29.  ได้รับโล่เกียรติคุณ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับ
เหรียญทอง  การแข่งขันทักษะการจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว (ปวส.)  ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่  6 
– 10  กุมภาพันธ์ 2560  ณ  โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง  และวิทยาลัยเทคนิคระยอง  จังหวัดระยอง 
 30.  ชมรม  TO BE NUMBER ONE  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ได้รับประกาศเกียรติคุณใน
การปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2560  จากศูนย์อำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ (ศอ.ป.จ.อต.)  (26  มิถุนายน  2560) 
 31.  ได้ผลคะแนนระดับ 3  ในการประเมินสถานศึกษาดำเนินการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาแบบครบวงจร  ปีงบประมาณ 2559  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  วันที่  4  สิงหาคม  2560) 
 32.  ได้รับรางวัลชมเชย  กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย  วันรพี  ประจำปี พ.ศ. 2560  
วันที่  7  สิงหาคม  2560  ณ บริเวณศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 33.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ได้รับเกียรติบัตรและแบดจ์ลูกเสือให้กับกองลูกเสือเนตรนารี  
ในการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี  ประจำปี 2560  ระดับจังหวัด  
ประเภทวิสามัญ  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 (เกียรติบัตรให้ไว้  ณ วันที่  
16  มิถุนายน  2560) 
 34.  ชมรม TO BE NUMBER ONE  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ได้รับเลือกเข้ารับประกาศ
เกียรติคุณในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2560 จากศูนย์อำนวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์  (ศอ.ปส.จ.อต.)  (วันที่  26  มิถุนายน  2560) 
 35.  ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลดีเด่น การประกวด
จังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ  ประจำปี 2560  ในงานมหกรรมเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 15 ปี  TO BE NUMBER ONE  (กันยายน  2560) 

36.  ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน  ในการประกวดผลการดำเนินงานโครงการชี ววิถีเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ภาคเหนือ ปี พ.ศ. 2560 ประเภทที่ 1 การดำเนินงานภายในวิทยาลัยดีเด่น  (ตุลาคม  
2560) 
 37.  ได้รับผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น  ระดับภาคเหนือ  ประจำปีการศึกษา 2560  
กลุ่มอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3  ระดับมาตรฐาน เหรียญเงิน  ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่  ในการ
ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับภาค ภาคเหนือ 
ประจำปีการศึกษา 2560  ระหว่างวันที่  20 – 24  พฤศจิกายน  2560 
 38.  ได้รับเกียรติบัตร  รางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรม R – Service  งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี
วิสามัญ  อาชีวศึกษาช่อสะอาด  ระดับภาค ภาคเหนือ  ครั้งที่ 8  ระหว่างวันที่  5 – 9  มีนาคม  2561  
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์  จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
(ให้ไว้  ณ วันที่  9  มีนาคม  2561) 
 39.  ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ได้รับประกาศเกียรติคุณ
ห้องสมุดดีเด่น  ประจำปี 2560  ประเภทห้องสมุดอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ดีเด่น  ในโครงการคัดเลือก
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ห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2560  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  (วันที่  28  มีนาคม  2561) 
 40.  ได้รับประกาศเกียรติคุณ  เป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมทหารม้า
ที่ 2 ครอบรอบ 66 ปี จากกรมทหารม้าที่ 2 ค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์  ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 
 41.  ได้รับผลการประเมินระดับ 3 ดาว  ในการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
ระดับภาค  ภาคเหนือ  ประจำปีการศึกษา 2560  (วันที่  10 – 11  กรกฎาคม  2561) 
 42.  ชมรม  TO BE NUMBER ONE  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ได้รับผลคะแนนลำดับที่ 1  
(ดีเด่น)  ในการจัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก  TO  BE  NUMBER  ONE  ระดับประเทศ  ประจำปี 
2561  ระหว่างวันที่  13 – 15  กรกฎาคม  2561   ณ  HALL 9  เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี   
 43.  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย  พร้อมเงินรางวัล  5,000  บาท  ในการประกวด  “วิจิตร
ตระการกรองร้อยพานดอกไม้ทรงโถน้ำมนต์”  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  โครงการสืบสานศาสตร์
ศิลป์  ส่งเสริมสยาม  สู่ความยั่งยืน  “เย็บร้อย  ค่อยจีบ  ประดิษฐ์ใบตอง  ระดับชาติ  ครั้งที่ 9”  วันที่  
16 - 18  กรกฎาคม  2561  ณ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  (ให้ไว้  
ณ  วันที่  18  กรกฎาคม  2561) 
 44.  ได้รับใบอนุโมทนาบัตร  ผู้บริจาคทรัพย์ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ประจำปี 2561  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง  
จังหวัดสุพรรณบุรี  จำนวนเงิน  10,000  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  วันที่  3  สิงหาคม  2561 
 45.  ได้รับรางวัลชมเชย  กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพี  ประจำปี พ.ศ. 2561  จาก
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ (ให้ไว้  ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561) 
 46.  ได้รับเงินรางวัลจากบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  จำนวน  10,000  บาท  (หนึ่ง
หมื่นบาทถ้วน)  โดย  นายวันเฉลิม  ทองนวม  นักเรียนระดับชั้น ปวช. 3  เป็นผู้ได้รับรางวัลพิเศษ  ใน
การประกวดวาดภาพโครงการ  “จินตนาการ  สืบสาน  วรรณกรรมไทยกับอินทัช  ปีที่ 12”  วันที่  27  
กันยายน  2561  ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
 47.  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด  และผ่านการคัดเลือกเพื่อแข่งขันในระดับภูมิภาค  
ภาคเหนือ  ลำดับที่ 2  การแข่งขัน  EchoVE Contest  ระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค  ตั้งแต่วันที่  16 
กรกฎาคม – 30 สิงหาคม  2561  ประกาศผลเมื่อวันที่   12  กันยายน  2561  (หนังสือสำนักพัฒนา
สมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา  ที่ ศธ 0605/1339  ลงวันที่  12  กันยายน  2561) 
 48.  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ  จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  “สถานศึกษาที่มี
จำนวนผู้เข้าใช้งาน 100%”  การส่งเสริมการใช้งานแอปพลิเคชัน Echo  VE  ระดับสถานศึกษา  จัดโดย
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ตั้งแต่เดือน
มิถุนายน – สิงหาคม 2561  รับโล่ ว ันที ่  18  ตุลาคม  2561  ณ  ชั ้น 5  อาคาร  The  Street  
Ratchada  กรุงเทพฯ 
 49.  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ  จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  “สถานศึกษามีคะแนน
รวมในการฝึกทักษะด้านการพูดสูงที่สุด 3 อันดับแรกของประเทศ  ลำดับที่ 1”  การส่งเสริมการใช้งาน
แอปพลิเคชัน Echo  VE  ระดับสถานศึกษา  จัดโดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2561  รับโล่ วันที่  18  ตุลาคม  
2561  ณ  ชั้น 5  อาคาร  The  Street  Ratchada  กรุงเทพฯ 
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 50.  ได้รับผลการประเมิน  สถานศึกษาที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”  จากการ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื ่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา  โดยกำหนดให้
สถานศึกษากรอกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผล  www.vecris.org  จำนวน  2  ครั้ง  
คือ  สิ ้นสุดภาคเรียนที ่ 1  และสิ ้นสุดภาคเรียนที ่ 2  ของปีการศึกษา 2560  (หนังสือสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่  ศธ 0603/9080  ลงวันที่  2  พฤศจิกายน  2561) 
 51.  ได้รับเกียรติบัตร  ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  จากสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุตรดิตถ์  (ให้ไว้  ณ  วันที่  28  พฤศจิกายน  2561) 
 52.  ได้รับผลการประเมินระดับ 3 ดาว  ในการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
ประจำปีการศึกษา 2561  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  (หนังสือสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
อุตรดิตถ์  ที่  ศธ 0631.8/อศจ.อต./082  ลงวันที่  7  มีนาคม  2562) 
 53.  ได้รับเกียรติบัตร  ได้สนับสนุน  ส่งเสริม  การดำเนินงานค่ายย่อยที่ 4  รักษ์วินัย  และได้รับ
รางวัลชนะเลิศค่ายย่อยดีเด่น  (ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน)  อันดับที่ 1  งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา  
ครั้งที่ 20  ระหว่างวันที่  2 – 8  มีนาคม  2562   ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  อำเภอศรีราชา  จังหวดัชลบุรี  
(จากผู้บังคับการค่ายย่อยท่ี 4 รักษ์วินัย  ให้ไว้  ณ  วันที่  7  มีนาคม  2562) 
 54.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับประกาศเกียรติคุณห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2560  ประเภท
ห้องสมุดอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ดีเด่น ในโครงการคัดเลือกห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2560  จากสมาคมห้องสมุด
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  รับเกียรติบัตรจาก 
นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  วันที่  28  มีนาคม  2561  ณ  โรงแรม
แอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร 
 55.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนการประกวดผลงานโครงการ TO 
BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2561  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา วันที่  8  กุมภาพันธ์  2561  ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัด
เชียงใหม่  (ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  องค์ประธานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE พระราชทานเกียรติบัตร) 
  56.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ในโครงการประกวดมิวสิค 
วีดีโอชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (เกียรติบัตรจาก TOPLINE 
DIGITAL CREATOR AWARDS 2017 บริษัท ท๊อปไลน์มิวสิค จำกัด ให้ไว้  ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561) 
 57.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับเกียรติบัตร รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม R – Service  
งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาช่อสะอาด ระดับภาค ภาคเหนือ  ครั้งที่ 8  ระหว่างวันที่  
5 – 9 มีนาคม 2561  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  
จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (เกียรติบัตรให้ไว้  ณ วันที่  9  มีนาคม  2561) 
 58.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทลูกเสือวิสามัญ  ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา  การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี  โครงการส่งเสริมระเบียบวินัย ลูกเสือ เนตร
นารี ประจำปี 2561  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 (เกียรติบัตรให้ไว้   
ณ วันที่  15  มิถุนายน  พ.ศ. 2561) 
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 59.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3  การประกวดระเบียบแถว
ลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด  โครงการส่งเสริมระเบียบวินัย ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561  จาก 
สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์  (เกียรติบัตรให้ไว้  ณ วันที่  22  มิถุนายน  2561) 
 60.  ทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 2  ได้รับโล่และเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
การประกวดท่ามวยพระยาพิชัยดาบหัก ตามโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  (โล่จากจังหวัดอุตรดิตถ์  ให้ไว้  ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561) 
 61.  ทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 1  ได้รับเกียรติบัตร รางวัลชมเชย การประกวดท่ามวย 
พระยาพิชัยดาบหัก ตามโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(โล่จากจังหวัดอุตรดิตถ์  ให้ไว้  ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561) 
 62.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับผลการประเมินระดับ 3 ดาว  ในการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2560  (หนังสือสำนักงาน
อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ที่  ศธ  0631.8/อศจ.อต./238  ลงวันที่  5 
กรกฎาคม 2561) 
 63.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ได้รับผลการประเมินระดับ 3 ดาว  โครงการประเมินผลการ
ดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  ระดับภาค  (ภาคเหนือ)  ปีการศึกษา 2560  
ระหว่างวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2561  ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ดำเนินการโดย วิทยาลัยการอาชีพ    
นวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน  (หนังสือสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี
แม่ฮ่องสอน ที่ ศธ 0629.7/ว567  ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561) 
 64.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท  
ในการประกวด  “วิจิตรตระการกรองร้อยพานดอกไม้ทรงโถน้ำมนต์”  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
โครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน “เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ  
ครั้งที่ 9”  วันที่  16 - 18  กรกฎาคม  2561  ณ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  จังหวัด
สุพรรณบุรี  (เกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้ไว้  ณ  วันที่  18  กรกฎาคม  2561) 
 65.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ได้รับรางวัลชมเชย  กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 
วันรพี  ประจำปี พ.ศ. 2561  จากศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์  
(เกียรติบัตรให้ไว้  ณ  วันที่  7  สิงหาคม  2561) 
 66.  ชมรม TO BE NUMBER ONE  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ได้รับผลคะแนนลำดับที่ 1  
(ดีเด่น)  ในการจัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE  ระดับประเทศ  ประจำปี 2561  
ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561  ณ HALL 9 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  (หนังสือสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ อต 0032.003.2/ว1477  ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561) 
 67.  สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ผลงานชื่อ “ที่ตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์” ในนามของ “วิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์”  นำเสนอผลงานบันทึกเทปรายการสมรภูมิไอเดีย ในวันที่  19  สิงหาคม  2561  
ณ ห้องบันทึกเทป 2 (สตูดิโอ 2) สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 หนองแขม ถนนเพชรเกษม กรุงเทพมหานคร  
(หนังสือบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561) 
 68.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับเงินรางวัลจากบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์  จำกัด (มหาชน)  
จำนวน  10,000  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  โดย  นายวันเฉลิม  ทองนวม  นักเรียนระดับชั้น ปวช. 3  
เป็นผู้ได้รับรางวัลพิเศษ  ในการประกวดวาดภาพโครงการ  “จินตนาการ  สืบสาน  วรรณกรรมไทยกับ
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อินทัช  ปีที่ 12”  วันที่  27  กันยายน  2561  ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1  หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร  (หนังสือบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ CPR-INTOUCH 221/2561       ลง
วันที่ 6 กันยายน 2561) 
 69.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด  และผ่านการคัดเลือก  
เพื่อแข่งขันในระดับภูมิภาค  เป็นลำดับที่ 2  ในการแข่งขัน  EchoVE Contest  ระดับจังหวัดและระดับ
ภูมิภาค  เก็บคะแนนตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2561  ประกาศผลเมื่อวันที่ 12 กันยายน  
2561 (หนังสือสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ที่ ศธ 0605/1339 ลงวันที่ 12 กันยายน  
2561) 
 70.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ  จากกระทรวงศึกษาธิการ  
“สถานศึกษาที่มีจำนวนผู้เข้าใช้งาน 100%”  การส่งเสริมการใช้งานแอปพลิเคชัน Echo VE  ระดับ
สถานศึกษา  จัดโดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการ      
การอาชีวศึกษา  ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2561  รับโล่ วันที่  18  ตุลาคม  2561  ณ  ชั้น 5  
อาคาร  The  Street  Ratchada  กรุงเทพฯ  (หนังสือสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
ที่ ศธ 0605/1400  ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561) 
 71.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ  จากกระทรวงศึกษาธิการ  
“สถานศึกษามีคะแนนรวมในการฝึกทักษะด้านการพูดสูงที่สุด 3 อันดับแรกของประเทศ  ลำดับที่ 1”  
การส่งเสริมการใช้งานแอปพลิเคชัน Echo VE  ระดับสถานศึกษา  จัดโดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2561  
รับโล่ วันที่  18  ตุลาคม  2561  ณ  ชั้น 5  อาคาร  The  Street  Ratchada  กรุงเทพฯ  (หนังสือสำนัก
พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ที่ ศธ 0605/1400  ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561) 
 72.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับผลการประเมิน  สถานศึกษาที่มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับคุณภาพ  “ดีมาก”  จากการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษา
อาชีวศึกษา โดยกำหนดให้สถานศึกษากรอกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผล  www.vecris.org  
จำนวน  2  ครั้ง  คือ  สิ้นสุดภาคเรียนที่ 1  และสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2  ของปีการศึกษา 2560  (หนังสือ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่  ศธ 0603/9080  ลงวันที่  2  พฤศจิกายน  2561) 
 73.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับผลการประเมินระดับ 3 ดาว ในการประเมินศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หนังสือ
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่  ศธ 0631.8/อศจ.อต./082  ลงวันที่  7  มีนาคม  2562) 
 74.  วิทยาลยัอาชวีศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับเกียรติบัตร เพ่ือแสดงว่า ได้สนบัสนุน ส่งเสริม การ
ดำเนินงานค่ายย่อยที่ 4  รักษ์วินัย  และได้รับรางวัลชนะเลิศค่ายย่อยดีเด่น  (ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน)  
อันดับที่ 1 งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 20  ระหว่างวันที่  2 – 8  มีนาคม  2562  ณ ค่าย
ลูกเสือวชิราวุธ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  เกียรติบัตรให้ไว้  ณ  วันที่  7  มีนาคม  2562 (หนังสือ
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ที่ ศธ 0624.14/ว 066  ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562) 
 75.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนการประกวดผลงานโครงการ TO 
BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2562  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา วันที่  27  มีนาคม  2562  ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัด
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เชียงใหม่  (ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE พระราชทานเกียรติบัตร) 
 76.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับผลการประเมินระดับ 2 ดาว ในการประเมินศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2561  ระหว่างวันที่ 9 – 12 มิถุนายน 
2562  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่  (สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1  ที่  ศธ 0629.2/620    ลง
วันที่  20  มิถุนายน  2562) 
 77.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับประกาศเกียรติคุณ เป็นองค์กรที่มีผลการปฏิบัติงาน
ดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2562  จากศูนย์อำนวยการ
ป้องกันและปราบรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์  เกียรติบัตรจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบรามยา
เสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์  ให้ไว้  ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 (หนังสือ ศอ.ปส.จ.อต. ด่วนที่สุด ที่ อต 
0018.3 (ศอ.ปส.จ)/279  ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562) 
 78.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ได้รับรางวัลส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การประกวดวิจิตร
ตระการกรองร้อยกระเช้าดอกไม้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์
ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 10  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  ระหว่างวันที ่ 19 – 20 สิงหาคม  ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  (เกียรติบัตร จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้ไว้ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562) 
 79.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับการคัดเลือก ประเภท “สถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ”  
โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ประจำปี 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นตัวแทน
เข้าร่วมระดับภาค  (หนังสือสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ ศธ 0631.7/อศจ.อต./222 ลงวันที่ 
23 สิงหาคม 2562) 
 80.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับการจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในการจัดทำ
ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (ระบบออนไลน์) และวิเคราะห์รายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับคุณภาพ “ดีเลิศ” (หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ที่ ศธ 0606/5684  ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562) 
 81.  ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับผลคะแนน ระดับเงิน   
ในการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2562  (หนังสือ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ อต 0032.012.1/ว 1742 ลงวันที่ 4 กันยายน 2562) 
 82.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ได้รับคัดเลือกเป็น สถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ ตาม
โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิทรรศการแสดงผลงาน การดำเนินงาน 
ประจำ  ปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ (หนังสือสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 
ศธ 0631.7/อศจ.อต./240  ลงวันที่ 10 กันยายน 2562) 
 83.  โครงงานส่งเสริมรักการออม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ได้รับคัดเลือกเป็น โครงงาน 
(Best Practice) ตามโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิทรรศการแสดง 
ผลงาน การดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ (หนังสือสำนักงาน
อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ ศธ 0631.7/อศจ.อต./240  ลงวันที่ 10 กันยายน 2562) 
 84.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับผลการประเมิน ระดับเหรียญทอง (สถานศึกษาขนาด
ใหญ่)  ในการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศฯ ระดับจังหวัด  
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จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2562  (หนังสือสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ ศธ 0631.7/
อศจ.อต./292  ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562) 
 85.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสมาคมกีฬา
แห่งจังหวัดอุตรดิตถ์  ในการให้การสนับสนุน การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
ภาค 5 ครั้งที่ 36  ระหว่างวันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดตาก ให้ไว้ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 
2562  (หนังสือจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ สก.อต. ว131/2562 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 
2562) 
 86.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทผลการประกอบการดีเด่น 
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เชิดชูเกียรติสถานศึกษาทีมธุรกิจ 20 ทีม 
ประจำปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานแก่สถานศึกษา
อื่นในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในด้านการส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ในการ
ประกอบธุรกิจให้กับนักศึกษา  (หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ 0606/675      ลง
วันที่ 31 มกราคม 2563) 
 87.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563 เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  ในวันที่ 25 
สิงหาคม 2563  ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์   (หนังสือจากศาลากลาง
จังหวัดอุตรดิตถ์  ที่  อต 0018.3 (ศอ.ปส.จ.)/371  ลงวันที่  10  สิงหาคม  2563) 
 88.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
“ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ 
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  (เกียรติบัตรจากสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ไว้ ณ วันที่ 
28 กรกฎาคม 2563 หนังสือจากสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ ศธ 5400.53/ว115 ลงวันที่ 10 
สิงหาคม 2563) 
 89.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับผลการประเมินศูนย์บ่มเพราะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับ 3 ดาว  (หนังสือสถาบัน   
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ที่ ศธ 0629.2/0723 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563) 
 90.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับเกียรติบัตร/ป้ายโรงเรียนปลอดภัยดีเด่น ตามโครงการ
โรงเรียนปลอดภัย “School Smile” เข้ารับเกียรติบัตร วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 (หนังสือจากศูนย์บริการสยามสไมล์ สาขา
อุตรดิตถ์ ที่ สสม.อต. ว. 14/2563 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563) 
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ผลงานดีเด่นของข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ ์
ประจำปีงบประมาณ  2563 

