


คำนำ 
 

 ข้อมูลพื้นฐาน  9  ประการ  ประจำปีการศึกษา 2563 นี้  จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน    
ในการบริหาร  และประกอบการตัดสินใจ  เพื่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษา  อีกทั้งเพื่อป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฐานข้อมูล  โดยข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ เล่มนี้ ประกอบไปด้วย ข้อมูลทั่วไป 
ของสถานศึกษา  ข้อมูลบุคลากร  ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา  ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน  ข้อมูลอาคารสถานที่  ข้อมูลตลาดแรงงาน  ข้อมูลครุภัณฑ์  และข้อมูล
พ้ืนฐานของจังหวัด 
 

 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลพื้นฐาน    
9  ประการ  เล่มนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ต่อไป 
      
        
                          งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
               ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

         วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
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ข้อมูลทั่วไป 
 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ตั้งอยู่เลขที่  9  ถนนแปดวา  ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมือง  จังหวัด
อุตรดิตถ์  เปิดสอนเมื่อวันที่  27  เมษายน  พ.ศ. 2486  เดิมชื่อโรงเรียนช่างทอผ้า  สังกัดกรมอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  
 พ.ศ. 2487    เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น    โรงเรียนช่างเย็บเสือ้ผ้า  
 พ.ศ. 2491    เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น    โรงเรียนการช่างสตรีอุตรดิตถ์ 
 พ.ศ. 2516    เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น    โรงเรียนอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
 พ.ศ. 2525    เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
 ปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุ  เลขทะเบียน 1420/2484  มีพ้ืนที่  9 ไร่  3 งาน  45.3 ตารางวา 
 11 มีนาคม 2548 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นายปรีชา  บุตรศรี) ได้อนุมัติให้ใช้ที่ดินของที่ราชพัสดุ  โฉนดเลขที่ 
7459  เลขที่ดิน 4  หมายเลขทะเบียนที่ อต.131 จำนวนเนื้อที่ 3 งาน 76.8 ตารางวา  เพ่ือใช้เป็นสถานที่
ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  มีเนื้อที่  10 ไร่  3 งาน  22.1 ตารางวา 
 30 พฤษภาคม 2550 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  (นายสมบูรณ์  ศรีพัฒนาวัฒน์)  ได้อนุมัติให้ใช้ที่ดินของที่ราชพัสดุ 
โฉนดเลขที่ 7459  เลขที่ดิน 75  หมายเลขทะเบียนที่  อต.131  รวมเนื้อที่  3 ไร่  77 ตารางวา  จำนวน 
3 แปลง  คือ 
  แปลงที่  1  พ้ืนที่บริเวณสนามเทนนิสและสโมสรจังหวัด 
    จำนวน  2  ไร่  2 งาน  91 ตารางวา 
    เพ่ือใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (อาคารอินทนิล) 
  แปลงที่  2 จำนวน  81  ตารางวา 
    เพ่ือใช้เป็นสถานที่เก็บกักขยะ 
  แปลงที่  3 จำนวน  1  งาน  5 ตารางวา 
    เพ่ือใช้เป็นลานจอดรถของบุคลากร 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  มีเนื้อที่  13 ไร่  3 งาน  99.1 ตารางวา 
 7 ตุลาคม 2552 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  (นายโยธินศร์  สมุทรคีรีจ์)  ได้อนุมัติให้ใช้ที่ดินของที่ราชพัสดุ  
โฉนดเลขที่ 7459  เลขที่ดิน 75  หมายเลขทะเบียนที่ อต.131 จำนวนเนื้อที่  2 งาน  27.30 ตารางวา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  มีเนื้อที่  14 ไร่  2 งาน  26.4 ตารางวา 
           ทิศเหนือ         ติดศูนย์วัฒนธรรม 
           ทิศใต้             ติดถนนจิตรเพลิน  
           ทิศตะวันออก   ติดถนนแปดวา  
           ทิศตะวันตก     ติดถนนประชานิมิตร  

ขอบเขต รั้ววิทยาลัยก่ออิฐถือปูน  ตอนบนเป็นเหล็กเส้นแนวตั้งยาว 130 เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2516 
โดยจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นผู้สร้างให้ด้วยเงินสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมทั้งประตูเหล็ก  รั้วนี้จัดทำส่วนที่เป็น 
เหล็กเส้นใหม่โดยตลอดด้วยเงินบำรุงการศึกษา ปี 2537  ใช้แรงงานนักการคนงาน  ส่วนรั้วด้านอ่ืน  เดิมเป็น
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รั้วสังกะสี  พ.ศ. 2526  ได้สร้างใหม่เป็นรั้วก่ออิฐถือปูนเสริมเหล็ก  ด้วยเงินบำรุงการศึกษา  จำนวนเงิน  
350,000  บาท  (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 ถนนภายในวิทยาลัย เดิมเป็นถนนดินลูกรัง พ.ศ. 2529 ได้ก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
4  สาย  พร้อมทางระบายน้ำ  โดยได้รับอนุญาตให้ใช้เงินบำรุงการศึกษาเป็นเงิน 560,091 บาท  (ห้าแสน
หกหมื่นเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) 
 ปลายปี พ.ศ. 2529  ได้รับอนุญาตให้ใช้เงินบำรุงการศึกษา จำนวนเงิน 273,127 บาท (สองแสน
เจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)  ขยายเขตติดตั้งเสาไฟฟ้า  หม้อแปลงไฟฟ้า  และเคลื่อนย้าย
เสาไฟฟ้าเดิม 5 ต้น  ให้เป็นระเบียบ 
 พ.ศ. 2530  ได้รับเงินงบประมาณซ่อมทางระบายน้ำ และปรับปรุงพื้นที่  เป็นเงิน 185,000 บาท 
(หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 พ.ศ. 2532  วางท่อประปา  แยกมิเตอร์บ้านพักครู 
 พ.ศ. 2532  ซ่อมทางระบายน้ำ  ด้วยเงินงบประมาณ 40,000 บาท  และงบประมาณซ่อมแซม
ไฟฟ้า 49,353 บาท 

การจัดการศึกษา 
• พ.ศ. 2484  โรงเรียนช่างทอผ้า  สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  หลักสูตร  2  ปี  
• พ.ศ. 2487  โรงเรียนช่างเย็บเสื้อผ้า  สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  หลักสูตร  2  ปี  
• พ.ศ. 2491  โรงเรียนการช่างสตรีอุตรดิตถ์  สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  หลักสูตร  2  ป ี 
• พ.ศ. 2496  เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  หลักสูตร  3  ปี  
• พ.ศ. 2503  ยกเลิกหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย  หลักสูตร  3  ปี 

เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาชั้นสูง  หลักสูตร  3  ปี  
• พ.ศ. 2516  โรงเรียนอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ม.ศ. 4 - 

5 - 6  หลักสูตร  3  ปี  เปิดสอนวิชาเอก  2  แขนง  คือ 
1.  ผ้าและเครื่องแต่งกาย 

                     2.  อาหารและโภชนาการ 
• พ.ศ. 2518  เปลี่ยนหลักสูตรใหม่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ปี ระดับวิชาชีพ (ปวช.) 1 ปี  
• พ.ศ. 2520  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
• พ.ศ. 2522  เปิดสอนแผนกพาณิชยกรรม  
• พ.ศ. 2523  เปิดสอนแผนกคหกรรมศาสตร์ทั่วไป  
• พ.ศ. 2524  เปิดสอนแผนกศิลปประยุกต์  
• พ.ศ. 2525  เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)   
สาขาการเงินและการธนาคาร 

• พ.ศ. 2526 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาการบัญชี 
• พ.ศ. 2527 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี 
• พ.ศ. 2532  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการตลาด 
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• พ.ศ. 2537  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิจิตรศิลป์ 
• พ.ศ. 2538  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ 
• พ.ศ. 2541  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ 

   สาขางานธุรกิจค้าปลีก (ระบบทวิภาค)ี 
• พ.ศ. 2543  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  คือ 

1.  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6) 
2.  สาขาการบัญชี (ม.6) 
3.  สาขาธุรกิจค้าปลีกระบบทวิภาคี 

• พ.ศ. 2544 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
สาขาวิชาออกแบบพาณิชย์ศิลป์,  สาขาวิชาการตลาด (ม.6) 

• พ.ศ. 2548 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
สาขางานการท่องเที่ยว 

• พ.ศ. 2550 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ประเภทวิชาศิลปกรรม  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค  
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต 

• พ.ศ. 2551 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
สาขางานการจัดการสำนักงาน  และสาขางานการจัดการทั่วไป 

• พ.ศ. 2552 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิค 

• พ.ศ. 2555 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) (ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2555) 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี สาขาบ่อเบี้ย 

• พ.ศ. 2556 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556) 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
สาขางานการโรงแรม 

• พ.ศ. 2557 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558) 
ประเภทวิชาศิลปกรรม  สาขาวิชาศิลปกรรม  สาขางานวิจิตรศิลป์ 

• พ.ศ. 2559 ยกเลิกหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 2545  ปรับปรุง 2546   
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หลักสูตร ปวส. 2546 
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.  หลักสูตร ปวช. 2556   
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หลักสูตร ปวส. 2557 

• พ.ศ. 2559 เปิดสอนระดับปริญญาตรี  (ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559) 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)  สาขาวิชาการบัญชี 

• พ.ศ. 2561 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  (ภาคเรียนที่ 1   
ปีการศึกษา 2561)  ประเภทวิชาคหกรรม  สาขาวิชาการดูแลผู้สูงอายุ 
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• พ.ศ. 2562 เปิดสอนระดับปริญญาตรี  (ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562) 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)  สาขาวิชาการตลาด 

 ปัจจุบัน พ.ศ. 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
มีผู้อำนวยการสถานศึกษา  ชื่อ  นายไพฑูรย์  ตัณทานนท์  มีครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ รวม 125 คน  
มีนักเรียน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประเภทวิชา  พาณิชยกรรม  ศิลปกรรม  คหกรรม  
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  จำนวน  1,440  คน  นักศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  ศิลปกรรม  คหกรรม  จำนวน  922  คน  และนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี  จำนวน 55 คน  สาขาวิชาการตลาด  จำนวน 25 คน
รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,442 คน  
 
ปรัชญาสถานศึกษา 

ธมมฺฏโฐ  สปฺปญโญ  สีลวา  สกาชีวํ  ปวฑ ฺเฒติ  ว  สุขํ 
“คุณธรรมนำทาง    เสริมสร้างปัญญา    พัฒนาวิชาชีพ” 

 
คุณธรรมนำทาง :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  มุ่งเน้นการผลิตนักเรียน  นักศึกษา ให้มีคุณลักษณะ 

   ที่แสดงออกถึงความดี  8  ประการ  คือ ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  มีวินัย  สุภาพ   
   สะอาด  สามัคคี   มีน้ำใจ 

เสริมสร้างปัญญา :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
     ในศาสตร์ต่าง ๆ  ให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความรอบรู้ สามารถนำไปประพฤติ 

   ปฏิบัติได ้
พัฒนาวิชาชีพ   :  กระบวนการที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์จัดขึ้นเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา 
     มีความรู้  ทักษะ  และ จรรยาบรรณวิชาชีพ  ไปใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ 
     อย่างเป็นสุข 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  มีวิสัยทัศน์  ดังนี้ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  พัฒนาวิชาชีพสู่สากล  ผลิตกำลังคน  มีคุณธรรมนำความรู้ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ (Mission) 

1.  จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  (แก้ไขเพ่ิมเติม 
2545)  และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 2551 

2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ  มีทักษะฝีมือตามมาตรฐานวิชาชีพ  โดยมีคุณธรรม
จริยธรรมพร้อมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  

3.  การใช้ข้อมูลสารสนเทศ  และเทคโนโลยีให้สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้เรียน  และสังคม  
ในศตวรรษท่ี 21   
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4.  ประสานสัมพันธ์กับชุมชนและเครือข่ายสถานประกอบการ  เพ่ือพัฒนางานวิชาการและวิชาชีพ  
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี  และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน  โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

5.  จัดสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมการเรียนรู้  และพัฒนาจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

เป้าหมาย  (Goals) 
1.  จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  (แก้ไขเพ่ิมเติม 

2545)  และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 2551 
2.  นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ  มีทักษะฝีมือตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีคุณธรรม 

จริยธรรมตามความต้องการของตลาดแรงงาน  มีความสามารถในการจัดการและการแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นระบบและมีเหตุผล  มีความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

3.  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  ชุมชนและท้องถิ่น  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.  พัฒนาจำนวนผลงานโครงงานทางวิชาชีพ  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมและงานวิจัย  การนำไปใช้
ประโยชน์  การเผยแพร่  ทุกสาขาวิชา  

5.  บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ทุกสาขาวิชา 
  6.  พัฒนาสถานศึกษาเต็มไปด้วยบรรยากาศของการเรียนรู้  พร้อมด้วยโครงสร้าง  และวัสดุ
อุปกรณ์  และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งทางวิชาการ  และสามารถเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  
  7.  ส่งเสริมสนับสนุนครูให้ถึงพร้อมซึ่งการเป็นผู้ที่มีความรู้ คุณธรรม จรรยาบรรณ  แห่งวิชาชีพ
ครู  มีคุณวุฒิและความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  พัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ บริการ
วิชาการแก่สังคมและชุมชนจนได้รับการยอมรับและยกย่องเชิดชูเกียรติ   
  8.  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้   ฝึกทักษะเพื่อการประกอบอาชีพและขยายโอกาส 
ทางการศึกษาให้กับชุมชนและสังคมทุกภาคส่วน  
 

คุณธรรมอัตลักษณ์ 
 “วินัยดี  มีมารยาท” 
 

อัตลักษณ์ 
 “คุณธรรมนำวิชาชีพ” 
 

เอกลักษณ์ 
 “วิชาชีพเด่น  เน้นคุณธรรม” 
 

แบรนด์ 
 “พิกุลแก้ว” 
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ส่วนที่  2 
 

ข้อมูลบุคลากร 
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รายนามครูใหญ่  อาจารย์ใหญ่  ผู้อำนวยการ 
ตั้งแต่เปดิสอนถึงปัจจุบัน 

 
  1.  นายโกวิท                 อยู่สวัสดิ์          พ.ศ. 2486 – พ.ศ. 2493  
           2.  นางบุญปลอด            สิงห์สง่า           พ.ศ. 2493 – พ.ศ. 2508  
           3.  นางสาวกรองกาญจน์    รัศมิทัต            พ.ศ. 2508 – พ.ศ. 2517  
           4.  นางจุฑารัตน             ไชยศิริ            พ.ศ. 2517 – พ.ศ. 2523  
           5.  นางสาวศรีสมร          สุขานุศาสน์       พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2529  
           6.  นางสาวสายเดือน       ตันตกานต ์        พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2531  
           7.  นางศรีวรรณา            สิงหานุวัฒน์       พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2535  
           8.  นางมัลลิกามาศ          พินิจไชย           พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2536  
           9.  นางวราลี                 พอกเพ่ิมด ี    พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2541 
          10.  นางสาวลำจวน    กวีวัฒนา พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2546 
 11.  นางสาวปิยวรรณ    วรวิทย์รัตนกุล พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550 
 12.  นางสาวกนกพรรณ    เลาหไพศาล พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554  (กันยายน) 
 13.  นางสาวสุกัญญา    ไทยมานะ พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2557  (เมษายน) 
 14.  นายไพฑูรย์   ตัณทานนท์ พ.ศ. 2557 (ตุลาคม)  – ปัจจุบัน 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดติถ์ 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2561 

 
1.  นายไพฑูรย์   ตัณทานนท์      ประธานกรรมการ 
     ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์     
2.  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
     2.1  นายศิริชัย  นาระกันทา          กรรมการ 
           รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                  
     2.2  นางมาลัยวัลย์    วงศ์ใหญ่    กรรมการ 
  ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร 
     2.3  นางสุภาวกุล  ภักดีศรี    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายบริหารทรัพยากร 
3.  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
     3.1  นายกฤติภณ  เผดิมดี          กรรมการ 
       รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
     3.2  นางผกามาศ  พุกอินทร์   กรรมการ 
   ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
     3.3  นายสุเทพ  มั่นคง    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
     3.4  นางบานชื่น  วีระวัฒนานนท์   กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
     3.5  นางรุ่งทิพย์  ปินตา    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
4.  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
     4.1  นางสาวสิริลักษณ์ ศรีธิธง           กรรมการ  
         รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา         
     4.2  นายพิเชษฐ  สุวรรณชื่น   กรรมการ 
  ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
     4.3  นางสาวจันทร์จิรา ภมรศิลปธรรม   กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
5.  ฝ่ายวิชาการ 
     5.1  นางสาวศศิรินทร์  มหาวงศนันท์   กรรมการ 
         รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   
     5.2  นางบุศรา  คงศักดิ์    กรรมการ 
  ผู้แทนฝ่ายวิชาการ 
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     5.3  นางสาวสุภาภรณ์   โตโสภณ    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวิชาการ 
     5.4  นางกาญจนา  มั่นด ี    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวิชาการ 
     5.5  นางประเทือง  จุลวาทิน            กรรมการ 
  ผู้แทนฝ่ายวิชาการ  ประเภทวิชาสามัญ 
     5.6  นางสาวอำนวย  วราหะ    กรรมการ 
  ผู้แทนฝ่ายวิชาการ  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
     5.7  นางลำดวน  พลอยศรีไพร   กรรมการ 
  ผู้แทนฝ่ายวิชาการ  ประเภทวิชาคหกรรม 
     5.8  นายวันชัย  พวงลัดดาวัลย์   กรรมการ 
  ผู้แทนฝ่ายวิชาการ  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
     5.9  นางสาวจิตรานุช  รักสัจจา    กรรมการ 
  ผู้แทนฝ่ายวิชาการ  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
6.  นางสุภาวกุล   ภักดีศรี    กรรมการและเลขานุการ 
 
 
หมายเหตุ   คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์    ที่  594/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ 

     บริหารสถานศึกษา  ระหว่างปีการศึกษา  2560 – 2561  ตั้งแต่วันที่  3  มกราคม 2561 
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คณะกรรมการวิทยาลยัอาชีวศึกษาอุตรดิตถ ์ พ.ศ. 2563 
 
1.  นายธีรวัจน ์  ปึงวงศานุรักษ์  ประธานกรรมการ 
2.  นายสุเทพ  มั่นคง   กรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์ 
3.  นายวงสวัส  คำฟัก   กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
4.  นางการะเกด  พลจัตุรัส  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
5.  นายไพบูลย์  วิรบุตร์   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.  นางสาวธิดารัตน ์ กลัดเจริญ  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
7.  พระวินัยสาทร    กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  หรือ 
      ผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่ 
8.  พระครูสุภัทรสันติคุณ    กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  หรือ 
      ผู้แทนองคก์รศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่ 
9.  นายสมชาติ  คะวีรัตน์   กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
10.  นายธเนศ  สุนพงศรี  กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
11.  นายธวัช  บุญสาร   กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
12.  นายกรรชกร ประเสริฐ  กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
13.  นางนวรัตน์  ทรงเกียรติกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14.  นายเพ็ชรเกษม ส่งศิริ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
15.  นายชัชกิจ  บูรณธนานุกิจนท  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
16.  นายสรศิลป์  ศรีสุข   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
17.  นางสาวทัศนา ตรียะวรางพันธ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
18.  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการ 
 
หมายเหตุ   คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่ 195/2562  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ 

     วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ตั้งแต่วันที่  5  กุมภาพันธ์  2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12 

แผนภูมิบริหารสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
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อัตรากำลัง 
ประจำปีการศึกษา  2563 

 
 

ผู้บริหาร       5    คน 

ข้าราชการครู                        45   คน  

ครูผู้ช่วย        1   คน 

  พนักงานราชการ  (ครู)     10   คน  

  พนักงานราชการ  (พนักงานบริหารทั่วไป)    1   คน 

ครอัูตราจ้าง  (ครูผู้ทรงคุณค่า 2 คน)  27   คน 

           ครชูาวต่างชาติ                         2   คน  

           ลูกจ้างประจำ                       2   คน  

           ลูกจ้างชั่วคราว                       32   คน  

                  รวม                             125   คน  
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
ข้อมูลบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