 
 1.  นายกัมปนาท  คำอินบุตร  ได้รับคัดเลือกเป็น “เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ดีเด่น ระดับจังหวัด” รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 30 ตุลาคม 
2562  (หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ ศธ 02130/ว2628  ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562) 
 2.  นายวสันต์  เมฆฉาย  ครูที่ปรึกษาผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ ผลงานชื่อ “ตาลปัตรสามมิติ” ในการจัดงาน “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดสิ ่งประดิษฐ์ของคนรุ ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี
การศึกษา 2562 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ (บันทึกข้อความงานวิจัย 
พัฒนา นวัตกรรมและสิ ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ที ่ ฝผ 131/2562  ลงวันที ่ 11 
พฤศจิกายน 2562) 
 3.  นางสาวมนัสนันท์  ดีปัญญา  ครูที่ปรึกษาผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงานชื่อ “น้ำพริกเผาเห็ดเผาะ” 
ในการจัดงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 
(บันทึกข้อความงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ที ่ ฝผ 
131/2562  ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562) 
 4.  นายชินกฤต  ประสารยา  ครูที่ปรึกษาผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว ผลงานชื่อ 
“โปรแกรมบริบาลพฤกษา” ในการจัดงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์  
ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562  
ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ (บันทึกข้อความงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงาน 
และความร่วมมือ ที่ ฝผ 131/2562  ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562) 
 5.  นางสาวธนัชชา  ยมนา  ครูที่ปรึกษาผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ ผลงานชื่อ “กระเป๋าชะลอมผ้าทอลับแล” ใน
การจัดงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 
(บันทึกข้อความงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ที ่ ฝผ 
131/2562  ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562) 
 6.  นายอภิชาติ  สาเครือ  ครูที่ปรึกษาผลงานการประกวดสิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟร์และระบบสมองกลฝังตัว ผลงานชื่อ 
“เครื ่องพิมพ์สามมิติ 3D Printer” ในการจัดงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที ่ 7 
พฤศจิกายน 2562  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ (บันทึกข้อความงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ที่ ฝผ 131/2562  ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562) 



 

 

93 

 7.  นางศุภภามาศ  สีผ่องใส  ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์  ชื่อ “การศึกษาคุณสมบัติของ
หลอดชีวภาพจางผงวุ ้น”  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ครั้งที่ 30 ประจำปี 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562  
ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  
 8.  นางสาวรวิสรา  อ่อนคำพา  ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์  ชื่อ “การศึกษาคุณสมบัติ
ของหลอดชีวภาพจางผงวุ้น”  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ครั้งที่ 30 ประจำปี 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562    ณ 
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  
 9.  นางบุศรา  คงศักดิ์  ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์  ชื่อ “การศึกษาคุณสมบัติของหลอด
ชีวภาพจากผงวุ้น”  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 
ครั้งที่ 30 ประจำปี 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  
 10.  นายวัชรวุฒิ  เรือนคำ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ศธ. จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์” เราทำ
ความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 เกียรติบัตรจาก
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับเทศบาลตำบลคุ้มตะเภา  ให้ไว้ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562  
(หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ ศธ 02130/ว 3064  ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562) 
 11.  นายเพิ่มพูน  มาก่อกูล  ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ศธ. จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์” เรา
ทำความดีเพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562  เกียรติบัตร
จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับเทศบาลตำบลคุ้มตะเภา  ให้ไว้ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 
2562  (หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ ศธ 02130/ว 3064  ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562) 
 12.  นางนันทนา  พุ่มอรัญ  ครูที่ปรึกษา “รางวัลชมเชย ทีมธุรกิจประเภทผลการประกอบการ
ดีเด่น”  กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ โครงการส่งเสริมกา ร
ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ให้ไว้ ณ วันที่ 23 
ธันวาคม 2562  (หนังสือจากสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ที่ ศธ 0606/738  ลงวันที่ 27 
มกราคม 2563) 
 13.  นางสาวสิริลักษณ์  ศรีธิธง  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับการ
คัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2562  เพ่ือเข้ารับรางวัลในพิธีเชิดชู
เกียรติ ในวันที่ 1 เมษายน 2563  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล   (หนังสือจากศาลากลางจังหวัด
อุตรดิตถ์ ด่วนที่สุด ที่ อต 0017.3/ว1030  ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563) 
 14.  รางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” และรางวัล “คนดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปี พ.ศ. 2563   
ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับโล่รางวัล และเกียรติบัตร ในงานวันคล้ายสถาปนาสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กรมอาชีวศึกษา) ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563  ณ หอประชุมคุรุสภา 
กรุงเทพมหานคร  ดังนี้  (หนังสือสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ที่ ศธ 0605/346  
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563) 
      รางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” 
      1)  นายสมเกียรติ  มั่นดี  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ/พาณิชยกรรม  สาขาวิชาการบัญชี 
      2)  นางสุธัญญา  พวงลัดดาวัลย์  ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ/พาณิชยกรรม  สาขาวิชา 
การจัดการสำนักงาน 
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      3)  นายธานี  สังข์เอ้ียว  ประเภทวิชาศิลปกรรม  สาขาวิขาวิจิตรศิลป์ 
      4)  นางชูเกษม  ถิรพงศ์พันธ์  ประเภทวิชาทักษะชีวิต/สามัญสัมพันธ์  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
      รางวัล “คนดีศรีอาชีวศึกษา”  ได้แก่  นางเจริญศรี  ด้วงรักษา  
 15.  นางสาวรสสุคนธ์  ทองพูล  ได้รับประกาศเกียรติคุณ บุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563  จากจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านการป้องกัน  
(หนังสือจากศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่  อต 0018.3 (ศอ.ปส.จ.)/371   ลงวันที่  10  สิงหาคม  
2563) 