                                
  จำนวน ระดับตำแหน่ง ระดับการศึกษา 
ตำแหน่ง / สาขาวิชา 

ชาย หญิง รวม 
คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 

เอก โท ตรี 
ต่ำกว่า 

  ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ป.ตร ี

1. ผู้บริหาร 3 2 5 0 0 2 1 1 1 0 0 2 3 0 0 

รวมผู้บริหาร 3 2 5 0 0 2 1 1 1 0 0 2 3 0 0 

2. ขา้ราชการครูผู้สอน                               
เทคโนโลยีแฟชัน่และสิ่งทอ 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
อาหารและโภชนาการ 0 3 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 0 
คหกรรมเพื่อการโรงแรม 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
การบัญชี 3 6 9 1 1 2 3 0 2 0 0 0 4 5 0 
การตลาด 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 
ธุรกิจค้าปลีก (ทวิฯ) 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 
คอมพิเตอร์ธุรกิจ 4 3 7 0 0 4 1 0 2 0 0 0 5 2 0 
การเลขานุการ 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 
ศิลปกรรม 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
การท่องเท่ียว 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 
การโรงแรม 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
แผนกวิชาสามัญ 3 7 10 3 2 0 1 0 4 0 0 0 8 2 0 

รวมครูผู้สอน 13 32 45 5 6 7 9 1 17 0 0 1 28 16 0 

3. ครูผู้ช่วย                                
อาหารและโภชนาการ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

รวมครูผู้ช่วย 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
4. พนักงานราชการ  
    (ครู)                               
แผนกวิชาการบัญชี 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
แผนกวิชาการตลาด 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
เทคโนโลยีแฟชัน่และสิ่งทอ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
อาหารและโภชนาการ 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
คหกรรมศาสตร์ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
ศิลปกรรม 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
การโรงแรม 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
รวมพนักงานราชการ (ครู) 4 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 

5. พนักงานราชการท่ัวไป                               
พนักงานราชการท่ัวไป 
(จนท.) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
รวมพนักงานราชการท่ัวไป 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
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  จำนวน ระดับตำแหน่ง ระดับการศึกษา 
ตำแหน่ง / สาขาวิชา 

ชาย หญิง รวม 
คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 

เอก โท ตรี 
ต่ำกว่า 

  ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ป.ตร ี

6. ครูจ้างสอน                               
การบัญชี 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
การตลาด 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 
การเลขานุการ 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
ธุรกจิค้าปลีก 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
เทคโนโลยีแฟชัน่และสิ่งทอ 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
การดูแลผู้สูงอายุ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
อาหารและโภชนาการ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
ศิลปกรรม 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 
การโรงแรม 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
แผนกวิชาสามัญ 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 

รวมครูอัตราจ้าง 8 21 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 27 0 

7. ลูกจ้างประจำ                               
พนักงานธุรการ ส 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

รวมลูกจ้างประจำ 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

8. ลูกจ้างชั่วคราว                               
เจ้าหน้าท่ี  3 20 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 9 
นักการภารโรง 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
พนักงานขับรถยนต์ 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
ยาม 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

รวมลูกจ้างชั่วคราว 11 21 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 18 

รวมทั้งสิ้น 40 85 125 5 6 7 9 1 17 0 0 3 35 68 19 

    *  ข้อมูล    ณ  1  มิถุนายน  2563               
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รายชื่อข้าราชการครู  ประจำปีการศึกษา 2563 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ ์

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ตำแหน่งในสายงาน 

ตาม พ.ร.บ. 
ตำแหน่งที่ได้รบัแต่งตั้ง 

จากสถานศึกษา 
 ผู้บริหาร    
1 นายไพฑูรย์    ตัณทานนท ์ คศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) ผู้อำนวยการ  คศ. 3 ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา

อุตรดิตถ์ 
2 นายศิริชัย    นาระกันทา ค.อ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) รองผู้อำนวยการ คศ. 2 รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
3 นายกฤตภิณ  เผดิมด ี กศ.ม. (บริหารการศึกษา) รองผู้อำนวยการ คศ. 2 รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื 
4 นางสาวสิริลักษณ์  ศรีธธิง ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาหลกัศุตร) รองผู้อำนวยการ คศ. 2 รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
5 
 

นางสาวศศิรินทร์  มหาวงศนันท์ คศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ปร.ด. (บริหารอาชวีะและเทคนิค 
        ศึกษา) 

รองผู้อำนวยการ คศ. 3 รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 

 ข้าราชการคร ู    
 แผนกวิชาสามญั    
6 นางประเทือง    จุลวาทิน กศ.บ.  (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

ศศ.บ. (สารนิเทศศาสตร์) 
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา) 

ครู  คศ. 3 หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ 

7 นายภัทรพล    โพธิหิรัญ ค.บ. (สังคมศึกษา) 
ศษ.ม. (สังคมศึกษา) 

ครู  คศ. 1 หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล 

8 นายกัมปนาท  คำอินบุตร ศษ.บ. (สังคมศึกษา) 
ศษ.ม. (สังคมศึกษา) 

ครู  คศ. 1 ผู้ช่วยหวัหน้างานประกันคุณภาพฯ 
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ 
เจ้าหน้าที่งานการเงิน 
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพฯ 

9 นางอรพิน    เกตุจันทร ์ ค.บ. (คณิตศาสตร์) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์เพื่อการสอน) 

ครู คศ. 3 หัวหน้างานวิจยั พัฒนา 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

10 นางชูเกษม    ถิรพงศ์พันธ์ ค.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) ครู  คศ. 1 หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 
ผู้ช่วยหวัหน้างานทะเบียน 

11 นางมาลัยวัลย์    วงศ์ใหญ่ กศ.บ. (ภาษาไทย) 
กศ.ม. (ภาษาไทย) 

ครู  คศ. 3 หัวหน้างานทะเบียน 

12 นางสาวรัตนา    จันมา ค.บ.  (ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 

ครู  คศ. 2 เจ้าหน้าที่งานการเงิน 
ผู้ช่วยหวัหน้างานความร่วมมอื 
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ 

13 นางสาวสุนิสา    สุยะสกั ศษ.บ. (พลศึกษา) ครู  คศ. 1 ผู้ช่วยหวัหน้างานสวัสดิการนกัเรียนฯ 
เจ้าหน้าที่งานการเงิน 
เจ้าหน้าที่งานกจิกรรมนักเรียนฯ 

14 นายเพิ่มพูน  มาก่อกูล ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) ครู  คศ. 1 ผู้ช่วยหวัหน้างานวิทยบริการฯ 
เจ้าหน้าที่งานพัสด ุ
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ 
เจ้าหน้าที่งานกจิกรรมนักเรียนนกัศึกษา 
   (งานลูกเสือวิสามัญ) 
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
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ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ตำแหน่งในสายงาน 

ตาม พ.ร.บ. 
ตำแหน่งที่ได้รบัแต่งตั้ง 

จากสถานศึกษา 
 สาขาวชิาการบญัชี    

15 นางบุศรา    คงศักดิ์ ศศ.บ.  (การจัดการทั่วไป) 
บธ.บ. (การบัญชี)  
บช.ม. (การบัญชี) 
ค.ม. หลักสูตรและการสอน  
      (การสอนทัว่ไป) 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 

ครู  คศ. 3 หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาการบัญช ี
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญช ี
 

16 นางผกามาศ   พกุอินทร์ ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (บัญชี) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 

ครู คศ. 3 หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า 
และประกอบธุรกจิ 

17 นางเบญจพร    อำ่แจ้ง ศศ.บ. บริหารธุรกิจ (บัญชี) ครู  คศ. 2 หัวหน้างานการบัญช ี
18 นายสมเกียรติ    มั่นด ี ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (การบญัชี) 

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ครู  คศ. 2 หัวหน้างานพัสด ุ

เจ้าหน้าที่งานกจิกรรมนักเรียนนกัศึกษา 
19 นางกาญจนา    มั่นด ี บช.บ. การบัญช ี ครู  คศ. 2 หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรการเรียนฯ 

ผู้ช่วยหวัหน้างานการเงิน 
เจ้าหน้าที่งานปกครอง 

20 นางสาวพิมลวรรณ    ทาเช้ือ บธ.บ. (การบัญชี) ครู  คศ. 1 หัวหน้างานการเงิน 
21 นายสิงห์คม  วุฒิชาต ิ บธ.ม. (การบญัชี) ครู  คศ. 1 ผู้ช่วยหวัหน้างานวางแผน 

และงบประมาณ 
ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ 

22 นางจิราวรรณ  ขันโท ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 

ครู  คศ. 2 หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ 
เจ้าหน้าที่งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ 
เจ้าหน้าที่งานกจิกรรมนักเรียนนกัศึกษา 

23 ร.อ. นพดล    อุทยัทวีป บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 

ครู  คศ. 2 ผู้ช่วยหวัหน้างานปกครอง 

 สาขาวชิาการตลาด 
และสาขาวชิาการจดัการ 

   

24 นางนันทนา    พุ่มอรัญ        บธ.บ. (การตลาด) 
บธ.ม. (การจัดการทัว่ไป) 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 

ครู  คศ. 3 หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาการตลาด 
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด 
และการจัดการ 
หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ 

25 นางสาวสุภาภรณ์    โตโสภณ บธ.บ. (การบริหารงานบุคคล) 
บธ.ม. (การจัดการทัว่ไป) 
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 

ครู  คศ. 3 หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
 

26 นางรุ่งทิพย์     ปินตา กศ.บ. ธุรกิจศึกษา (การตลาด) ครู  คศ. 3 หัวหน้างานความร่วมมอื 
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ 

 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
27 นางสุนันทา    พุฒโต วท.บ. (คอมพิวเตอร์) 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 

ครู  คศ. 3 หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

28 นายชินกฤต  ประสารยา วท.ม. (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต 
        และสารสนเทศ) 

ครู  คศ. 2 หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
ผู้ช่วยหวัหน้างานวัดผลและประเมินผล 
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ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ตำแหน่งในสายงาน 

ตาม พ.ร.บ. 
ตำแหน่งที่ได้รบัแต่งตั้ง 

จากสถานศึกษา 
29 นางสาวทักษิณา    ดาราบถ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) 
ป.วค. (ศึกษาศาสตร์) 

ครู  คศ. 2 เจ้าหน้าที่งานพัสด ุ

30 นายปกรณ์    แสงซ่ือ ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) ครู  คศ. 2 หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ 
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
เจ้าหน้าที่งานกจิกรรมนักเรียนนกัศึกษา 
เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและหอ้งสมุด 

31 นายสุรพงษ์    สกุลพันธ ์ ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
         สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสาร 
         การศึกษา) 

ครู  คศ. 2 ผู้ช่วยหวัหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอน 
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล 

32 นางสาวอภิรดา    มว่งทอง วท.บ. (คอมพิวเตอร์) ครู  คศ. 3 หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 
เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน 

33 นายวัชรชยั    ขำพงศ์ ค.บ.  (คอมพิวเตอร์) ครู  คศ. 2 เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที ่
เจ้าหน้าที่งานกจิกรรมนักเรียนนกัศึกษา 