16.  นายณัฐพล  เอี่ยมสกุลนิล  ได้รับประกาศเกียรติคุณ บุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563  จากจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านการป้องกัน  
(หนังสือจากศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่  อต 0018.3 (ศอ.ปส.จ.)/371   ลงวันที่  10  สิงหาคม  
2563) 
 17.  นายไพฑูรย์  ตัณทานนท์  ผู ้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ร่วมพิธีมอบ 
"ประกาศเกียรติคุณ" รางวัลเชิดชูเกียรติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กรมอาชีวศึกษา) ณ หอประชุม คุรุ
สภา กรุงเทพมหานคร 
 18.  นายกฤติภณ  เผดิมดี  รองผู ้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ร่วมพิธีมอบ 
"ประกาศเกียรติคุณ" รางวัลเชิดชูเกียรติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กรมอาชีวศึกษา) ณ หอประชุม คุรุ
สภา กรุงเทพมหานคร 
 19.  นายไพฑูรย์  ตัณทานนท์  เป็นคณะกรรมการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
“ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ 
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  (เกียรติบัตรจากสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ไว้ ณ วันที่ 
28 กรกฎาคม 2563 หนังสือจากสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ ศธ 5400.53/ว115 ลงวันที่ 10 
สิงหาคม 2563) 
 20.  นายวัชรวุฒิ  เรือนคำ  เป็นคณะกรรมการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “ลูกเสื อ
รวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง
อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  (เกียรติบัตรจากสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ไว้ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 
2563 หนังสือจากสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ ศธ 5400.53/ว115 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563) 
 21.  นายแสวง  บุปะเท  เป็นคณะกรรมการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “ลูกเสือรวม
ใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง
อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  (เกียรติบัตรจากสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ไว้ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 
2563 หนังสือจากสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ ศธ 5400.53/ว115 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563) 
 22.  นายวัชรชัย  ขำพงศ์  เป็นคณะกรรมการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “ลูกเสือ
รวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
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เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง
อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  (เกียรติบัตรจากสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ไว้ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 
2563 หนังสือจากสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ ศธ 5400.53/ว115 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563) 
  23.  นายจาตุรนต์  กิตติกมลพันธุ์  ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทองแดง โครงการการการนำ
นวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ปี 2563  ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2563 
ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่  ผลงานชื่อ “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้
บูรณาการข้อมูลพรรณไม้ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพ่ือพัฒนาทักษะความคิดและการออกแบบ” 
(หนังสือศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ที่ ศฑ 0601.1/193 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563) 
 24.  นางสุนันทา  พุฒโต  ครูที่ปรึกษาโครงการ ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 2/2  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงการ การบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา  โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ร ับรางวัลชมเชย (ระดับประเทศ)  (รับมอบรางวัลจาก
ผู้อำนวยการไพฑูรย์  ตัณทานนท์  วันที่ 29 กันยายน 2563)  
 25.  นายจาตุรนต์  กิตติกมลพันธุ์  ครูที่ปรึกษาโครงการ ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 
2/2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงการ การบ่มเพาะเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา  โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ร ับรางวัลชมเชย (ระดับประเทศ)  (รับมอบรางวัลจาก
ผู้อำนวยการไพฑูรย์  ตัณทานนท์  วันที่ 29 กันยายน 2563)  
 26.  นายกัมปนาท  คำอินบุตร  ได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีความ
เป็นเลิศเฉพาะด้าน เพื่อรับรางวัล “Excellent Teacher 4.0” ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภทวิชาทักษะ
ชีวิต/สามัญสัมพันธ์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  โดย สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
หนังสือสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ที่ ศธ 0605/704 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 
(เกียรติบ ัตรจาก นายณรงค์  แผ้วพลสง  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ให้ไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน 2563) 
 27.  นายปกรณ์  แสงซื่อ  ได้รับคัดเลือกเป็น “พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา ประจำศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ดีเด่น ประจำปี 2563”   
เข้ารับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันประชุมกรมการจังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 27 
พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น.  ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์   
(หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ ศธ 02130/ว 2965 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563) 
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ผลงานดีเด่นของ นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
ประจำปีงบประมาณ  2563 

 
1.  นางสาวทาริกา  พรมสุวรรณ์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันการประกวดเยาวชนต้นแบบ

เก่งและดี  TO BE NUMBER ONE IDOL (หญิง)  วันที ่  26  มิถุนายน  2562  ณ อาคารศูนย์กีฬา 
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  (ตัวแทนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประกวดเยาวชน
ต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ รุ่นที่ 10 ประจำปี 2563)  (หนังสือ
จังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ อต 0032.012.1/ว5273  ลงวันที่  7  พฤศจิกายน  2562) 
  2.  นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562  
ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัล ดังนี้  (หนังสือสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ ศธ 
0631.7/อศจ.อต./306 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562) 
       1)  รางวัลชนะเลิศ  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์  ผลงานชื่อ “ตาลปัตรสามมิติ” 
เจ้าของผลงาน มีดังนี้ 
  1.1)  นางสาวพิมพ์วิภา  ศรีเพชร  นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
  1.2)  นางสาวธัญญารัตน์  ถิ่นเถิน  นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
  1.3)  นายจีรศักดิ์  สีระสา  นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
  1.4)  นายบุลากร  แก้วพา  นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
  1.5)  นายณัฐดนัย  ชมภู นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
       2)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  ผลงาน
ชื่อ “น้ำพริกเผาเห็ดเผาะ” ผลงานของนักศึกษา ระดับ ปวส. 1 สาขาวิชาการจัดการดูแลผู้สูงอายุ ดังนี้ 
  2.1)  นางสาวคณิตา  เมืองภา    
  2.2)  นางสาวจีรวรรณ  วินมา    
  2.3)  นางสาวณัฐชา  โง่นคง    
  2.4)  นางสาวน้ำฝน  ทุมลา    
  2.5)  นางสาวศศิกานต์  จำปางาม    
       3)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์  ผลงานชื่อ 
“กระเป๋าชะลอมผ้าทอลับแล” ผลงานของนักศึกษา ระดับ ปวช. 2 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ดังนี้ 
  3.1)  นางสาวณัฐธนารี  ตันดี    
  3.2)  นางสาวนิรมล  เงินมา    
  3.3)  นางสาวอารยา  เอี่ยมสะอาด    
  3.4)  นางสาวธัญรดี  สุขตน    
  3.5)  นายปริญญา  นิ่มรอด 
  3.6)  นายวีรพล  แก้วพวงใหม่ 
  3.7)  นายสิทธิพล  อริยะวงค์ 
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       4)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และ
ระบบสมองกลฝังตัว ผลงานชื่อ “โปรแกรมบริบาลพฤกษา” ผลงานของนักศึกษา ระดับ ปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดังนี้ 
  4.1)  นางสาวตันหยง  อ่อนระฮุง 
  4.2)  นางสาวอังคณา  วงค์หนีสา 
  4.3)  นางสาวมนฤทัย  วิโสภา 
  4.4)  นางสาวอรวรรณ  สืบเหล็ก 
  4.5)  นายขชนะวรรณ  สังคะเฮียง 
  4.6)  นายสหรัฐ  ทั่งจ้อย    
       5)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และ
ระบบสมองกลฝังตัว ผลงานชื่อ “เครื่องพิมพ์สามมิติ 3D Printer” ผลงานของนักศึกษา ระดับ ปวส.1 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ดังนี้ 
  5.1)  นายหัสดินทร์  อินต๊ะ 
  5.2)  นายกรีนทร  อ่วมนุ่ม 
  5.3)  นายณัฐพงษ์  สิงทอง 
 3.  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คหกรรม ศิลปกรรม   และ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 
2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สรุปผลการแข่งขัน ดังนี้   (หนังสือสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
อุตรดิตถ์ ที่ ศธ 0631.7/อศจ.อต./306 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562) 
       1)  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  นักเรียน 
ระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาการบัญชี คือ นายฉัตรชัย  เดิมที  และนางสาวกฤติยาณี  พิ่งเพ้ิง 
       2)  ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ได้รับรางวัลชนะเลิศ นักศึกษา 
ระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาการบัญชี คือ นางสาวกฤติกา  ขอบทอง  และนางสาวสุธีมนต์  นันตะสุข 
       3)  ทักษะการนำเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge”  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
นักเรียน ระดับ ปวช. สาขาวิชาการตลาด คือ นายวิกรม  คำหมี  นงสาวมุกดาการ  ศัลยพงษ์  นางสาว    สิริ
ภัทรณ์  ศรีทน  และนางสาววิภารัตน์  แย้มศรี 
       4)  ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส.  
  4.1)  ได้รับรางวัลชนะเลิศ นักศึกษา ระดับ ปวส. สาขาวิชาการตลาด คือ นางสาวนฤทัย  
ยืนยง  นางสาวอัจชรียา  เณรแย้ม  นายสุทธิราช  ผิวหลง  นางสาวกนกวรรณ  จันสุข  และนางสาวปวันรัตน์  
วันมา 
  4.2)  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  นักศึกษา ระดับ ปวส. สาขาวิชาการตลาด คือ 
นางสาวชื่นกมล  มูลเมือง  นางสาวอังคณา  ศรีเขื่อนแก้ว  นางสาวประภัสรา  ดอนชาไพร  นางสาว
กัญญารัตน์  อินทรโชติ  และนางสาวอรุณรัตน์  ขันใจ 
       5)  ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Plan) ระดับ ปวส.  
  5.1)  ได้รับรางวัลชนะเลิศ นักศึกษา ระดับ ปวส. สาขาวิชาการตลาด  คือ  นางสาว
ธันยพร  หลงครุฑ  นางสาวกมลพรรณ  ปานพรม  นางสาวสุภาวดี  อินทร์เพ็ชร  และนางสาวฉัตรนภา  
ศูนย์กลาง 
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  5.2)  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นักศึกษา ระดับ ปวส. สาขาวิชาการตลาด คือ 
นางสาวจันทภา  อินทะจันทร์  นางสาวณัฐธิกา  ลิขิต  นางสาวอมรรัตน์  สีสุทโธ  นางสาววีรดา  อ่อนทอง 
       6)  ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. สาขาวิชาการเลขานุการ 
  6.1)  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวชญานิศ  นึกไฉน 
  6.2)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวภัทรวดี  ทองฉะอ้อน 
  6.3)  รางวังรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวณัฐริณีย์  สีฟ้า 
  6.4)  รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวเนตรนภา  จันทร์เขียว 
       7)  ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. สาขาวิชาการเลขานุการ 
  7.1)  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวณัฐริณีย์  สีฟ้า 
  7.2)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวกนกวัลย์  บุญประเสริฐ 
  7.3)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาววธิฎา  น้อยสี 
  7.4)  รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวณิศชาญา  ศิริธนทัต 
       8)  ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส.  
การจัดการสำนักงาน 
  8.1)  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวนภัสวรรณ  เถื่อนทัพ 
  8.2)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  นางสาวกัญญารัตน์  บุญยัง 
  8.3)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นางสาวณัฐวรา  แก้วส่ง 
  8.4)  รางวัลชมเชย  ได้แก่  นางสาววันวิสาข์  โนวิน 
       9)  ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ระดับ ปวช. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสุดารัตน์  วงศ์ชารี  นางสาวสนุันทา  ซื่อตรง  และนางสาวนิรมล  ห้อมหา 
       10)  ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ระดับ ปวช. / ปวส. 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  นายณัฐดนัย  แสนโกศิก  และ
นายธีรภัทร  มั่งมี 
        11)  ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ระดับ ปวช. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  
    11.1)  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวกนกพร  ขัตติยศ  นางสาวพรรษา  จันทร์สว่าง  
และนายปุระชัย  บุญเป้า 
    11.2)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  นางสาวนฤมล  แก้วพอง  นายวรรัตน์   
ศรีละบุตร  และนางสาวกมลฉัตร  จันทร์ทอง 
    11.3)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  นางสาวกุลธิดา  จันทร์แดง  นางสาว
นารายณ์พรรณ  วิเศษสิงห์  และนางสาวรัชดาพร  ทิพย์แก้ว 
    11.4)  รางวัลชมเชย  ได้แก่  นางสาวรวิชา  ตอยก้อน  นางสาวพรพิมล  วงษ์วัน  
และนางสาวรัตนา  โตวัน 
       12)  ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจ สู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
    12.1)  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นายชาตรี  แตงสุวรรณ์  และนางสาวอรทัย  แก่นเมือง 
    12.2)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  นายธนาวุฒิ  ปิ่นมณี  และนายพีรพัฒน์  
พิมพ์เถื่อน 
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    12.3)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  นางสาวจิราภา  ดวงมะโน  และนางสาว
สุภาภรณ์  อ่อนชาวนา 
    12.4)  รางวัลชมเชย  ได้แก่  นางสาวพรหมพร  เมฆฉาย  และนางสาวสุนทรีย์   
ฤทธิ์ชัยเดช 
       13)  ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย ระดับ ปวช. สาขาวิชาคหกรรมเพื่อการโรงแรม 
    13.1)  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวอมรรัตน์  คำแร่  นางสาววิภา  อิสสระ  
นางสาวชนากาน  เตชา  และนางสาววริญญา  สีแดงน้อย 
    13.2)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  นายณัฐวุฒิ  ชั่งสุข  นางสาววรัญญา  
นุ่มนวล  นายโชควัฒ  อยู่ยง  และนางสางปณิตา  อ่อนอยู่ 
    13.3)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  นายกิตติพงษ์  อินทา  นางสาววันทนา   
สีสมุดคำ  นางสาวสุกัญญา  ดวงแก้ว  และนางสาวสุดาพร  สุจิตร 
       14)  ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ระดับ ปวช. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 
    14.1)  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวสายปัญญา  พ่ึงอินทร์  นางสาวกิตติกานต์   
คำชมพู  และนางสาวสุดารัตน์  ภู่ปาน  
    14.2)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นางสาวธิดาทิพย์  เจ๊กอร่าม   
นางสาวพงศ์พัชรา  มีอ่วม  และนายวีรพล  แก้วพวงใหม่ 
    14.3)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นางสาวนาฏสุดา  เพชรสลับแก้ว  
นางสาวพรสวรรค์  จันทร์กระจ่าง  และนางสาวอารยา  เอ่ียมสะอาด 
    14.4)  รางวัลชมเชย  ได้แก่  นายมนตรี  อินวรรณา  นางสาวกันต์กนิษฐ์  เกิดพูล  
และนางสาวสุดารัตร์  ศรีอักษร 
       15)  ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ระดับ ปวส. สาขาวิชาแฟชั่น 
และสิ่งทอ 
    15.1)  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวรุจิรา  แซ่ลี  นางสาววราภรณ์  สุดทอ   
และนางสาววรรณพร  จันทรเทวี 
    15.2)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นางสาวกุศลิน  คงก้อน  นางสาวดาวเดือน  
แซ่หว่า  และนางสาวอังคณา  บันลือ 
    15.3)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นางสาวจิราพร  แดนกุญชร   
นางสาวผกามาส  ขวัญคำ  และนายธนดล  โสภะสาระ 
    15.4)  รางวัลชมเชย  ได้แก่  นางสาวกมลวรรณ  ทับทิม  นางสาวกมลชนก  เกิดมีมูล  
และนางสาวพิชญ์วิภา  ทำไร่ 
       16)  ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระดับ ปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
    16.1)  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นายณัฐดนัย  ชมภู และนางสาวปัณณพร  พ่ึงบางกรวย 
    16.2)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นางสาวชุติมา  มิ่งขวัญ  และนางสาว
พีรยา  จิตกลาง 
    16.3)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นางสาวกมลลักษณ์  กันจ้อย   
และนางสาววรรณิษา  หลักแหลม 
    16.4)  รางวัลชมเชย  ได้แก่  นางสาวปริยาภัทร  สายบัวต่อ  และนายญาณกร  คตสุข 
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       17)  ทักษะการออกแบบมัลติมีเดียอาร์ตเพื่อการศึกษา ระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
กราฟิก 
    17.1)  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นายกรีนทร  อ่วมนุ่ม  และนายมงคลชัย  แย้มอ้น 
    17.2)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นายหัสดินทร์  อินต๊ะ  และนายณัฐพงษ์  
สิงทอง 
       18)  ทักษะการวาดภาพ (Drawing) ระดับ ปวช. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
    18.1)  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวรัชนก  บุญปูลัย 
    18.2)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่ นายชาติปราโมทย์  เทศเอม 
    18.3)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่ นายอภิชัย  พ้ืนชัยภูมิ 
    18.4)  รางวัลชมเชย ได้แก่ นายวรรณพงษ์  มากคล้าย 
       19)  ทักษะจิตรกรรมไทย ระดับ ปวช. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
    19.1)  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นายวรรณพงษ์  มากคล้าย 
    19.2)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่ นายชาติปราโมทย์  เทศเอม 
    19.3)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่ นายสรวิศ  คงนิล 
    19.4)  รางวัลชมเชย ได้แก่  นายจักราพัฒน์  กฤชบัวสวรรค์ 
       20)  ทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแต่ง ระดับ ปวช. สาขาวิชาการออกแบบ 
    20.1)  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวณิชาภัทร  ต๊ะนา 
    20.2)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่ นางสาวภัทรนรินทร์  เขียวอินทร์ 
    20.3)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่ นางสาวศรุตา  อำไพ 
    20.4)  รางวัลชมเชย ได้แก่  นางสาวนันทิกานต์  เชียงสน 
       21)  ทักษะการออกแบบนิเทศศิลป์ ระดับ ปวช. สาขาวิชาการออกแบบ 
    21.1)  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวศรุตา  อำไพ 
    21.2)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นางสาวภัทรนรินทร์  เขียวอินทร์ 
    21.3)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นางสาวณิชาภัทร  ต๊ะนา 
    21.4)  รางวัลชมเชย  ได้แก่  นางสาวนันทิกานต์  เชียงสน 
       22)  ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ระดับ ปวช./ปวส. สาขาวิชา 
การโรงแรม 
    22.1)  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาววรรณพร  เพ็งวันทา 
    22.2)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นายรชฏ  แย้มศรี 
    22.3)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นายชลทิศ  คำบาง 
    22.4)  รางวัลชมเชย  ได้แก่  นายธนพล  แก้วอินทร์ 
       23)  ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ระดับ ปวช./ปวส. สาขาวิชาการโรงแรม 
    23.1)  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวนิตยา  ภูคำ 
    23.2)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นางสาวถิรมล  อ้นกลิ้ง 
    23.3)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นางสาวกมลวรรณ  รัตนเสถียร 
       24)  ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม สาขาวิชาการโรงแรม  ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ได้แก่  นางสาวชรินทิพย์  เจริญพร  นางสาววิธิตา  ใบทอง  และนายจักรกฤษณ์  คงสิบ 
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       25)  ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ระดับ ปวช. สาขาวิชา
การท่องเที่ยว 
          25.1)  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวบุษปรัชญ์  เปี้ยจันทร์  และนางสาวจุฬารัตน์  
คุ้มคง 
    25.2)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นายศรัณย์  บัวจันทร์  และนายประเมิน  
กามะ 
    25.3)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นางสาววรภรณ์  ท้าวพันธ์  และนางสาว
กัลยรัตน์  เสนาเหตุ 
    25.4)  รางวัลชมเชย  ได้แก่  นายศิวกาญจน์  ช่วยกาญจน์  และนางสาวภัทรษมน  
สว่างผล 
       26)  ทักษะการจัดทำรายการนำเที่ยว ระดับ ปวส. สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
          26.1)  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาววัชราภรณ์  ชว่ยศรี 
    26.2)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นางสาวปาริชาติ  เทพจัน 
    26.3)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่ นางสาววิกันดา เวียงทอง 
    26.4)  รางวัลชมเชย  ได้แก่  นางสาวธัญวรัตน์  ชะเทียนรัมย์ 
 4.  นางสาวนลาวัลย์  แก้วกองทรัพย์  นางสาวรัตนาพร  วัฒนธำรงศักดิ์  และนางสาวหงส์เหม  
บุญกิตติวศิน  นักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี  เขา้ร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ครั้งที่ 30 ประจำปี 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562    
ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ “การศึกษาคุณสมบัติของ
หลอดชีวภาพจากผงวุ้น”  
 5.  นางสาวสุดาวรรณ  อินทพงษ์  และนางสาวสุธีมนต์  นันตะสุข  นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบัญชี 
ประจำปี 2562 “UTCC Accounting Competition 2019”  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562   
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ  (หนังสือจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ มกค.บช.
137(8)/2562  ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562) 
 6.  รางวัลชมเชย ทีมธุรกิจประเภทผลการประกอบการดีเด่น กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  ได้แก่ 
       1)  นางสาวปวันรัตน์  วนัมา 
       2)  นางสาวศิริพร  คำชู 
       3)  นางสาวกนกวรรณ  จันสุข 
       4)  นายศิรศักดิ์  ศรีศิลป์ 
       5)  นายธีรยุทธ  คลังวิเชยีร 
 7.  นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ศธ. จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์”  
เราทำความดีเพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562   
เกียรติบัตรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับเทศบาลตำบลคุ้มตะเภา  ให้ไว้ ณ วันที่  
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12 ธันวาคม 2562  (หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ ศธ 02130/ว 3064  ลงวันที่  
13 ธันวาคม 2562)  ดังนี้ 
       1)  นางสาวกนกวรรณ  พรมวัฒนะ 
       2)  นางสาวกัญญารัตน์  วงศ์ประภัสสร 
       3)  นางสาวกัญญารัตน์  นุสิทธิ์ 
       4)  นางสาวขวัญประทีป  ปิตะวงค์ 
       5)  นางสาวจันจิรา  คำเหม็ง 
       6)  นางสาวณัฐนิชา  นาคสวัสดิ์ 
       7)  นางสาวณัฐณิชา  ฉุน่อิ่ม 
       8)  นางสาวทิญาพร  จันหอม 
       9)  นางสาวนภสัสร  ถาวรเวช 
       10)  นางสาวนลิณี  อินเขียว 
       11)  นางสาวนันท์นภัส  เพ็ชรจอก 
       12)  นางสาวพรนิภา  ฮกซุ่นแฮง 
       13)  นางสาวพัชราภรณ์  หล้ารอด 
       14)  นางสาวพิชญาภา  เผือกจินะ 
       15)  นางสาวภัคปัณฑา  บุญเจริญ 
       16)  นางสาวภูริชญา  หมื่นสีตุ้ย 
       17)  นางสาวรัญชิดา  แกล้วกล้า 
       18)  นางสาวรุ่งธิวา  คำลือ 
       19)  นางสาววันวสิา  สขุเพ็ง 
        20)  นางสาวศิลาลักษณ์  ไฉวกลาง 
       21)  นางสาวสุภาพร  ถอืแก้ว 
       22)  นางสาวอภิรดี  พันธ์แย้ม 
       23)  นางสาวอรษา  คำขันตี 
       24)  นางสาวอิษฎา  สีมั่ง 
       25)  นางสาวอุดมลักษณ์  ด้วงเจริญ 
 8.  นางสาวฑิฆัมพร  เมนโตซ่า  นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ได้รับ
รางวัล นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
ประจำปีการศึกษา 2562  (หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ 0606/6654 ลงวันที่ 8 
กันยายน 2563) 
  9.  นางสาวกฤติกา  ขอบทอง  นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี  ได้รับรางวัล
ชมเชย ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่  ประจำปีการศึกษา 2562 (หนังสือ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ 0606/6654 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563) 
 10.  การแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม ระดับอาชีวศึกษา (ตุลาคม 
2562)  ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร  ได้รับรางวัลดังนี้ 
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       1)  รางวัลชนะเลิศ  ในการแข่งขันทักษะการวางแผนและนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยว 
ประเภททีม  คือ  นางสาวพรนภา แก้วเปี้ย ระดับชั้น ปวส. 2 สาขางานการท่องเที่ยว  และนางสาว
ปาริชาต เทพจัน ระดับชั้น ปวส.1 สาขางานการท่องเที่ยว 
      2)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ในการแข่งขันทักษะการปูเตียงประกอบลีลา ได้แก่   
นางสาวชาลินี สิทธิ์สา ระดับชั้น ปวส.2 สาขางานการโรงแรม  และนางสาวชรัลดา สิทธิ์สา ระดับชั้น 
ปวส.2 สาขางานการโรงแรม 
      3)  รางวัลชมเชย อันดับ 6  ในการแข่งขันทักษะการปูเตียงประกอบลีลา ได้แก่  นางสาว
ปภัสสร แย้มโพธิ์กลาง ระดับชั้น ปวส.2 สาขางานการโรงแรม  และนางสาวอริสรา คลังวิเชียร ระดับชั้น 
ปวส.2 สาขางานการโรงแรม  
 11.  นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมเงิน
รางวัล 20,000 บาท  จากการเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมผ้าไหม 2562 ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งท่ี 9 
Tha Next Big Designers ConcertThe Beauty of Modern Thai Silk  ซึ่งจัดโดย กรมหม่อนไหม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพ  (ตุลาคม 2562) 
 12.  นักเรียน นกัศึกษา ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จากค่ายศิลปะโตโยต้า  ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  (พฤศจิกายน 2562)  ดังนี้ 
       1)  นางสาวรัชฏาพร  เลี้ยงประเสริฐ  รางวัลชนะเลิศ  จำนวน 15,000 บาท 
      2)  นางสาวปริยาภัทร  สายบัวต่อ  รางวัลรองชนะเลิศ  จำนวน 12,000 บาท 
       3)  นางสาวกัญญารัตน์  เลิศชุณหทรัพย์  รางวัลชมเชย จำนวน 3,000 บาท 

     4)  นายธนดล  กาศอนันต์ รางวัลชมเชย จำนวน 3,000 บาท 
       5)  นายศักดิ์สิทธิ์  ทินนะพรม  รางวัลชมเชย จำนวน 3,000 บาท 