 สาขาวชิาการเลขานุการ 
และการจัดการสำนักงาน 

   

34 นางสุธัญญา    พวงลัดดาวัลย ์ บธ.บ. (การเลขานุการ) 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 

ครู  คศ. 3 หัวหน้าสาขาวิชาการเลขานุการ 
   และการจัดการสำนกังาน 
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
ผู้ช่วยหวัหน้างานอาคารสถานที ่

35 นางอรัญญา  วรสา บธ.บ. (การเลขานุการ) 
 

ครู  คศ. 3 ผู้ช่วยหวัหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ 

36 นางสุภาวกุล    ภักดีศรี บธ.บ. (การเลขานุการ) 
ป.วค. (ศึกษาศาสตร์) 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 

ครู  คศ. 3 หัวหน้างานบุคลากร 
 

 สาขาวชิาธุรกิจค้าปลีก และ
สาขาวชิาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

   

37 นายแสวง    บุปะเท บธ.บ.  (การตลาด) 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 

ครู  คศ. 3 หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกและ 
   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
ผู้ช่วยหวัหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ 
เจ้าหน้าที่งานกจิกรรมนักเรียนนกัศึกษา 

38 นางลักขณา    ธเนศอนันต์ ศศ.บ.  (เศรษฐศาสตร์) 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 

ครู  คศ. 2 หัวหน้างานอาชวีศึกษาระบบทวภิาคี 
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ 

 สาขาวชิาแฟชั่นและสิ่งทอ 
และสาขาวชิาเทคโนโลยีแฟชั่น

และเครื่องแตง่กาย 

   

39 นางสาวสุภาพร    หนูฤทธิ ์ คศ.บ.  (ผ้าและเครื่องแต่งกาย) 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 

ครู  คศ. 3 หัวหน้าสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 
   และสาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่น 
   และเครื่องแต่งกาย 
ผู้ช่วยหวัหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ 
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ที่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ตำแหน่งในสายงาน 

ตาม พ.ร.บ. 
ตำแหน่งที่ได้รบัแต่งตั้ง 

จากสถานศึกษา 
40 นางสาวธนัชชา    ยมนา คศ.บ. (ผ้าและเครื่องแต่งกาย) ครู คศ. 1 หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

เจ้าหน้าที่งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ 
เจ้าหน้าที่งานกจิกรรมนักเรียนนกัศึกษา 
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและหอ้งสมุด 

 สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ    
41 นางลำดวน    พลอยศรีไพร คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) 

วท.ม. (โภชนศาสตร์ศึกษา) 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 

ครู  คศ. 2 หัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

42 นางณัชนันท์    ศักดิพ์งศ์สิงห์ คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) 
ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา) 

ครู  คศ. 3 หัวหน้างานโครงการพิเศษ 
   และการบรกิารชุมชน 
เจ้าหน้าที่งานปกครอง 

43 นางศุภภามาศ    สีผ่องใส คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) 
วท.ม. (โภชนศาสตร์ศึกษา) 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 

ครู  คศ. 2 เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 สาขาวชิาคหกรรมศาสตร ์    
44 นางทัศนีย์พร    ใจภกัด ี คศ.บ. (ศิลปประดิษฐ์) 

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ครู  คศ. 3 เจ้าหน้าที่งานกจิกรรมนักเรียนนกัศึกษา 

 สาขาวชิาการจัดการดแูล
ผู้สูงอายุ 

   

45 นางสาวจันทร์จิรา  ภมรศิลปธรรม วท.บ. (เคมี) 
ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร์-การสอน) 

ครู  คศ. 3 หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการดูแล
ผู้สูงอาย ุ

 สาขาวชิาศิลปกรรม    
46 นายธานี    สังข์เอีย้ว ค.บ. (ศิลปศึกษา) ครู  คศ. 1 หัวหน้าสาขาวิชาวิจิตรศิลป์,  

   การออกแบบ, คอมพิวเตอรก์ราฟิก  
   และสาขาวิชาดจิิทัลกราฟกิ 
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที ่
เจ้าหน้าที่งานกจิกรรมนักเรียนฯ 

47 นายวัชรวุฒิ    เรือนคำ 
 

สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน) 
บธ.บ. (การจัดการงานก่อสร้าง) 
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 

ครู  คศ. 2 หัวหน้างานปกครอง 
เจ้าหน้าที่งานกจิกรรมนักเรียนนกัศึกษา 
 

 สาขาวชิาการท่องเทีย่ว    
48 นางสาวจิตรานุช  รักสัจจา ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) 
ครู  คศ. 2 หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเท่ียว 

หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม 
49 นางสาวศรัญญา  หงษ์แพง ศศ.ม. (การจัดการและการประเมิน 

         โครงการ) 
ครู  คศ. 1 ผู้ช่วยหวัหน้างานประชาสัมพันธ ์

ผู้ช่วยหวัหน้างานวิจยั พัฒนาฯ 
เจ้าหน้าที่งานกจิกรรมนักเรียนนกัศึกษา 
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา 
เจ้าหน้าที่งานปกครอง 

 สาขาวชิาการโรงแรม    
50 นางสาวจุฬารัตน์    ภักดิ์ศรีแพง บธ.บ. (การจัดการการโรงแรม 

        และการทอ่งเที่ยว) 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

ครู  คศ. 1 หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์
เจ้าหน้าที่งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ 
เจ้าหน้าที่งานกจิกรรมนักเรียนฯ 
   (งานนกัศึกษาวิชาทหาร) 
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา 

 



 

 

20 

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ตำแหน่งในสายงาน 

ตาม พ.ร.บ. 
ตำแหน่งที่ได้รบัแต่งตั้ง 

จากสถานศึกษา 
 ครูผู้ช่วย    

51 นางสาวขนิษฐา  อุทัศน ์ คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) ครูสอนวิชาอาหาร 
และโภชนาการ 

หัวหน้างานสวัสดิการนกัเรียนฯ 
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ 

 พนักงานราชการ (ตำแหน่งครู)    
52 นางสาวจงรักษ์  เทียนขำ ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.) 

การจัดการทั่วไป  (แขนงวิชา 
การบัญชี) 

ครูสอนวิชาการบัญช ี ผู้ช่วยหวัหน้างานครูที่ปรึกษา 
 

53 นางสาวกาญจนา  กลิ่นหอม ค.บ.  (คหกรรมศาสตร์) ครูสอนวิชาผ้าฯ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ 
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ 
เจ้าหน้าที่งานกจิกรรมนักเรียนนกัศึกษา 
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา 
เจ้าหน้าที่งานสวัสดกิารฯ 

54 นายสุพจน ์ ใจนอ้ย ทล.บ. คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 
        (ผลิตภัณฑ์) 

ครูสอนวิชาศิลปกรรม หัวหน้างานอาคารสถานที ่
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ ์
เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน 

55 นายวสันต ์ เมฆฉาย ศล.บ. ศิลปกรรม (ออกแบบ 
        ประยุกต์ศิลป์) 

ครูสอนวิชาศิลปกรรม เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที ่
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ ์
เจ้าหน้าที่งานกจิกรรมนักเรียนฯ 
   (งานนกัศึกษาวิชาทหาร) 

56 นางสาวมาลี  กลว้ยตระกูล ศศ.บ. การบริหารธุรกจิ (การตลาด) 
บธ.ม. (การบรหิารธุรกจิ) 

ครสูาขาวิชาการตลาด ผู้ช่วยหวัหน้างานแนะแนวอาชพีฯ 
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลฯ 
เจ้าหน้าที่งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ 
เจ้าหน้าที่งานกจิกรรมนักเรียนนกัศึกษา 

57 นายจกัรพันธ ์ จันทร์เขียว คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) ครูสอนวิชาอาหาร 
และโภชนาการ 

ผู้ช่วยหวัหน้างานโครงการพิเศษฯ 
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที ่
เจ้าหน้าที่งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ 

58 นายฤทธิพงษ์  แพ่งแสง วท.บ. (การอาหารและธุรกิจบริการ) ครูสอนวิชาการโรงแรม เจ้าหน้าที่งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ 
เจ้าหน้าที่งานสวัสดกิารนักเรียนฯ 
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ 

59 นางสาวสุกัญญา  คำบุญมา คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์) ครูสอนวิชาคหกรรม
ศาสตร์ 

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลฯ 
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนฯ 
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ 

60 นางวิภาพร  หล้ากันใจ คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์) ครูสอนวิชาอาหาร 
และโภชนาการ 

เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ 

61 นางสาวกมลพรรณ  คำม ี ศศ.บ. (การจัดการการท่องเท่ียว) ครูสอนวิชาการโรงแรม ผู้ช่วยหวัหน้างานการบัญช ี
เจ้าหน้าที่งานกจิกรรมนักเรียนฯ 

 พนักงานราชการทั่วไป    
62 นางสาวปริศนา    เหลา่เนตร ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (บัญชี) พนักงานบริหารทัว่ไป 

(ด้านการเงินและบัญชี) 
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ 
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ขอ้มูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ 
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ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ตำแหน่งในสายงาน 

ตาม พ.ร.บ. 
ตำแหน่งที่ได้รบัแต่งตั้ง 

จากสถานศึกษา 
 ครอัูตราจ้าง    
 แผนกวิชาสามญั    

63 นางวันวิสาข ์ โพธหิิรัญ วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) ครูแผนกวิชาสามัญ 
(สอนวิชาคณิตศาสตร์) 

เจ้าหน้าที่งานการเงิน 
เจ้าหน้าที่งานกจิกรรมนักเรียนนกัศึกษา 
(งาน อวท.) 
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล 

64 นางสาวกัลย์ณิศา  เทพพา ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) ครแูผนกวิชาสามัญ 
(สอนวิชาภาษาอังกฤษ) 

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ 
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนฯ 
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ 

65 นางสาวรวิสรา  ออ่นคำพา ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) ครแูผนกวิชาสามัญ 
(สอนวิชาวิทยาศาสตร์) 

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ 

66 นางสาวพัชรพร  เพ็ชรชนะ ค.บ. (ภาษาไทย) ครแูผนกวิชาสามัญ 
(สอนวิชาภาษาไทย) 

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ 
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

67 นางสาววศินี  สิริคุณาลัย ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) ครแูผนกวิชาสามัญ 
(สอนวิชาภาษาอังกฤษ) 

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ 
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ 
เจ้าหน้าที่งานวิทยาบริการและห้องสมุด 

68 นายเพ็ญลักษณ ์ มูลอินตา ศษ.บ. (พลศึกษา) ครแูผนกวิชาสามัญ 
(สอนวิชาพลศึกษา) 

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนฯ 

 สาขาวชิาการบญัชี    
69 นายณัฐพล  เอีย่มสกุลนิล บช.บ. (บัญชี) ครูสาขาวิชาการบัญช ี เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที ่

เจ้าหน้าที่งานกจิกรรมนักเรียนนกัศึกษา 
(งาน อวท.) 
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา 

70 นางสาวทัศนีย์  ปฤษณา บช.บ. (การบัญชี) ครูสาขาวิชาการบัญช ี เจ้าหน้าที่งานการบัญช ี
71 นางสาวสุดาวัลย์  ศรีมาลัย บช.บ. (การบัญชี) 

 
ครูสาขาวิชาการบัญช ี เจ้าหน้าที่งานการบัญช ี

 สาขาวชิาการตลาด 
และการจัดการ 

   

72 นางสาวดวงรัตน์    ดวงวิลัย บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การตลาด) ครสูาขาวิชาการตลาด เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ 
เจ้าหน้าที่งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ 
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา 

73 นายฉัตรชนก  เพ็งคง บธ.บ. (การจัดการ) ครูสาขาวิชาการตลาด เจ้าหน้าที่งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ 
เจ้าหน้าที่งานกจิกรรมนักเรียนฯ 
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล 
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

74 นางสาวชนาภัทร  สุขเณร บธ.บ. (การจัดการ) ครูสาขาวิชาการตลาด เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที ่
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล 

75 นางสาวจินตหรา  จันตาเรียน บธ.บ. (การตลาด) ครูสาขาวิชาการตลาดฯ เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล 
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก    

76 นางสาวภควัลย์  มหาวัน ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) ครสูาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลกี 

เจ้าหน้าที่งานกจิกรรมนักเรียนฯ 
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน 
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ที่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ตำแหน่งในสายงาน 

ตาม พ.ร.บ. 
ตำแหน่งที่ได้รบัแต่งตั้ง 

จากสถานศึกษา 
 สาขาวชิาการเลขานุการและการจดัการสำนักงาน   

77 นางสาวรสสุคนธ์  ทองพูล บธ.บ. (การจัดการสำนักงาน) ครสูาขาวิชา 
การเลขานุการ 

ผู้ช่วยหวัหน้างานบริหารงานทั่วไป 
ผู้ช่วยหวัหน้างานกิจกรรมนักเรียนฯ 
   (งานชมรม TO BE NUMBER ONE) 
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา 

78 นางสาวเบญจพร  น้อยเทียน บธ.บ. (การจัดการ) ครสูาขาวิชา 
การเลขานุการ 

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที ่

 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
79 นายจาตุรนต์  กิตตกิมลพันธุ ์ วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

        (คอมพวิเตอร์อุตสาหกรรม) 
ครูสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ผู้ช่วยหวัหน้างานสือ่การเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ขอ้มูลสารสนเทศ 
เจ้าหน้าที่งานกจิกรรมนักเรียนฯ 
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล 

80 นางสาวยธุิตา  แก้วล้อม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพวิเตอร์) ครูสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและหอ้งสมุด 

 สาขาวชิาศิลปกรรม    
81 นายปฏิพัทธิ ์ เวยีงยา ศล.บ. ศิลปกรรม (ออกแบบ 

        ประยุกต์ศิลป์) 
ครูสาขาวิชาศิลปกรรม เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที ่

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพฯ 
82 นางสาวผกามาศ  มากโม ศล.บ. (ศิลปกรรม) ครูสาขาวิชาศิลปกรรม เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที ่

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ ์
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและหอ้งสมุด 

83 นายธวัชร์  มว่งวงษ์ วท.บ. คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ครูสาขาวิชาศิลปกรรม เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที ่
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ 
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล 
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและหอ้งสมุด 
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน 

 สาขาวชิาเทคโนโลยีแฟชั่น 
และสิ่งทอ 

   

84 นางสาวมลฤดี  สุธรรมรักขต ิ คศ.บ. (การออกแบบแฟชั่น 
        และเครื่องแต่งกาย) 

ครูสาขาวิชาแฟชั่น 
และสิ่งทอ 

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที ่
เจ้าหน้าที่งานกจิกรรมนักเรียนฯ 
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา 

85 นางสาวทิพวรรณ  สุขแกว้ คศ.บ. (การออกแบบแฟชั่น 
        และเครื่องแต่งกาย) 

ครูสาขาวิชาแฟชั่น 
และสิ่งทอ 

เจ้าหน้าที่งานกจิกรรมนักเรียนฯ 
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพฯ 
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ 

 สาขาวชิาการจัดการดแูล
ผู้สูงอายุ 

   

86 นางสาวมนัสนันท์  ดปีัญญา วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน) ครูสาขาวิชาการดูแล
ผู้สูงอาย ุ

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพฯ 
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนฯ 

 สาขาวชิาการโรงแรม    
87 นางสาวอณิสา  บวัเขียว บธ.บ. (การจัดการโรงแรม 

        และการทอ่งเที่ยว) 
ครูสาขาวิชาการโรงแรม เจ้าหน้าที่งานพัสด ุ

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
 สาขาวชิาอาหารและ

โภชนาการ 
   

88 นางจุรีรัตน์  สันต์จิตกุล วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม.) 
โภชนศาสตร์ศึกษา 

ครูสาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ 

ครูผู้ทรงคุณค่า 
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ที่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ตำแหน่งในสายงาน 

ตาม พ.ร.บ. 
ตำแหน่งที่ได้รบัแต่งตั้ง 

จากสถานศึกษา 
 สาขาวชิาศิลปกรรม    

89 นายวันชยั    พวงลัดดาวัลย์  ค.อ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์) 
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ 
           อุตสาหกรรม) 

ครูสาขาวิชาศิลปกรรม ครูผู้ทรงคุณค่า 

 ครูชาวตา่งชาต ิ    
90 Ms. Villa Bay-an Tom-en ปริญญาตร ี ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ - 
91 Mr. Tek Bahadur Samal ปริญญาตร ี ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ - 

*  ขอ้มูลบุคลากร  ณ  วันที่  1  มิถุนายน  2563 

    -  คำสั่งวิทยาลัย  ที่ 102/2563  เร่ือง  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชวีศึกษาว่าดว้ยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552  ประจำปกีารศึกษา 2563  (สั่ง  ณ  วันที ่ 15  พฤษภาคม  2563) 
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รายชื่อลูกจ้างประจำ 
 

ชื่อ – สกุล 
เลขที ่

ตำแหน่ง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด 

ตำแหน่งที่ได้รบัแต่งตั้ง 
จากสถานศึกษา 

1.  นางปาวิน  จังต่อตระกูล 2422 ปวช. พาณิชยกรรม พนักงานธุรการ ส 3 
-  เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมนักเรียน 
   นักศึกษา 
 

2.  นางเจริญศรี  ด้วงรักษา 3735 ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.ม. (การบริหารและพัฒนา
ประชาคมเมืองและชนบท) 

พนักงานธุรการ  ส 3 
-  เจ้าหน้าท่ีงานพัสด ุ
-  เจ้าหน้าท่ีงานอาคารสถานท่ี 
-  เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน 
 

  
*  ขอ้มูลบุคลากร  ณ  วันที่  1  มิถุนายน  2563 

    -  คำสั่งวิทยาลัย  ที่ 102/2563  เร่ือง  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชวีศึกษาว่าดว้ยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552  ประจำปกีารศึกษา 2563  (สั่ง  ณ  วันที ่ 15  พฤษภาคม  2563) 
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รายชื่อลูกจ้างชั่วคราว 
 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ตำแหน่งที่ได้รบัแต่งตัง้ 

จากสถานศึกษา 
 เจ้าหน้าที ่   
 ฝ่ายบริหารทรัพยากร   
1 นางคนึงนิจ อ่ิมเอิบ ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (บัญชี) เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 
2 นางปวีณา หล่ำสุข ปวส. การเลขานุการ เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 
3 นางสาวนฤมล สื่อสรรพ์ ปวส. การบัญช ี เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 
4 นางนาตยา มูลทองน้อย วท.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 
5 นางสาวเสาวภาคย ์ ห้องพ่วง ปวส. การบัญช ี เจ้าหน้าที่งานการเงิน 
6 นางสาวนฤมล เอ่ียมสกุล ปวส. การบัญช ี เจ้าหน้าที่งานการเงิน 
7 นางสาวจิราพร กาดอนันต ์ ปวส. การบัญช ี เจ้าหน้าที่งานการเงิน 
8 นางผกากรอง จันทร์คำ ปวส. การบัญช ี เจ้าหน้าที่งานการบัญชี 
9 นายนิติภูม ิ เนียมหน่อ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าที่งานพสัด ุ
10 นางสาวนุชจร ี รอดศรี บช.บ. การบญัช ี เจ้าหน้าที่งานพสัด ุ
11 นางสาวสุกัญญา กัดฟัก ปวส. การบัญช ี เจ้าหน้าที่งานพสัด ุ
12 นายรัฐธรรมพัฒน ์ ธนะพฒัน ์ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
13 นางสาวนภัสกานต ์ เทศบ้านเกาะ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพนัธ์ 
 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   

14 นายเนติพงศ ์ สัจจา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ 
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน 

15 นางสาวเสาวพัตร  สอดจันทร ์ วท.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ 
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ 
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลติผล การค้าฯ 
เจ้าหน้าที่งานศนูย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ 

 ฝ่ายวิชาการ   
16 นางสาวประไพ สุราภา บธ.บ. การบัญช ี เจ้าหน้าที่งานพฒันาหลักสูตรการเรียนฯ 
17 นางรัชฎาภรณ ์ บุญธรรม บธ.บ. การจัดการทั่วไป เจ้าหน้าที่งานวดัผลและประเมินผล 

เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน 
18 นางสาวสุกัญญา โภชนจนัทร ์ ปวส. การจัดการสำนักงาน เจ้าหน้าที่งานวดัผลและประเมินผล 

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
19 นางสาวศุภนดิา ยังเหล็ก ค.บ.  บรรณารักษศาสตร ์ เจ้าหน้าที่งานวทิยบริการและห้องสมุด 
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ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ตำแหน่งที่ได้รบัแต่งตัง้ 

จากสถานศึกษา 
 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน

นักศึกษา 
  

20 นางสาวสุกัญญา   ขำทับทิม ปวส. การบัญช ี เจ้าหน้าที่งานครูทีป่รึกษา 
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ 