     6)  นายญาณกร  คตสุข  รางวัลชมเชย จำนวน 3,000 บาท 
     7)  นายศุภณัฐ  บำรุงรส  รางวัลชมเชย จำนวน 3,000 บาท 
     8)  นางสาวนภัสสร  จันทร์ดา  รางวัลชมเชย จำนวน 3,000 บาท 
13.  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ประจำปี

การศึกษา 2562  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ไดร้ับรางวัลดังนี้ 
       1)  การออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ระดับปวช. ได้รับรางวัล
ที่ 4 ระดับเหรียญเงิน  

     2)  การผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ได้รับรางวัลที่ 5 ระดับเหรียญทองแดง 
       3)  การผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ได้รับรางวัลที่ 7  
       4)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน ทักษะการออกแบบและประกอบอาหาร
ไทยสูมาตรฐานสากล ระดับ ปวส.   
       5)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ ระดับ ปวส.  
       6)  รางวัลชมเชย (อันดับที่ 5) ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ระดับ ปวช.  
       7)  รางวัลชมเชย (อันดับที่ 7) ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย ระดับ ปวช. 
       8)  รางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย (ขลุ่ยเพียงออ)  
       9)  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน การตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย  
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       10)  รางวัลชนะเลิศ ออกแบบเขียนแบบตกแต่ง   
       11)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์  
       12)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการออกแบบมัลติมีเดียอาร์ตเพ่ือการศึกษา  
       13)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะจิตรกรรมไทย  
       14)  รางวัลชนะเลิศ การประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องเเต่งกายสู่สากล ปวส.  
       15)  รางวัลชนะเลิศ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช.  
       16)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส.  
       17)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ระดับ ปวช.  
       18)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทเพลงสากลหญิง  
       19)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทเพลงไทยสากลชาย  
       20)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การนำเสนอขายสินค้า The Marketing Challenge 
ระดับ ปวช.  
       21)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส.  
       22)  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องการศึกษาคุณสมบัติจากหลอด
ชีวภาพจากผงวุ้น ระดับ ปวส.  
 14.  การแข่งขันตอบปัญหาการบัญชี  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กรุงเทพมหานคร (มกราคม 2563)  ได้รับรางวัล ดังนี้ 
       ระดับ ปวช.  
       1)  ระดับเหรียญเงิน  ได้แก่  นางสาวกฤตินาณี  พ่ึงเพ้ิง  และนางสาวณัฐนันท์ ลาดใหล 

     2)  ระดับเหรียญทองแดง  ได้แก่  นางสาวพิชญาณี กลับสุวรรณ  และนายสรวิศ อินผาจุก 
     ระดับ ปวส. 
     1)  ระดับเหรียญเงิน  ได้แก่  นางสาวกฤติกา ขอบทอง  และนางสาวกนกวรรณ จันสุข 

       2)  ระดับเหรียญทองแดง ได้แก่ นางสาวสุดาวรรณ อินทพงษ์ และนางสาวสุธีมนต์ นันตะสุข 
 15.  การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563  (มกราคม 2563)  ได้รับ
รางวัล ดังนี้ 
       1)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเล่ย์บอลชาย และวอลเล่ย์บอลหญิง  
       2)  รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกรฑีา 100 เมตร และ 400 เมตร (หญิง)  
 16.  นางสาวสุธีมนต์  นันตะสุข  เป็นเด็กไทยใฝ่ดี รู้หน้าที่พลเมืองไทย สมควรได้รับการยกย่อง 
ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนและนักศึกษา เนื่องใน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563”  วันเสาร์ที่ 11 
มกราคม 2563)  เกียรติบัตรจาก จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ (หนังสือ
จากสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ ศธ 0631.7/อศจ.อต./008 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563) 
 17.  รางวัลชนะเลิศ ทักษะการตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ไทย ระดับ 
ปวช./ปวส. ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับชาติ ครั้งที่ 29  
ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2563  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
ได้แก่  นางสาวสุดารัตน์  ยาธรรม  และนางสาวสุภาวดี  ทวนพรมราช   
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 18.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1  ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตร
ระยะสั้น ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2563   
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้แก่ 
       1)  นางสาวรุจิรา  แซ่ล ี
       2)  นางสาววราภรณ์  สดุทอ 
       3)  นางสาววรรณพร  จันทรเทวี 
       4)  นางสาวศรสรรค์  สนุันท์ตะ 
 19.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจ  
สู่มาตรฐานสากล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา
พ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม –  
3 กุมภาพันธ์ 2563  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้แก่ 
       1)  นายชาตรี  แตงสุวรรณ์ 
       2)  นางสาวอรทัย  แก่นเมือง 
 20.  นางสาวณิชาภัทร  ต๊ะนา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ทักษะการออกแบบเขียน
ตกแต่ง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน และ
หลักสูตรระยะสั้น ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 
2563  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
 21.  นายชาตรี  แตงสุวรรณ์  และนางสาวอรทัย  แก่นเมือง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. ในการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 
30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2563  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
  22.  นางสาวกฤติกา  ขอบทอง  และนางสาวสุธีมนต์  นันตะสุข  ได้รับรางวัลชมเชย เหรียญเงิน
อันดับที่ 6 ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา
พ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 
กุมภาพันธ์ 2563  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
  23.  นางสาวอินทิรา  ศักดิ์ภูเขียว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 5 ทักษะการประกวดร้อง
เพลงสากลหญิง ระดับ ปวช. /ปวส.  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะ
สั้น ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2563  ณ 
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
  24.  นางสาวชรินทิพย์  เจริญพร  นางสาววิธิดา  ใบทอง  และนายจักรกฤษณ์  คงสิบ  ได้รับ
รางวัลชมเชย ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช. / ปวส.  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30 
มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2563  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
   25.  นางสาวคณิตา  เมืองภา  และนายฐาปกรญ์  ลาเกี้ยว  ได้รับเกยีรติบัตรและเงินรางวัล 
“เยาวชนคนดี ศรีสังคม” จากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์  ในวันที่ 28 มกราคม 2563  
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ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์  (หนังสือศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
อุตรดิตถ์ ที่ ศย 306.022/41  ลงวันที่ 14 มกราคม 2563) 
 26.  นักศึกษา  ได้รับ “รางวัลชมเชย ทีมธุรกิจประเภทผลการประกอบการดีเด่น”  กิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน
กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ภายใต้ผลงานชื่อ “ยำปากแตก” ให้ไว้ ณ วันที่ 
23 ธันวาคม 2562  (หนังสือจากสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ที่ ศธ 0606/738  ลงวันที่ 
27 มกราคม 2563) ดังนี้  
       1)  นางสาวปวันรัตน์  วนัมา  ปวส.1/3 การตลาด  
        2)  นางสาวศิริพร  คำชู  ปวส.1/3 การตลาด  
        3)  นายศิรศักดิ ์ ศรีศิลป์  ปวส.1/3 การตลาด  
        4)  นายธีรยุทธ  คลังวิเชยีร  ปวส.1/3 การตลาด  
        5)  นางสาวกนกวรรณ  จันสุข  ปวส.2/3 การบัญชี  
 27.  รางวัลชมเชย อันดับ 2 จากการแข่งขัน "สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร" ครั้งที่ 7 วันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัญฑิตย ์(จากทีมผู้เข้าแข่งขัน 65 ทีม ทั่วประเทศ)  ได้แก่  
        1)  นางสาวสุดารัตน์  ยาธรรม  นักเรียน ระดับชั้น ชพบ. 2/3 การบัญชี 
        2)  นางสาวณัฐนันท์  ลาดใหล  นักเรียน ระดับชั้น ชพบ. 3/2 การบัญชี 
        3)  นางสาวกฤติยาณี  พ่ึงเพ้ิง  นักเรียน ระดับชั้น ชพบ. 3/3 การบัญชี  
 28.  นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 2/4 การบัญชี  เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมการวางผังองค์กร จัดโดย
หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในวัน
เทคโนโลยี "New Gen to Innovation" ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563  (จาก 12 ทีม ทีมละ 4 คน จาก
โรงเรียนต่าง ๆ)  ไดร้ับรางวัล ดังนี้  
        1)  รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท 
        2)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท 
        3)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เกียรตบิัตร พร้อมเงินรางวัล 500 บาท 
        4)  รางวัลชมเชย เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 200 บาท  
  29.  การประกวดออกแบบชุดเเฟชั่นจากวัสดุเหลือใช้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 
1,500 บาท และรางวัลชมเชย ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ไดร้ับ
รางวัล ดังนี้ 

      รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 
        1)  นายธนากร  โจระสา 
        2)  นางสาววรรณพร  จันทรเทวี 
        3)  นางสาววราภรณ์  สดุทอ 
        4)  นายวิทวัส  แสงทอง 
        5)  นางสาวดาวเดือน  แซ่หว้า 
        รางวัลชมเชย  ได้แก่  นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 
        1)  นายสกลวัฒน์  บุญประคม 
        2)  นางสาวณัฐธชิา  ลาวิน 
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        3)  นายธีรภัทร  จงสมชยั 
        4)  นางสาวกัญญาณัฐ  แก้วยอด 
        5)  นางสาวณิชาภัทร หงิมมักษา 
       6)  นางสาวกมลพรรณ  อินนวน (นางแบบ)  นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาแฟชั่น
และสิ่งทอ 
  30.  นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันเบียร์เกมส์ กิจกรรมการแข่งขันนักประดิษฐ์
นวัตกรรมวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ได้รับรางวัล ดังนี้ 
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 1000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ 
        1)  นายวงศกร  บุญธวัชศักดิ์  ชพค. 2/3  
        2)  นางสาวกษาปณ์  ทับแฟง  ชพค. 2/3 
        3)  นายธนวัชร์  มีเกษร  ชพค. 2/3 
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเงินรางวัล 500 บาท  พร้อมเกยีรติบัตร ได้แก่ 
        1)  นางสาววภิาวนี  อินใจ  ชพค. 2/1  
        2)  นางสาวศิรินทิพย์  สีเนียม  ชพค. 2/1 
        3)  นางสาวกัญญารัตน์  จันต๊ะมูล  ชพค. 2/1 
        4)  นายศิริโชค  แช่มประเสริฐ  ชพค. 2/1 
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ 
        1)  นายสันติภาพ  ดอนละไพร  สบค. 1/2  
        2)  นายสุทธิพงษ์  มั่นถึง  สบค. 1/2 
        3)  นายชินภัทร  พรมกอง  สบค. 1/2 
 31.  นางสาววราภรณ์  สุดทอ  นักศึกษา  สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ  (ตัวแทน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก)  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี (Fashion 
Technology)  ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28  ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2563  
ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  (ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง ผู้ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28  ประกาศ  ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563, หนังสือสถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 9 พิษณุโลก ที่ รง 0420/ว 1172  ลงวันที่ 1 เมษายน 2563) 
  32.  ผลคะแนนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) ด้านอาชีวศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2562 มีดังนี้ 
        ผลคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ระดับ ปวช. 
        1)  ระดับคะแนน 70.63 คะแนน คือ นายธีรเดช เชยจันทา  ระดับชั้น ปวช. 3/2 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
        2)  ระดับคะแนน 68.75 คะแนน คือ  นางสาววรรณพร รอดศรี ระดับชั้น ปวช. 3/1    
การบัญชี  และนางสาวสาวิตรี สำรวล  ระดับชั้น ปวช. 3/1 การบัญชี  
       3)  ระดับคะแนน 67.50 คะแนน คือ นายธีรภัทร มั่งมี ระดับชั้น ปวช. 3/3 คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ  
        4)  ระดับคะแนน 65.63 คะแนน คือ นายศุภนัฐ บำรุงรส ระดับชั้น ปวช. 3 คอมพิวเตอร์
กราฟิก  
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        5)  ระดับคะแนน 65.00 คะแนน คือ นางสาวสุภาพร แสงทอง ระดับชั้น ปวช. 3/1     
การบัญชี และนางสาวกุลธิดา จันทร์แดง ระดับชั้น ปวช. 3/2 อาหารและโภชนาการ  
        ผลคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ระดับชั้น ปวส. 2 
        1)  ระดับคะแนน 71.25 คะแนน คือ นางสาวเรวดี ท้าวหน่อ ระดับชั้น ปวส. 2/1 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
        2)  ระดับคะแนน 66.88 คะแนน คือ นางสาวสุธีมนต์ นันตะสุข ระดับชั้น ปวส. 2/1  
การบัญชี  
        3)  ระดับคะแนน 63.13 คะแนน คือ  นางสาวตันหยง อ่อนระฮุง และนางสาวมนฤทัย  
วิโสภา  ระดับชั้น ปวส. 2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
        4)  ระดับคะแนน 62.50 คะแนน คือ  นายชนะวรรณ สังคะเฮียง  ระดับชั้น ปวส. 2/1 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
        5)  ระดับคะแนน 61.88 คะแนน คือ  นางสาวสุชานันท์ ศรีสุข ระดับชั้น ปวส. 2/1     
การบัญชี  และนายจิรณัฐ บุญยิ่ง ระดับชั้น ปวส. 2/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 33.  นางสาวฐิติพร  เรืองศรี  นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์  ได้รับรางวัลชมเชย  
การประกวดวาดภาพระบายสี  Monami Illustration Contest 2020  (เกียรติบัตรจาก บริษัท โมนามิ 
(ประเทศไทย) จำกัด  ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563) 
 34.  นักเรียน นักศึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE ผ่านมาตรฐานและเป็นต้นแบบระดับเงิน 
ปีที่ 1  ณ อาคารฟอร์รั่ม อิมแพ็ค อาริน่าเมืองทองธานี กรุงเทพฯ  (21 กันยายน 2563) 
 35.  นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมโครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พ้ืนที่ปลอดภัย Save Zone No  
New Face (Youth Tuber) ของสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้รับรางวัล
ชมเชย ระดับอาชีวศึกษา  (จัดการประกวดวีดิทัศน์สั้น (Short Clip)  ชื่อทีม “ADVANCE GG”  พิธีมอบ
รางวัลโครงการเยาวชนสร้างสรรค์ฯ ในวันที่ 9 กันยายน 2563  ณ ห้องประชุมเชิดชัย วรรณสถิต อาคาร 
2 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ส. กรงุเทพมหานคร) (วันที่ 29 กันยายน 2563 มอบรางวัลโดย ผู้อำนวยการ
ไพฑูรย์  ตัณทานนท์)  ได้แก ่ 