21 นางสาวปนัดดา ใจทหาร บธ.บ. การจัดการ เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ 

22 นางสาวสุพรรษา  ปันปา ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
23 นางสาวสุกัญญา เหล่าเสนา ปวส. การจัดการสำนักงาน เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพฯ 
 นักการภารโรง   

24 นายอั่น อ่ิมเอิบ ปวส. ชา่งก่อสร้าง นักการภารโรง 
25 นายภูมิเรศ เทพกฤษณ์ ม. 3 นักการภารโรง 
26 นางพานชิ เทพกฤษณ์ ม. 3 นักการภารโรง 
27 นายธาน ี หล่ำสุข ปวท. การเงินและการธนาคาร นักการภารโรง 
 พนักงานขับรถยนต์   

28 นายวสันต ์ พิมพ์เอ่ียม ม. 3 พนักงานขับรถยนต ์
29 นายจรุญ มะตัน ป. 6 พนักงานขับรถยนต ์
 ยาม   

30 นายแนน ปันอิน ป. 6 ยาม 
31 นายสมหมาย บุญจง ปวช. ชา่งยนต ์ ยาม 
32 นายกชฉนัทัช สุขสี่ภาค  ม.3 ยาม 
     

 

*  ขอ้มูลบุคลากร  ณ  วันที่  1  มิถุนายน  2563 

    -  คำสั่งวิทยาลัย  ที่ 102/2563  เร่ือง  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชวีศึกษาว่าดว้ยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552  ประจำปกีารศึกษา 2563  (สั่ง  ณ  วันที ่ 15  พฤษภาคม  2563) 
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ส่วนที่  3 
 

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
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สถิติแสดงจำนวนนักเรียน นกัศึกษา 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2563 

 

 

 

 
 
 
 

ประเภทวิชา/สาขาวชิา/สาขางาน 
ปวช. ปวส. 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม  ปี 1 ปี 2 รวม  
ประเภทวิชาคหกรรม        
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ  สาขางานธุรกิจแฟชั่น/เส้ือผ้าแฟชั่น 28 23 22 73 - - - 
สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ สาขางานเทคโนโลยแีฟชั่นและสิ่งทอ (ปกติ) - - - - 6 10 16 
สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ  
     สาขางานเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  (ระบบทวภิาคี) 

- - - - 1 6 7 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สาขางานอาหารและโภชนาการ  (ปกติ) 48 37 22 107 30 12 42 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สาขางานอาหารและโภชนาการ  (ทวภิาคี) - - - - 17 21 38 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม 7 13 6 26 - - - 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  สาขางานการจัดการดูแลผู้สูงอาย ุ - - - - 2 5 7 

รวม 83 73 50 206 56 54 110 
ประเภทวิชาศิลปกรรม        
สาขาวิชาวจิิตรศิลป์  สาขางานวจิิตรศิลป์ 16 11 12 39 - - - 
สาขาวิชาการออกแบบ  สาขางานการออกแบบ 9 4 - 13 - - - 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์กราฟกิ  สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟกิอาร์ต 44 27 20 91 32 22 54 

รวม 69 42 32 143 32 22 54 
ประเภทวิชาพาณชิยกรรม / บริหารธรุกิจ        
สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานการบัญช ี 82 134 143 359 134 188 322 
สาขาวิชาการตลาด  สาขางานการตลาด  (ปกติ) 27 19 22 68 23 10 33 
สาขาวิชาการตลาด  สาขางานการตลาด  (ทวภิาคี) 33 30 31 94 58 44 102 
สาขาวิชาการตลาด  สาขางานการตลาด  (สาขาบ่อเบี้ย) 2 - 6 8 - - - 
สาขาวิชาการตลาด  สาขางานการตลาด  (ทวิศึกษา) - 13 7 20 - - - 
สาขาวิชาการเลขานุการ  สาขางานการเลขานุการ - 9 7 16 - - - 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 115 72 82 269 77 80 157 
สาขาวิชาการจัดการทัว่ไป  สาขางานการจัดการทั่วไป - - - - - 10 10 
สาขาวิชาการจัดการสำนกังาน  สาขางานการจัดการสำนักงาน 18 - - 18 19 19 38 

รวม 277 277 298 852 311 351 662 
ทวิภาค ี        
สาขาวิชาธุรกจิค้าปลีก  สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป 42 25 26 93 - - - 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลกี  สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป - - - - 27 15 42 

รวม 42 25 26 93 27 15 42 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว        
สาขาวิชาการโรงแรม  สาขางานการโรงแรม 33 27 32 92 - - - 
สาขาวิชาการโรงแรม  สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม - - - - 19 18 37 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว  สาขางานการทอ่งเที่ยว 17 20 17 54 10 7 17 

รวม 50 47 49 146 29 25 54 
รวมทั้งสิ้น 521 464 455 1,440 455 467 922 

ประเภทวิชา/สาขาวชิา/สาขางาน 
ปริญญาตร ี

ปี 1 ปี 2 รวม  
หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต (ต่อเนื่อง)    
สาขาวิชาการบัญช ี 48 7 55 
สาขาวิชาการตลาด 13 12 25 

รวม 61 19 80 
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จำนวนนักเรียน นักศึกษา  ที่สำเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา  2562 

 

 

 
 
 
 
 

*  ข้อมูล  ณ  วันท่ี  29  พฤษภาคม  2563  (งานทะเบียน) 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
ปวช. ปวส. 

ชาย หญิง รวม  ชาย หญิง รวม  
ประเภทวิชาคหกรรม       
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ  สาขางานธุรกิจแฟชั่น 3 10 13 - - - 
สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ สาขางานเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ - - - 4 8 12 
สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ  
     สาขางานเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

- - - - 4 4 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สาขางานอาหารและโภชนาการ 6 32 38 8 24 32 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม 3 5 8 - - - 

รวม 12 47 59 12 36 48 
ประเภทวิชาศิลปกรรม       
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์  สาขางานวิจิตรศิลป์ 4 1 5 - - - 
สาขาวิชาการออกแบบ  สาขางานการออกแบบ 0 4 4 - - - 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก  สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต 12 13 25 15 10 25 

รวม 16 18 34 15 10 25 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ       
สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานการบัญชี 6 113 119 8 161 169 
สาขาวิชาการตลาด  สาขางานการตลาด 5 45 50 8 34 42 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 23 55 78 17 52 69 
สาขาวิชาการเลขานุการ  สาขางานการเลขานุการ - 15 15 - - - 
สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป  สาขางานการจัดการทั่วไป - - - - 13 13 
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน  สาขางานการจัดการสำนักงาน - - - - 19 19 

รวม 34 228 262 33 279 312 
ระบบทวิภาคี       
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก  สาขางานธุรกิจค้าปลีก 6 19 25 - - - 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  สาขางานธุรกิจค้าปลีกท่ัวไป - - - 4 10 14 

รวม 6 19 25 4 10 14 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว       
สาขาวิชาการโรงแรม  สาขางานการโรงแรม - 17 17 - - - 
สาขาวิชาการโรงแรม  สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม - - - - 13 13 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว  สาขางานการท่องเท่ียว 3 9 12 - 6 6 

รวม 3 26 29 - 19 19 
รวมทั้งสิ้น 71 338 409 64 354 418 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
ปริญญาตรี 

ชาย หญิง รวม  
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)    
สาขาวิชาการบัญชี 1 11 12 

รวม 1 11 12 
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ส่วนที่ 4 
 

ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
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ข้อมูลหลักสูตร 
 

 

ประเภทวิชาและสาขาวิชาที่เปิดสอน ในปีการศึกษา  2563 

1.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร ปวช. 62  3 ปี  เปิดสอน  4  ประเภทวิชา 
1.1  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  เปิดสอน  6  สาขาวิชา  6  สาขางาน  คือ   

1.1.1  สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานการบัญชี  (ปกติ) 
1.1.2  สาขาวิชาการตลาด  สาขางานการตลาด  (ปกติ/ทวิภาคี/ทวิศึกษา) 
1.1.3  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (ปกติ) 
1.1.4  สาขาวิชาการเลขานุการ  สาขางานการเลขานุการ  (ปกติ) 
1.1.5  สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก  สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  (ทวิภาคี) 
1.1.6  สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน  สาขางานการจัดการสำนักงาน  (ปกติ) 

1.2  ประเภทวิชาคหกรรม  เปิดสอน  3  สาขาวิชา  3  สาขางาน  คือ 
1.2.1  สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ  สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น  (ปกติ) 
1.2.2  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สาขางานอาหารและโภชนาการ  (ปกติ) 
1.2.3  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  สาขางานคหกรรมเพ่ือการโรงแรม  (ปกติ) 

1.3  ประเภทวิชาศิลปกรรม  เปิดสอน  3  สาขาวิชา  3  สาขางาน  คือ 
 1.3.1  สาขาวิชาวิจิตรศิลป์  สาขางานวิจิตรศิลป์  (ปกติ) 
 1.3.2  สาขาวิชาการออกแบบ  สาขางานการออกแบบ  (ปกติ) 
 1.3.3  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก  สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต  (ปกติ) 
1.4  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  เปิดสอน  2  สาขาวิชา  2  สาขางาน  คือ 
 1.4.1  สาขาวิชาการโรงแรม  สาขางานการโรงแรม  (ปกติ) 
 1.4.1  สาขาวิชาการท่องเที่ยว  สาขางานการท่องเที่ยว  (ปกติ) 

2.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร ปวส. 63  2  ปี  เปิดสอน  4  ประเภทวิชา 
2.1  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  เปิดสอน  6  สาขาวิชา  6  สาขางาน  คือ 

2.1.1  สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานการบัญชี  (ปกติ) 
2.1.2  สาขาวิชาการตลาด  สาขางานการตลาด  (ปกติ/ทวิภาคี) 
2.1.3  สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  สาขางานธุรกิจดิจิทัล  (ปกติ) 
2.1.4  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  (ทวิภาคี) 
2.1.5  สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน  สาขางานการจัดการสำนักงาน  (ปกติ) 
2.1.6  สาขาวิชาการจัดการ  สาขางานการจัดการ  (ปกติ) 

 2.2  ประเภทวิชาคหกรรม  เปิดสอน  3  สาขาวิชา  3  สาขางาน  คือ 
  2.2.1  สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย  สาขางานออกแบบแฟชั่น 
และเครื่องแต่งกาย  (ปกติ/ทวิภาคี) 
  2.2.2  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สาขางานอาหารและโภชนาการ  (ปกติ 
และทวิภาคี) 
  2.2.3  สาขาวิชาการดูแลผู้สูงอายุ  สาขางานการดูแลผู้สูงอายุ  (ทวิภาคี) 
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2.3  ประเภทวิชาศิลปกรรม  เปิดสอน  1  สาขาวิชา  1  สาขางาน  คือ 
 2.3.1  สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก  สาขางานดิจิทัลกราฟิก  (ปกติ) 
2.4  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  เปิดสอน  2  สาขาวิชา  2  สาขางาน  คือ 
 2.4.1  สาขาวิชาการโรงแรม  สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม  (ทวิภาคี) 
 2.4.2  สาขาวิชาการท่องเที่ยว  สาขางานการท่องเที่ยว  (ทวิภาคี) 

3.  ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 2  ปี  2  สาขาวิชา  คือ 
3.1  สาขาวิชาการบัญชี  (ทวิภาคี) 

 3.2  สาขาวิชาการตลาด  (ทวิภาคี) 
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ส่วนที่  5 
 

ข้อมูลงบประมาณและการเงิน 
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ส่วนที่  6 
 

ข้อมูลอาคารสถานที่ 
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ข้อมูลอาคารสถานที่  
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 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  มีอาคารสถานที่  ดังนี้ 

   1.  อาคาร 1  อาคารแก้วเจา้จอม 
       เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น  มีพ้ืนที่ใช้สอย 1,080 ตารางเมตร  ก่อสร้างเมื่อปี  
พ.ศ. 2518  งบประมาณก่อสร้าง 1,595,000 บาท 
       ชั้นที่ 1  เป็นห้องสำนักงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  ห้องสำนักงานฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา  ห้องพยาบาล  และห้องงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
       ชั้นที่ 2  ใช้เป็นห้องปฏิบัติการการตลาด  ห้องปฏิบัติการบัญชี  และห้องงานปกครอง 
       ชั้นที่ 3  ใช้เป็นห้องปฏิบัติการบัญชี และห้องพักครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2.  อาคาร 2  อาคารราชาวดี 
     เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น  มีพื้นท่ีใช้สอย  832  ตารางเมตร  ก่อสร้าง  เมื่อ พ.ศ. 

2521 - 2522  งบประมาณ 1,635,000 บาท   
       ชั้นที่ 1 – 2  ใช้เป็นห้องปฏิบัติการอาหาร 
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  3.  อาคาร 3  อาคารลีลาวดี 
     เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น  มีพื้นท่ีใช้สอย  2,480  ตารางเมตร  ก่อสร้างเมื่อ 

พ.ศ. 2527  งบประมาณก่อสร้าง 6,430,000 บาท  เป็นเงินงบประมาณ 4,000,000 บาท  เงินบำรุง
การศึกษาสมทบ 2,430,000 บาท 
       ชั้นที่ 1  ใช้เป็นสำนักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร  ห้องงานทะเบียน  ห้องพักครูต่างชาติ  
สำนักงานฝ่ายวิชาการ  ห้องพัสดุกลาง  ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพ  R-Shop  ห้องประชาสัมพันธ์  ห้อง
ผู้อำนวยการ  ห้องประชุมมะลุลี  และห้องประชุมลีลาวดี   
       ชั้นที่ 2  ใช้เป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  สำนักงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ห้องพักครู
วิทยาศาสตร์  ห้องเรียนทฤษฎี 
       ชั้นที่ 3  ใช้เป็นห้องเรียนทฤษฎีสังคมศึกษา  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  และ
ห้องพักครู 
       ชั้นที่ 4  ใช้เป็นห้องเรียนทฤษฎีสังคมศึกษา  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  และ
ห้องพักครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4.  อาคาร 4  อาคารอัมพวัน 
       เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4  ชั้น  มีพ้ืนที่ใช้สอย  2,880  ตารางเมตร  ก่อสร้างเมื่อ  
พ.ศ. 2530 - 2533  งบประมาณก่อสร้าง  7,639,974  บาท  เป็นเงินงบประมาณ  4,000,000  บาท 
เงินบำรุงการศึกษาสมทบ 3,639,974  บาท 
       ชั้นที่ 1  ใช้เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิค  ห้องปฏิบัติการออกแบบ 
ห้องปฏิบัติการวาดเขียนและจิตรกรรม   
       ชั้นที่ 2  ใช้เป็นห้องปฏิบัติการเขียนแบบเทคนิค  ห้องปฏิบัติการอัดขยายภาพและถ่ายภาพ  
ห้องปฏิบัติการจิตรกรรมและภาพพิมพ์  ห้องเรียนทฤษฎีการออกแบบ  ห้องปฏิบัติการบัญชี  และห้อง 
ปฏิบัติการพิมพ์ดีด 
       ชั้นที่ 3  ใช้เป็นห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด  ห้องปฏิบัติการบัญชี และห้องพักครู 
       ชั้นที่ 4  ใช้เป็นห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด และห้องปฏิบัติการบัญชี 
 

อาคาร  3  อาคารลีลาวดี อาคาร  4  อาคารอัมพวัน 
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  5.  อาคาร 5  อาคารร่มราชพฤกษ์ 
       เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น พร้อมลิฟท์  มีพื้นที่ใช้สอย 2,880 ตารางเมตร 
ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2540 – 2544  งบประมาณก่อสร้าง  19,060,000 บาท  เป็นเงินงบประมาณ ปี 2540 
– 2544  จำนวน  18,430,000  บาท  เงินบำรุงการศึกษาสมทบ  630,000  บาท 
       ชั้นที่ 1  ใช้เป็นห้องเอกสารการพิมพ์  ห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  ห้องประชุมร่มราชพฤกษ์  
ห้องงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   
      ชั้นที่ 2  ใช้เป็นห้องศิลปประดิษฐ์ ห้องปฏิบัติการการตลาด ห้องเรียนทฤษฎีและห้องพักครู 
      ชั้นที่ 3  ใช้เป็นห้องปฏิบัติการจักรคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการจักรอุตสาหกรรม  
ห้องปฏิบัติการทอย้อม  และห้องพักครู 
       ชั้นที่ 4  ใช้เป็นห้องปฏิบัติการตัดเย็บเสื้อผ้า  ห้องปฏิบัติการตลาด  ห้องปฏิบัติการสัมมนา
ร่วมแผนกวิชาการตลาด  แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย  และห้องพักครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   6.  อาคาร 6  อาคารวิทยบริการ   
       เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น  มีพื้นท่ีใช้สอย 2,880 ตารางเมตร  ก่อสร้างเมื่อ    
พ.ศ. 2548 – 2549  งบประมาณก่อสร้าง 7,697,000 บาท  เป็นเงินงบประมาณ  ปี 2548 - 2549 
      ชั้นที่  1  ใช้เป็นห้องสมุด ปลูกต้นกล้าทางความคิด (Living Library) 
      ชั้นที่  2  ใช้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
      ชั้นที่  3  ใช้เป็นห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 
      ชั้นที่  4  ใช้เป็นห้องศูนย์การเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอน 
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 7.  อาคาร 7  อาคารอินทนิล  (อาคารโรงฝึกงาน) 
       เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น  มีพ้ืนที่ใช้สอย 4,000 ตารางเมตร  ก่อสร้างเมื่อ  
พ.ศ. 2551 – 2552  ราคา 21,000,000 บาท  เป็นเงินงบประมาณ ปี 2551  (4,200,000 บาท)          
ป ี2552  (16,800,000 บาท)   
      ชั้นที่ 1  ใช้เป็นหอประชุมชั่วคราวโดยใช้ชื่อว่า  “หอประชุมอินทนิล” 
      ชั้นที่ 2  ใช้เป็นห้องเรียนห้องปฏิบัติการท่องเที่ยว  และการโรงแรม 
      ชั้นที่ 3  ใช้เป็นห้องเรียนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
      ชั้นที่ 4  ใช้เป็นห้องประชุมสบันงา  ห้องประชุมอัญชัน  ห้องประชุมมณฑาทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8.  อาคาร 8  อาคารอเนกประสงค์ (อาคารสำหรับระดับปริญญาตรี)   
       เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น  มีพื้นท่ีใช้สอย  
248 ตร.ม.  ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2558  (วันที่ได้มา 24 ธันวาคม  
2558)  งบประมาณก่อสร้าง  4,980,000  บาท  เป็นเงินงบประมาณ  
ปี 2558  อาคารเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  เป็นอาคารเรียน 
ที่ใช้ในการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขา 
การบัญชี  เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น  โดยชั้น 1  และชั้น 2  ใช้เป็น 
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทางบัญชีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 9.  อาคารปฏิบัติการเครื่องปั้นดินเผา   
       อาคารชั้นเดียว สร้างเมื่อปี 2535 ด้วยวัสดุคงเหลือ พ้ืนที่ 120 ตารางเมตร 
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 10.  ศูนย์อาหารแมกไม้   
        เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว  มีพ้ืนที่ใช้สอย  350  ตารางเมตร  ก่อสร้าง เมื่อ 
พ.ศ. 2521  งบประมาณก่อสร้าง 448,011 บาท  ต่อเติมโดยใช้เงินบำรุงการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  11.  มณฑปพระพุทธรูป   
        ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาด 7.50 
X 7.75 เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2529  ด้วยเงินบำรุงการศึกษา 100,000 บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  12.  ห้องชมรม TO BE NUMBER ONE   
        เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว  ขนาด 168 ตารางเมตร  สร้างด้วยเงินงบประมาณ
ปี 2539  จำนวน  400,000  บาท  (เดิมเป็นอาคารพักผ่อนของนักเรียนนักศึกษา “อาคารศิริวัฒน์”) 
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  13.  อาคารที่พักอาศัย 
        เป็นที่พักอาศัยสำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
       13.1  บ้านพักผู้อำนวยการ   
       สร้างเมื่อ พ.ศ. 2523  ด้วยเงินงบประมาณ  200,000  บาท  ปรับปรุง  พ.ศ. 2547  
ด้วยเงินงบประมาณ 582,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        13.2  บ้านพักครู 2 ชั้น 3 ครอบครัว   
       สร้างเมื่อ พ.ศ. 2523  ด้วยเงินงบประมาณ  441,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        13.3  แฟลตพักอาจารย์แบบครอบครัว  ขนาด  14  หน่วย   
       สร้างเมื่อ  พ.ศ. 2533  งบประมาณก่อสร้าง 3,830,000 บาท  เป็นเงินงบประมาณ 
3,000,000 บาท  เงินบำรุงการศึกษา 685,300 บาท  และเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการก่อสร้าง
อาคารผลิตผล 144,700 บาท 
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ส่วนที่ 7 
 