      1.  นางสาวจันทกานต ์ มะลิป่า   ปวช.2 การท่องเที่ยว  
      2.  นางสาวขวัญชนก  บวัผา   ปวช.2 การท่องเที่ยว  
      3.  นายสิทธิชัย  สิงห์ทอง   ปวช.2 การท่องเที่ยว  
      4.  นายวิศรุต  สิขันฑกนาค   ปวช.1 คอมพิวเตอร์กราฟิก  
      5.  นายวสุพล  ทับมอญ   ปวช.1 คอมพิวเตอร์กราฟิก  

 36.  นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 2/2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมการแข่งขัน
โครงการ การบ่มเพาะเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา  โดย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้รับรางวัล
ชมเชย (ระดับประเทศ)  (รับมอบรางวัลจากผู้อำนวยการไพฑูรย์  ตัณทานนท์  วันที่ 29 กันยายน 2563) 
ได้แก่  

      1.  นางสาวทัศนีย์ ทั่งรอด  
      2.  นางสาวธิดารัตน์ ขุนคง  
      3.  นางสาวหทัยชนก อารีเอื้อ  
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      4.  นางสาวกฤติมา แก้วแสน  
      5.  นางสาววรินทร เสือเกิด  
37.  นักศึกษา ที่ศึกษารายวิชา วิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ และวิชาวิทยาศาสตร์

งานธุรกิจและบริการ เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยครูจันทร์จิรา ภมรศิลปธรรม เข้าร่วม
กิจกรรมแชร์ไอเดียลดโลกร้อนเริ่มที่เรา กับบริษัท SCG ระหว่างวันที่ 17 กันยายน - 7 ตุลาคม 2563 
โดยมีนักศึกษาท่ีได้รับรางวัล ดังนี้  

      รางวัลไอเดียโดนใจ  
      1.  นางสาวกาญจนา  พิมพ์อูป  ปวส.1/2 การบัญชี  
      2.  นางสาวชมพูนุช  นวลมะ   ปวส.1/1 การบัญชี  
      3.  นางสาวปัญญาพร  คำแก้ว  ปวส.1/1 การบัญชี  
      4.  นางสาวชลธิชา  แสนเกียง  ปวส.2/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
      รางวัลยอดไลค์สูงสุด  
      1.  นางสาวมุทิตา  คำบุญมา   ปวส.1/2 การบัญชี  
      2.  นางสาวปาริชาติ  ปานคำ   ปวส.1/1 การบัญชี  
      3.  นางสาวกรกนก  บุญประกอบ  ปวส.1/2 การบัญชี  
      4.  นางสาวฐาปนี  ไชยแสน   ปวส.1/2 การบัญชี  
      5.  นางสาวณิชนันทน์  เมืองจันทร์  ปวส.1/2 การบัญชี 

 38.  นักศึกษา ระดับ ปวส. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ในการส่งผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วม
การประกวดระดับชาติ ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 12 
– 15 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  ชื่อ
โครงงานวิทยาศาสตร์ “การศึกษาคุณสมบัติของหลอดชีวภาพจากผงวุ้น”  (หนังสือจากสำนักวิจัยและ
พัฒนาการอาชีวศึกษา ที่ ศธ 0607/0299 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563) 
 39.  นางสาวสุดารัตน์  ยาธรรม  และนางสาวสุภาวดี  ทวนพรมราช  นักเรียนระดับชั้น ปวช. 
สาขาวิชาการบัญชี  ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการแข่งขันตอบปัญหา
วิชาการด้านการบัญชี UTCC Accounting Competition 2020 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  (หนังสือจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ มกค.บช.
036(4)/2563 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563) 
 40.  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  ประเภทวิชา 
พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ระหว่างวันที่  28 – 29 กันยายน 
2563   ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ มีนักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัล ดังนี้ (บันทึกข้อความ 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ ที่ ฝว 492/2563 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563) 

      1)  รางวัลชนะเลิศ การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ได้แก่ 
   -  นายฉัตรชัย  เดิมที  นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3/4 สาขาวชิาการบัญชี 

-  นางสาวพิชญาณี  กลับสุวรรณ์  นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3/1 สาขาวิชาการบัญชี 
      2)  รางวัลชนะเลิศ โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ได้แก่ 

   -  นางสาวณัฐฐินันท์  เพ็ชรศรี  นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 2/2 สาขาวิชาการบัญชี 
-  นายสรวิศ  อินผาจุก  นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1/3 สาขาวิชาการบัญชี 
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       3)  ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล ดังนี้ 
  -  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวภัทรวดี  ทองฉะอ้อน  ปวช. 3 การเลขานุการ 
  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นางสาวนิตยา  จันทคุณ ปวช. 2 การเลขานุการ 
  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นางสาวฐิตาภา  ทองลี  ปวช. 2 การเลขานุการ 
  -  รางวัลชมเชย  ได้แก่  นางสาวสุดาพันธ์  มาสะอาด  ปวช. 3 และนางสาวอนุธิดา  
พุธปัญญา  ปวช. 2  การเลขานุการ 
       4)  ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.  ได้รับรางวัล ดังนี้ 
  -  รางวัลชนะเลิศ  นางสาวลลิตา  คุ้มภัย  ปวช. 2 การเลขานุการ 
  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่ นางสาววรรณวลี  มีสุข 
  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นางสาวสุดาพันธ์  มาสอาด 
  -  รางวัลชมเชย  ได้แก่  นางสางกัญญาณัฐ  โมอินทร์  ปวช. 2 และนางสาวชลธิชา   
พิมเถ่ือน  ปวช. 3  การเลขานุการ 
       5)  ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส. ได้รับ
รางวัล ดังนี้ 
  -  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวเกวลิน  มีพิน  ปวส. 2 การจัดการสำนักงาน 
  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นางสาวปนัดดา  แซ่ตั้ง  ปวส. 2 การจัดการ
สำนักงาน 
  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นางสาวเกษรินทร์  คำบ้านฝาย  ปวส. 2  
การจัดการสำนักงาน 
  -  รางวัลชมเชย  ได้แก่  นางสาวกัญญารัตน์  บุญยัง  และนางสาวณัฐวรา  แก้วส่ง  
ปวส. 2 การจัดการสำนักงาน 
       6)  ทักษะการนำเสนอขายสินค้า “The Maketing Chaltenge) ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล 
ดังนี้ 
  -  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นายรัชชานนท์  ณ เชียงใหม่, นางสาวมณีรัตน์  ทองชมพู  
นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 การตลาด  และนางสาววาสิตา  ชูยัง  นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 การตลาด 
  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นางสาวกมลรัตน์  มากมี  นางสาววาสินี  ชูยัง  
และนางสาวสุภัทร์ตรา  อินตะยศ  นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 การตลาด 
  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นางสาวเบญจวรรณ  เขลาสูงเนิน  นางสาว 
ศิริกันยา  เทียนคำ  และนางสาวมณีรัตน์  ไทยเหนือ  นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 การตลาด 
  -  รางวัลชมเชย  ได้แก่  นางสาวกัญญารัตน์  พลชา  นางสาวนิภาพรรณ  เงินสุวรรณ์  
และนางสาววราภรณ์  ปานคำ  นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 การตลาด 
       7)  ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ได้รับรางวัล ดังนี้ 
  -  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่   

   1.  นางสาวปวันรัตน ์ วันมา  นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 การตลาด   
   2.  นางสาวชัญญานุช  เอ่ียมละมัย  นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 การตลาด   
   3.  นางสาวมุกดาการ  ศัลยพงษ์  นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1 การตลาด   
   4.  นางสาวณัฐอารีย์  ลำอินทร์  นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1 การตลาด   



 

 

111 

   5.  นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วเกาะ  นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 2 การจัดการทั่วไป 
  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่   

   1.  นางสาวจุฬารัตน์  คุ้มคง  นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1 การตลาด 
   2.  นางสาววรภรณ์  เตชัย  นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1 การตลาด 
   3.  นายวชัรพล  พรมกำเนิด  นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1 การจัดการทั่วไป 
   4.  นางสาวภิญญดา  พันละภะ  นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1 การบัญชี 
   5.  นางสาววิภาวดี  จันทรศ์ิริโพธิ์  นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 2 การบัญชี 

  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นางสาวกนกนิภา  ธรรมจารี  นางสาวนิธินาถ  
หาญพล  นางสาวกัญญามาศ  สอนเณร  นางสาววรรณนิษา  สายบัวต่อ  และนางสาวกชมน  สังข์ยา  
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1 การตลาด 
  -  รางวัลชมเชย  ได้แก่  นางสาววันลิลา  ไพรศรีจันทร์  นางสาวธนพร  บุตรแสง  
นางสาวศิราพร  มาสูตร  นางสาวสุภารัตน์  จิตรค้ำคูณ  และนายกฤษดา  ทิพย์วิชัย  นักศึกษา ระดับชั้น 
ปวส. 1 การตลาด 
       8)  ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Plan)  ระดับ ปวส. 
ได้รับรางวัล ดังนี้ 
  -  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นายจิรวัฒน์  อู่รอด  นางสาวบุญธิดา  ทองฤทธิ์  และ
นางสาววรัญชนา  กุลพรม  นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1 การตลาด 
  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นางสาวมุกดาการ  ศัลยพงษ์  นางสาววราภรณ์  
เตชัย  และนางสาววิราศิณี  แสนรัตน์  นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1 การตลาด 
  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นางสาวชัญญานุข  เอ่ียมละมัย  นางสาวธัญ
ลักษณ์  สุขดี  และนางสาวเสาวลักษณ์  ปานคำ  นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 2 การตลาด 
  -  รางวัลชมเชย  ได้แก่  นางสาวกชมน  สังข์ยา  นางกัญญามาศ  สอนเณร  และ
นางสาววรรณนิษา  สายบัวต่อ  นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1 การตลาด 
       9)  ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ระดับ ปวช./ปวส.  ได้รับ
รางวัล ดังนี้ 
  -  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวนุชจรี  น้อยบำรุง  และนายณัฐดนัย  แสนโกศิก  
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นางสาวรัดมณี  มูลมี  และนางสาวศุภารัตน์  
จิตรจำนง  นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 การจัดการทั่วไป 
  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นายธนกฤต  วังเส็ง  และนายนิติกรณ์   
พรหมชนะ  นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1 การจัดการทั่วไป 
       10)  ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ระดับ ปวช.  ได้รับรางวัล ดังนี้ 
    -  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวมัลลิกา  เพชรเอี่ยม  นางสาวลักขณา  อ่อนละมูล  
และนางสาวกัญญาลักษณ์  สุขหล้า  นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 ธุรกิจค้าปลีก 
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่  นางสาวเกวลิน  กัลยา  นางสาวสุชาดา   
จงจิตร  และนายชลทิพย์  บุญอินทร์  นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 ธรุกิจค้าปลีก 
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    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นางสาวนันท์นภัส  เสือจงภู  นางสาว 
จารุวรรณ  มั่นนาค  และนางสาววรินรดา  ปวนกันทา  นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 ธุรกิจค้าปลีก 
    -  รางวัลชมเชย  ได้แก่  นางสาววัชราพร  แสงกลิ่น  นางสาววิชุฏา  มั่นคง  และ 
นายวิทูร  ปานจอม  นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 ธุรกิจค้าปลีก 
       11)  ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ระดับ ปวช. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  คือ   
นายทัศนัย  หนองหาญ  นางสาวพิมลพรรณ  บุญธวัชศักดิ์  นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 อาหารและ
โภชนาการ  และนายชวรัตน์  คำมุ้ย  นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2 อาหารและโภชนาการ 
       12)  ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ  คือ  นายกองทัพไทย  ลาเสือ  และนางสาวสุชานันท์  จันต๊ะแฝก  นักศึกษา 
ระดับชั้น ปวส. 2 อาหารและโภชนาการ 
       13)  ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย ระดับ ปวช.  ได้รับรางวัล ดังนี้ 
    -  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวอมรรัตน์  คำแร่  นางสาวชนากานต์  เตชา  
นางสาวสุชานันท์  สีรักษ์  นางสาวชฎาพร  สวนสวรรค์  และนางสาววิภา  อิสสระ  นักเรียน ระดับชั้น 
ปวช. 2 คหกรรมเพื่อการโรงแรม 
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นายกิตติพงษ์  อินยา  นางสาววันทนา  สีสมุด
คำ  นางสาวปทิตตา  โคกมา  นางสาวปนัดดา  บรรจง  และนางสาวกัลยา  อินชื่น  นักเรียน ระดับชั้น 
ปวช. 2 คหกรรมเพ่ือการโรงแรม 
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นางสาวสุพารักษ์  คำเทียน  นายณัฏฐินันท์  
คำรู้  นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2 นางสาวพิมพ์ชนก  มีพิน  นางสาวชลลดา  ทองอุดร  และนางสาว 
สุกัญญา  มาดี  นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 คหกรรมเพื่อการโรงแรม 
    -  รางวัลชมเชย  ได้แก่  นางสาวเกตจริณย์  กลิ่นท้วม  นางสาวจีรนันท์  คุ้มสุวรรณวงศ์  
และนางสาวรัมพร  แสงสมบูรณ์  นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 คหกรรมเพ่ือการโรงแรม 
       14)  ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ระดับ ปวช.  ได้รับรางวัล ดังนี้ 
    -  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวกิตติกานต์  คำชมภู  นางสาวสุดารัตน์  ภู่ปาน  
และนายวีรพล  แก้วพวงใหม่  นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 แฟชั่นและสิ่งทอ 
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นางสาวสุชานันท์  บัวจันอัด  นางสาวสกาวใจ  
อ่ำปั้น  และนายภูมิสาร  ใจคำ  นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2 แฟชั่นและสิ่งทอ 
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นางสาวณิชาภัทร  หงิมรักษา  นางสาวณัฐธิชา  
ลาวิน  และนางสาวขนิษฐา  ชัยมงคล  นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2 แฟชั่นและสิ่งทอ 
    -  รางวัลชมเชย  ได้แก่  นางสาวมณีรัตน์  คำเพ็ง  นางสาวนันทภรณ์  อ่อนละมูล  
และนางสาวปภาวี  ขาวจิตร  นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 แฟชั่นและสิ่งทอ 
       15)  ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล ระดับ ปวส. ได้รับรางวัล 
ดังนี้ 
    -  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาววราภรณ์  สุดทอ  นางสาววรรณพร  จันทรเทวี  
และนางสาวดาวเดือน  แซ่หว่า  นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 2 แฟชั่นและสิ่งทอ 
    -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  นางสาวสุนิสา  สีสายหยุด  นางสาวธิดาทิพย์  
เจ๊กอร่าม  และนางสาวพงศ์พัชรา  มีอ่วม  นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1 แฟชั่นและสิ่งทอ 
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    -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  นางสาวกมลชนก  เกิดมีมูล  นายธนดล   
โสภะสาระ  และนางสาวอังคณา  บันลือ  นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 2 แฟชั่นและสิ่งทอ 
    -  รางวัลชมเชย  ได้แก่  นางสาวกฤษณา  ปานสิงห์  นางสาวกัญญารัตน์  สันเนตร  
และนางสาวจุฑามาศ  เฟ่ืองฟู  นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 2 แฟชั่นและสิ่งทอ 
       16)  ทักษะการออกแบบ 2 D แอนนิเมชั่น  ระดับ ปวช.  ได้รับรางวัล ดังนี้ 
    -  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นายญาณกร  คตสุข  และนายนายศักดิ์สิทธิ์  ทินนะพรม  
นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 คอมพิวเตอร์กราฟิก 
    -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  นางสาวณิชาภัทร  พุ่มแก้ว  และนางสาววรา
ภรณ์  วงศ์วันศรี  นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 คอมพิวเตอร์กราฟิก 
    -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  นายชัยมงคล  ภู่ปาน  และนางสาวจิดาภา  
เขียวจั่น  นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 คอมพิวเตอร์กราฟิก 
    -  รางวัลชมเชย  ได้แก่  นายธนวินท์  ตันเวก  นายปิยวฒัน์  เดชาธนะศักดิ์   
นางสาวสุชาวดี  จันตรี  และนางสาวกัณทิรา  แสนหอม  นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 คอมพิวเตอร์กราฟิก 
       17)  ทักษะการออกแบบ 3 D แอนิเมชั่น  ระดับ ปวส.  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่   
นายกรีนทร  อว่มนุ่ม  และนายหัสดินทร์  อินต๊ะ  นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 2 คอมพิวเตอร์กราฟิก 
       18)  ทักษะการวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง  ระดับ ปวช. (นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2 วจิิตรศิลป์)  
ได้รับรางวัล ดังนี้ 
    -  รางวัลชนะเลิศ  นางสาวธนพร  สิงห์สวัสดิ์  
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  นางสาวจิรวรรณ  ปัญญายงค์ 
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  นางสาวดารารัตน์  กอนโพด 
    -  รางวัลชมเชย  นางสาวปภาวี  แปงการิยา  และนางสาวอภิญญา  นิ่มมา 
       19)  ทักษะประติมากรรม  ระดับ ปวช.  (นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 วิจิตรศิลป์) ได้รับ
รางวัล ดังนี้ 
    -  รางวัลชนะเลิศ  นายวรรณพงษ์  มากคล้าย  
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  นายชาติปราโมทย์  เทศเอม 
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  นายสรวิศ  คงนิล 
    -  รางวัลชมเชย  นางสาวรัชนก  บุญปูนสัย  และนายชัยณรงค์  คงสุข 
       20)  ทักษะการออกแบบเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ ระดับ ปวช.  (นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2 
การออกแบบ)  ได้รับรางวัล ดังนี้ 
    -  รางวัลชนะเลิศ  นายกฤศนัย  ชุ่มจันทร์  และนางสาวสุจิตรา  เงาะหวาน 
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  นายเทพบดี  จันทร์มี  และนายภพสรร  กันจ้อย 
       21)  ทักษะการออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑ์ ระดับ ปวช.  (นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2 
การออกแบบ)  ได้รับรางวัล ดังนี้ 
    -  รางวัลชนะเลิศ  นายเทพบดี  จันทร์มี  
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  นางสาวสุจิตรา  เงาะหวาน 
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  นายกฤศนัย  ชุ่มจันทร์ 
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       22)  ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ระดับ ปวช./ปวส.  ได้รับ
รางวัล ดังนี้ 
    -  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาววิชญาพร  พูลคุณ  นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2  
การโรงแรม 
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นางสาวชลลดา  คล้ายชนที  นักเรียน 
ระดับชั้น ปวช. 1 การโรงแรม 
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นายธนภู  พันแพง  นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 
3 การโรงแรม 
    -  รางวัลชมเชย  ได้แก่  นางสาวสุนิตรา มีใย  และนางสาวสุจิรา  สีแดง  นักเรียน 
ระดับชั้น ปวช. 1 การโรงแรม 
       23)  ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender  ระดับ ปวช./ปวส.  ได้รับรางวัล 
ดังนี้ 
    -  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวนิตยา  ภูคำ  นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 การโรงแรม 
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นางสาวถิรมล  อ้นกลิ้ง  นักเรียน ระดับชั้น 
ปวช. 2 การโรงแรม 
       24)  ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส.  ได้รับรางวัล ดังนี้ 
    -  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวชรินทร์ทิพย์  เจริญพร  นางสาววิธิดา  ใบทอง  
และนางสาววิลาศิณี  ชัยแก่ศึก  นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 การโรงแรม 
       25)  ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ระดับ ปวช.  ได้รับ
รางวัล ดังนี้ 
    -  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวนัทธมน  รอดเส็ง  นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3   
การท่องเที่ยว  และนายศิวกาญจน์  ช่วยกาญจน์  นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2  การท่องเที่ยว 
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นางสาวอุษาวดี  ดัสกร  และนางสาวสุรีรัชช์  
วงศ์ดี  นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 การท่องเที่ยว 
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นายนภัสกร  กระจ่างวงษ์  และนางสาวสุรี
รัชช์  วงศ์ดี  นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 การท่องเที่ยว 
       26)  ทักษะการจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว ระดับ ปวส.  ได้รับรางวัล ดังนี้ 
    -  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวบุษปรัชญ์  เปี้ยจันทร์  นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 2 
การท่องเที่ยว 
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นางสาวบุษปรัชญ์  เปี้ยจันทร์  นักศึกษา 
ระดับชั้น ปวส. 1 การท่องเที่ยว 
    -  รางวัลรองชจะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นายศรัณย์  บัวจันทร์  นักศึกษา ระดับชั้น 
ปวส. 1 การท่องเที่ยว 
 41.  การแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับหน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 
2563  วันที่ 7 ตุลาคม 2563  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ดังนี้ 
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       1)  ทักษะการตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และประวัติศาสตร์ไทย  ได้รับรางวัล ดังนี้  
  -  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวสุดารัตน์  ยาธรรม  และนางสาวสุภาวดี  ทวนพรมราช  
นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 การบัญชี 
  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นางสาวศศิภา  สุวรรณติโย  และนางสาว 
จันทกานต์  มะลิป่า  นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2 การท่องเที่ยว 
  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นางสาวจิรัลยา  สิงห์เหม  และนางสาวอัจฉรา  
แสงเทียน  นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2 การบัญชี 
       2)  ทักษะการประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking 
Contest)  ได้รับรางวัล ดังนี้ 
  -  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวฐิตวันต์  บัญจันทรง  นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1  
การโรงแรม 
  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นางสาวบุษปรัชญ์  เปี้ยจันทร์  นักศึกษา 
ระดับชั้น ปวส. 1 การท่องเที่ยว 
  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นางสาวกชนิภา  บุญม่วง  นักเรียน ระดับชั้น 
ปวช. 1 การบัญช ี
       3)  ทักษะการประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (Demonstration Contest)  ได้รับ
รางวัล ดังนี้ 
  -  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวสิรีธร  สินเหล็ก  นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1  
การบัญชี 
  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นายธนภู  พันแพง  นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 
การโรงแรม 
  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นางสาวธัญรดา  นวลบุญ  นักเรียน ระดับชั้น 
ปวช. 1 การบัญช ี
       4)  ทักษะการประกวดรักการอ่าน (ภาษาไทย)  ได้รับรางวัล ดังนี้ 
  -  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวกรกนก  บุญประกอบ  นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1 
การบัญชี 
  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นางสาวสุภาพร  พูลเกตุ  นักศึกษา ระดับชั้น 
ปวส. 2 การบัญช ี
  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นางสาวกชนิภา  บุญม่วง  นักเรียน ระดับชั้น 
ปวช. 1 การบัญช ี
       5)  ทักษะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง  ได้รับรางวัล ดังนี้ 
  -  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวกฤติยาวัฒน์  บุญนิตย์  นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2 
การบญัชี 
  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นายนภัสกร  กระจ่างวงษ์  นักเรียน ระดับชั้น 
ปวช. 2 การท่องเที่ยว 
  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นางสาวพิมพ์ชนก  อ่อนวงษ์  นักเรียน 
ระดับชั้น ปวช. 1 การบัญชี 
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       6)  ทักษะการประกวดมารยาทไทย ชาย  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายอินทรัตน์  อินมา  
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 2 การบัญชี 
       7)  ทักษะการประกวดมารยาทไทย หญิง  ได้รับรางวัล ดังนี้ 
  -  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวหงส์เหม  บุญเกิดติวสัน  นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 2 
การบัญชี 
  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นางสาวภัทรสุดา  เพ็ชรแบน  นักเรียน 
ระดับชั้น ปวช. 3 การบัญชี 
  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นางสาวภักจิตรา  เจื้อยแจ้ว  นักศึกษา 
ระดับชั้น ปวส. 2 การบัญชี 
       8)  ทักษะการประกวดเล่านิทานพ้ืนบ้าน  ได้รับรางวัล ดังนี้ 
  -  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นายอนุชา  มงคลแก้ว  นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 การท่องเที่ยว 
  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นางสาวณัฐภัทร  ศรีเมือง  นักเรียน ระดับชั้น 
ปวช. 2 การท่องเที่ยว 
  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นายอนุวัฒน์  จันทร์วงษ์ษา  นักเรียน ระดับชั้น 
ปวช. 1 การท่องเที่ยว 
      9)  ทักษะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย  ได้รับรางวัล ดังนี้ 
  -  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวนิลนา  จันทร์ทอง  นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2  
การบัญชี 
  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นางสาวกนกวรรณ  ปาลามะ  นักศึกษา 
ระดบัชั้น ปวส. 2 การบัญชี 
  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นางสาวอุษาวดี  สากร  นักเรียน ระดับชั้น 
ปวช. 2 การท่องเที่ยว 
       10)  ทักษะการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย  ได้รับรางวัล ดังนี้ 
    -  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นายชลธาร  เชื้ออินทร์  นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นายธนพล  แย้มนุช  นักเรียน ระดับชั้น  
ปวช. 3 วจิิตรศิลป์ 
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นายจีระวัฒน์  ขวัญมุข  นักเรียน ระดับชั้น 
ปวช. 3 การตลาด 
       11)  ทักษะการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง  ได้รับรางวัล ดังนี้ 
    -  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวศศิวิมล  สีนวนคำ  นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2 
อาหารและโภชนาการ 
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นางสาววศินี  ศีถาวร  นักเรียน ระดับชั้น 
ปวช. 1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นางสาวมาลินี  เอ่ียมคำจันทร์  นักเรียน 
ระดับชั้น ปวช. 1 การบัญชี 
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       12)  ทักษะการประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย  ได้รับรางวัล ดังนี้ 
    -  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นายสิทธิชัย  สิงห์ทอง  นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2  
การท่องเที่ยว 
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นายเทพารักษ์  แย้มนุช  นักเรียน ระดับชั้น 
ปวช. 2 อาหารและโภชนาการ 
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นายพงษ์นรินทร์  รัตนเพ็ชร์  นักศึกษา 
ระดับชั้น ปวส. 1 คอมพิวเตอร์กราฟิก 
       13)  ทักษะการประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง  ได้รับรางวัล ดังนี้ 
    -  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวสโรชา  วงษ์ณรงค์  นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1 
การบัญชี 
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นางสาวปวีณา  ไชยา  นักเรียน ระดับชั้น 
ปวช. 3 การบัญช ี
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นางสาวศศินา  ยาน้อย  นักศึกษา ระดับชั้น 
ปวส. 1 การตลาด 
       14)  การประกวดร้องเพลงสากล ชาย  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นายศักดิ์สิทธิ์   
สิงห์อุดม  นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 การตลาด 
       15)  ทักษะการประกวดร้องเพลงสากล หญิง  ได้รับรางวัล ดังนี้ 
    -  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาววราภรณ์  ปานคำ  นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 
การตลาด 
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นางสาวนิรชา  เกตุแก้ว  นักศึกษา ระดับชั้น 
ปวส. 2 คอมพิวเตอร์กราฟิก 
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นางสาวอาภัสรา  อินทร์มั่นคง  นักเรียน 
ระดับชั้น ปวช. 2 การบัญชี 
       16)  ทักษะการประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว ขลุ่ยเพียงออ  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  
นายจักรพัฒน์  กฤชบัวสวรรค์  นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 วิจิตรศิลป์ 
       17)  ทักษะการประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว ขิม  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาว 
ปุณยาพร  แว่นแก้ว  นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 การบัญชี 
       18)  ทักษะการแข่งขันแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ STEM ระดับ ปวช.  ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ มีนักเรียน นักศึกษา ดังนี้ 
    -  นายปริญญา  นิ่มรอด  ปวช. 3 แฟชั่นและสิ่งทอ 
    -  นางสาวกาลัญญตา  มาประสบ  ปวช. 2 การบัญชี 
    -  นางสาวลลิตพรรณณี  สายพา  ปวช. 2 การบัญชี 
    -  นายพิรุณ  จันทมี  ปวช. 1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    -  นายวจนะพรหม  ใสยิ่ง  ปวช. 1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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       19)  ทักษะการแข่งขันแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ STEM ระดับ ปวส.  ได้รับรางวัล ดังนี้ 
    -  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวขวัญใจ  ประมูล  นางสาวจุฑามาศ  ทองคำ  
นางสาวธนัชพร  จักรขัด  นางสาวบุญยานุช  บุญเถิง  และนางสาวเสาวนีย์  อันดี  นักศึกษา ระดับชั้น 
ปวส. 2 การบัญช ี
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นางสาวกิ่งกาญจน์  สริม  นางสาวปัทมา  
เจริญหลาม  นางสาวน้ำทิพย์  ช่างน้อย  นางสาวดวงกมล  เตือนแจ่ม  และนางสาวสุภารัตน์  กัดมั่น  
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 2 การบัญชี 
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นางสาวพิรุณรัตน์  ไพรสุข  นางสาวรัตรา
ภรณ์  บุญเกตุ  นางสาวสุธาวณิี  นาคเครือมี  และนายสรศักดิ์  ขจรชัยรัตน์  นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 2 
การบัญชี 
       20)  ทักษะการประกวดดนตรีโฟล์คซอง  ได้รับรางวัล ดังนี้ 
    -  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่   
        -  นายธีรเดช  เชยจันทา  ปวช. 1 เทคโนโลยีธุรกิจ 
        -  นายธนดล  กาศอนันต์  ปวช. 3 คอมพิวเตอร์กราฟิก 
        -  นายวัชรพงศ์  เกตุเนียม  ปวช. 1 คอมพิวเตอร์กราฟิก 
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่   
        -  นายปรเมษฐ์  หลากจิตร  ปวช. 1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
        -  นายปัณณพัฒน์  ขำดี  ปวช. 1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
        -  นางสาวณัฏฐณิชา  แย้มขอบใจ  ปวช. 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่   
        -  นางสาวดกตน์สิรี  แก้วมี  ปวช. 1 การท่องเที่ยว 
        -  นางสาวกัญญารัตน์  มีศิริพันธ์  ปวช. 1 การท่องเที่ยว 
        -  นางสาวโยรดา  เทพวนั  ปวช. 1 การท่องเที่ยว 
        -  นางสาวน้ำทิพย์  ทิคำ  ปวช. 1 การท่องเที่ยว 
 42.  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภท
วิชาพาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ระหว่างวันที่  15 – 16  ตุลาคม  
2563  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ดังนี้ 
       1)  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช.  ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)  
ได้แก่  นายฉัตรชัย  เดิมที  และนางสาวพิชญาณี  กลับสุวรรณ์ 
       2)  ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี ระดับ ปวส.  ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)  
ได้แก่  นางสาวณัฐฐินันท์  เพ็ชรศรี  และนายสรวิศ  อินผาจุก 
       3)  ทักษะการนำเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge” ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล 
ดังนี้ 
  -  รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)  ได้แก่  นายรัชชานนท์  ณ เชียงใหม่  นางสาวมณีรัตน์  
ทองชมพู  และนางสาววาสิตา  ชูยัง 
  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นางสาวกมลรัตน์  มากมี  นางสาววาสินี  ชูยัง  
และนางสาวสุภัทร์ตรา  อินตะยศ 
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       4)  ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส.  ได้รับรางวัล ดังนี้ 
  -  รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)  ได้แก่  นางสาวปวันรัตน์  วันมา  นางสาวธัญญานุช  
เอ่ียมละมัย  นางสาวมุกดาการ  ศัลยพงษ์  นางสาวณัฐอารีย์  ลำอินทร์  และนางสาวรัตนาภรณ์  แก้วเกาะ 
  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่  นางสาวจุฬารัตน์  คุ้มคง  นางสาววรภรณ์  เตชัย  
นายวัชรพล  พรมกำเนิด  นางสาวภิญญดา  พันละภะ  และนางสาววิภาวดี  จันทร์ศิริโพธิ์ 
       5)  ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Plan) ระดับ ปวส.  
ได้รับรางวัล ดังนี้ 
  -  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นายจิรวัฒน์  อู่รอด  นางสาวบุญธิดา  ทองฤทธิ์  และ
นางสาวรัญชนา  กุลพรม 
  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นางสาวมุกดาการ  ศัลยพงษ์  นางสาววภาภรณ์  
เตชัย  และนางสาววิราศิณี  แสนรัตน์ 
  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นางสาวธัญญานุช  เอ่ียมละมัย  นางสาวธัญลักษณ์  
สุขดี  และนางสาวเสาวลักษณ์  ปานคำ 
       6)  ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.  ได้รับรางวัล ดังนี้ 
  -  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวภัทรวดี  ทองฉะอ้อน 
  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นางสาวนิตยา  จันทคุณ 
  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นางสาวฐิดาภา  ทองลี 
       7)  ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.  ได้รับรางวัล ดังนี้ 
  -  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวลลิตา  คุ้มภัย 
  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นางสาววรรณวลี  มีสุข 
  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นางสาวสุดาพันธ์  มาสะอาด 
       8)  ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส.  ได้รับ
รางวัล ดังนี้ 
  -  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวเกวลิน  มีพิน 
  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นางสาวปนัดดา  แซ่ตั้ง 
  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นางสาวเกษรินทร์  คำบ้านฝาย 
       9)  ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ระดับ ปวช.  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 
นางสาวมัลลิกา  เพชรเอี่ยม  นางสาวลักขณา  อ่อนละมูล  และนางสาวกัญญาลักษณ์  สุขหล้า 
       10)  ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E – Commerce) ระดับ ปวช. / ปวส.  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นายณัฐดนัย  แสนโกศิก  และนางสาวนุชจรี  น้อยบำรุง 
       11)  ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ระดับ ปวช.  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่  
นายทัศนัย  หนองหาญ  นางสาวพิมลพรรณ  บุญธวัชศักดิ์  และนายชวรัตน์  คำมุ้ย 
       12)  ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจ สู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่  นายกองทัพไทย  ลาเสือ  และนางสาวสุชานันท์  จันต๊ะแฝก 
       13)  ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย ระดับ ปวช.  ได้รับรางวัล ดังนี้ 
    -  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวอมรรัตน์  คำแร่  นางสาววันทนา  สีสมุดคำ  
นางสาวชฎาพร  สวนสวรรค์  และนางสาวชนากาน  เตชา 
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    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  นายกิตติพงษ์  อินทา  นางสาววิภา  อิสสระ  
นางสาวปทิตา  โคกมา  และนางสาวปนัดดา  บรรจง 
       14)  ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล ดังนี้ 
    -  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวกิตติกานต์  คำชมภู  นางสาวสุดารัตน์  ภู่ปาน  
และนายวีรพล  แก้วพวงใหม่ 
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นางสาวสุชานันท์  บัวจันอัด  นางสาวสกาวใจ  
อ่ำปั้น  และนายภูมิสาร  ใจคำ 
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นางสาวนิชาภัทร  หงิมรักษา  นางสาวณัฐธิชา  
ลาวิน  และนางสาวขนิษฐา  ชัยมงคล   
       15)  ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล ระดับ ปวส.  ได้รับรางวัล 
ดังนี้ 
    -  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาววราภรณ์  สุดทอ  นางสาววรรณพร  จันทรเทวี  
และนางสาวดาวเดือน  แซ่หว้า 
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นางสาวสุนิสา  สีสายหยุด  นางสาวธิดาทิพย์  
เจ๊กอร่าม  และนางสาวพงศ์พัชรา  มีอ่วม 
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นายธนดล  โสภะสาระ  นางสาวกมลชนก  
เกิดมีมูล  และนางสาวอังคณา  บรรลือ 
       16)  ทักษะการออกแบบ 2D แอนิเมชั่น ระดับ ปวช.  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่   
นายญาณกร  คตสุข  และนายศักดิ์สิทธิ์  ทินนะพรม   
        17)  ทักษะการออกแบบ 3D แอนิเมชั่น ระดับ ปวส.  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่   
นายกรีนทร  อ่วมนุ่ม  และนายหัสดินทร์  อินต๊ะ 
        18)  ทักษะการวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง ระดับ ปวช.  ได้รับรางวัล ดังนี้ 
     -  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวธนพร  สิงห์สวัสดิ์ 
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นางสาวจิรวรรณ  ปัญญายงค์ 
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นางสาวดารารัตน์  กอนโพด 
       19)  ทักษะประติมากรรม ระดับ ปวช.  ได้รับรางวัล ดังนี้ 
    -  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นายวรรณพงษ์  มากคล้าย 
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นายชาติปราโมทย์  เทศเอม 
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นายสรวิศ  คงนิล 
       20)  ทักษะการออกแบบเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ ระดับ ปวช.  ได้รับรางวัล ดังนี้ 
    -  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นายกฤศนัย  ชุ่มจันทร์  และนางสาวสุจิตรา  เงาะหวาน 
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่ นายเทพบดี  จันทร์มี และนายภพสรร  กันจ้อย 
       21)  ทักษะการออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑ์ ระดับ ปวช.  ได้รับรางวัล ดังนี้ 
    -  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นายเทพบดี  จันทร์มี 
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นางสาวสุจิตรา  เงาะหวาน 
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นายกฤศนัย  ชุ่มจันทร์ 
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       22)  ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ระดับ ปวช./ปวส.  ได้รับรางวัล ดังนี้ 
    -  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาววิชญาพร  พูลคูณ 
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นางสาวชลลดา  คล้ายชนที 
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นายธนภู  พันแพง 
       23)  ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ระดับ ปวช./ปวส.  ได้รับรางวัล ดังนี้ 
    -  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวนิตยา  ภูคำ 
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นางสาวถิรมน  อ้นกลิ้ง 
       24)  ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวชรินทิพย์  
เจริญพร  นางสาววิธิตา  ใบทอง  และนางสาววิลาศิณี  ชัยแก่ศึก 
       25)  ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ระดับ ปวช.  ได้รับ
รางวัล ดังนี้ 
    -  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวนัทธมน  รอดเส็ง  และนายศิวกาญจน์  ช่วยกาญจน์ 
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นางสาวอุษาวดี  ดัสกร  และนางสาวสุรีรัชช์  
วงศ์ด ี
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นางสาวกัญญารัตน์  ผิวมา  และนายนภัสกร  
กระจ่ายวงษ์ 
       26)  ทักษะการจัดทำรายการนำเที่ยว ระดับ ปวส.  ได้รับรางวัล ดังนี้ 
    -  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวปาริชาติ  เทพจัน 
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  นางสาวบุษปรัชญ์  เปี้ยจันทร์ 
    -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นายศรัณย์  บัวจันทร์ 
 
 