ข้อมูลตลาดแรงงาน 
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รายช่ือภาครัฐ  หน่วยงานเอกชน  และสถานประกอบการ  
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

 
1. บริษัท  เซ็นทรัล  ฟู้ด  รีเทล  จำกัด 
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด  คลังเครื่องเขียนอภิญญา 
3. บริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 
4. บริษัท  สยามฮ่องกงไชนีส  ฟู้ด  จำกัด 
5. โรงเรียนดาราพิทยาคม 
6. บริษัท  ซูกิชิ  อินเตอร์กรุ๊ป  จำกัด 
7. บริษัท  ฮอนด้า  ออโตโมบิล  (ประเทศไทย)  จำกัด 
8.   สำนักงานบริการลูกค้า  กสท.  อุตรดิตถ์ 
9.   เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
10.   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ 
11.   บริษัท  เป็นคุณ  พิษณุโลก  จำกัด 
12.   ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาอุตรดิตถ์ 
13.   ร้านแม่ยุพิน 
14.   ร้านดอกไม้ขุนต้นฟลอรีสต์ 
15.   สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุตรดิตถ์ 
16.   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
17.   บริษัท  อุตรดิตถ์  เอส.ที  เทรดดิ้ง  จำกัด 
18.   ธนาคารออมสินเขตอุตรดิตถ์ 
19.   บริษัท  ทีโอที  จำกัด  (มหาชน)  ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ 
20.   ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เจ้าสัวพาเที่ยว 
21.   ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พรพ่อแม่ 
22.   ร้านซุปเปอร์โฆษณา 
23.   บริษัท  วาไทยอุตสาหกรรม  จำกัด  (มหาชน) 
24.   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  (เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา  

  ปลอดเหล้า บุหรี่ และยาเสพติด  100%) 
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รายช่ือภาครัฐ  หน่วยงานเอกชน  และสถานประกอบการ  
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

 
สาขาวิชา ชื่อสถานประกอบการ หมายเหตุ 

การบัญชี บริษัท  ฮอนด้า  ออโตโมบิล  (ประเทศไทย)  จำกัด ป.ตรี 
 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขา

อุตรดิตถ์ 
ปวช./ปวส. 

 ธนาคารออมสินเขตอุตรดิตถ์ ปวช./ปวส. 
การตลาดและ 
การจัดการทั่วไป 

บริษัท  เซ็นทรัล  ฟู้ด  รีเทล  จำกัด ป.ตรี 
ปวช./ปวส. 

 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  คลังเครื่องเขียนอภิญญา ป.ตรี 
 บริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ป.ตรี 
 โรงเรียนดาราพิทยาคม ทวิศึกษา 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำนักงานบริการลูกค้า  กสท.  อุตรดิตถ์ ปวช./ปวส. 
 บริษัท  ทีโอที  จำกัด (มหาชน)  ส่วนบริการลูกค้า

จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ปวช./ปวส. 

การเลขานุการและ 
การจัดการสำนักงาน 

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ปวช./ปวส. 
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ ปวช./ปวส. 

 สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุตรดิตถ์ ปวช./ปวส. 
การจัดการธุรกิจค้าปลีก  บริษัท  สยามฮ่องกงไชนีส  ฟู้ด  จำกัด ปวช./ปวส. 
 ร้านแม่ยิน ปวช./ปวส. 
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พรพ่อแม่  (เซเว่นลับแล) ปวช./ปวส. 
เทคโนโลยีแฟชั่นและ 
สิ่งทอ 

บริษัท  เป็นคุณ  พิษณุโลก  จำกัด ปวช./ปวส. 
บริษัท  วาไทยอุตสาหกรรม  จำกัด  (มหาชน) ปวช./ปวส. 

อาหารและโภชนาการ บริษัท  ซูกิชิ  อินเตอร์กรุ๊ป  จำกัด ปวช./ปวส. 
คหกรรมเพ่ือการโรงแรม ร้านดอกไม้ขุนต้นฟลอรีสต์ ปวช./ปวส. 
ศิลปกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์ 
ปวช./ปวส. 

ร้านซุปเปอร์โฆษณา ปวช./ปวส. 
การท่องเที่ยว ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เจ้าสัวพาเที่ยว ปวช./ปวส. 
การโรงแรม บริษัท  อุตรดิตถ์  เอส.ที  เทรดดิ้ง  จำกัด ปวช./ปวส. 
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รายช่ือสถานประกอบที่เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
      มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์  (เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษาปลอด
เหล้า  บุหรี่  และยาเสพติด  100%) 
 
รายช่ือสถานศึกษาที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 
  1.  Sichuan  Engineering  Technical  College, China 
  2.  Chengdu  Aeronautic  Polytechnic,  China 
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รายช่ือสถานประกอบการที่รับนักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกงาน 
 

ที ่ สถานประกอบการ ที่อยู่ หมายเหตุ 
1 ธนาคารออมสิน  สาขาอุตรดิตถ์ 212/9  ถนนสำราญรื่น  ต.ท่าอิฐ อ.เมือง  

จ.อุตรดิตถ์ 
 

2 ธนาคารออมสิน สาขามุขศาลา 9  ถ.มุขศาลา  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง จ. อุตรดิตถ์  
3 ธนาคารออมสิน สาขาลับแล   180 ถ.ศรีพนมมาศ ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล  

จ. อุตรดิตถ์ 
 

4 ธกส. สาขาอุตรดิตถ์ 
 

22  ถ.บรมอาสน์  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง 
จ.อุตรดิตถ์ 53000 

 

5 ธกส. สาขาวังสีสูบ 82/8 หมู่ 2  ต.งิ้วงาม  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์  
6 ธกส. สาขาลับแล 8  ถ.อินใจม ี ต.ศรีพนมมาศ  อ.ลับแล 

จ.อุตรดิตถ์ 
 

7 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 294/5-6 ถ.บรมอาสน์  ต.ท่าอิฐ อ.เมือง 
จ.อุตรดิตถ์ 

 

8 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ 7/51  ถ.ประชานิมิตร ต.ท่าอิฐ อ.เมือง 
จ.อุตรดิตถ์ 

 

9 สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ถ.ประชานิมิตร อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  
10 สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ถ.ประชานิมิตร  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง   

จ.อุตรดิตถ์ 
 

11 สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล 
จำกัด 

206 หมู่ 13 ถ.อินใจมี ต.ฝายหลวง  
อ.ลับแล  จ.อุตรดิตถ์ 

 

12 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1      

ต.ป่าเซ่า   อ.เมือง จ. อุตรดิตถ์  

13 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ต.ท่าเสา  อ.เมือง จ. อุตรดิตถ์  
14 สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตดิตถ์ 

จำกัด 
หมู่ 1 ถ. บรมอาสน์ ต. ท่าเสา อ. เมือง 
จ.อุตรดิตถ์ 

 

15 ที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ถ.ประชานิมิตร  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง  
16 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด

อุตรดิตถ์ 
174  ม. 1  ถนนบรมอาสน์  ต.ท่าเสา 
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

 

17 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

ถ.ประชานิมิตร  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง 
จ.อุตรดิตถ์ 

 

18 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

590 หมู่ 1  ต.ชัยจุมพล  อ.ลับแล 
จ.อุตรดิตถ์ 

 

19 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

ถ.ประชานิมิตร  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  
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รายช่ือสถานประกอบการที่รับนักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกงาน 
 

ที ่ สถานประกอบการ ที่อยู่ หมายเหตุ 
20 แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ 6/57 ถ.ศรอัศนีย์ ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง  

จ.อุตรดิตถ์ 
 

21 สำนักงานธนารักษ์พ้ืนที่อุตรดิตถ์ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังชั้น 4 
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

 

22 เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 859  ถ.เขาน้ำตก  ต.ศรีพนมมาศ  อ.ลับแล 
จ.อุตรดิตถ์ 

 

23 สำนักงานบัญชีภาษีอากร เอ.พี. 2/2 ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง 
จ.อุตรดิตถ์ 

 

24 บริษัท ชัยฟ้าเกษตรภัณฑ์ จำกัด 2/80 ถ.พาดวารี  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง  
จ.อุตรดิตถ์ 

 

25 ที่ว่าการอำเภอลับแล ถ.ศรีพนมมาศ  ต.ศรีพนมมาศ  อ.ลับแล 
จ.อุตรดิตถ์ 

 

26 สำนักงานธนาคารออมสิน 
สำนักงานภาค 7 จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  

27 อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  
28 สำนักงานบริการลูกค้า กสท. 

อุตรดิตถ์ 
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  

29 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  

30 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  

31 ธนาคารกรุงไทย สาขาโลตัส
อุตรดิตถ์ 

2 ถนนศรีชาววัง ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  

32 ธนาคารกรุงไทย  สาขาถนน 
ศรีอุตรา 

อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  

33 องค์การบริหารส่วนตำบล 
นานกกก 

อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  

34 เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  
35 บริษัท สหมงคลประกันภัย 

จำกัด 
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  

36 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
อุตรดิตถ์จำกัด 

38 ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง  
จ.อุตรดิตถ์ 
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รายช่ือสถานประกอบการที่รับนักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกงาน 
 

ที ่ สถานประกอบการ ที่อยู่ หมายเหตุ 
37 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  

(ฝ่ายการเงิน) 
38 ถ.เจษฎบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง 
จ.อุตรดิตถ์ 

 

38 เทศบาลตำบลผาจุก อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์  
39 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม 201 หมู่ 2 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  
40 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

อุตรดิตถ์ 
ศาลากลางจังหวัดอุจรดิตถ์ 
ถ.ประชานิมิตร อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

 

41 สำนักงานสัสดีจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุจรดิตถ์ 
ถ.ประชานิมิตร อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

 

42 สำนักงานการเลือกตั้งประจำ
จังหวัด อต. 

100/5 หมู่ 2 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  

43 สำนักงานเทสบาลตำบลทุ่งยั้ง ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  
44 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  
45 ที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ถ.ประชานิมิตร อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  
46 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด

อุตรดิตถ์ 
8 ถ.ศรอัสนีย์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  

47 สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่
อุตรดิตถ์ 

ถ.ประชานิมิตร อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  

48 บริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง 
จำกัด 

สาขาเดอะซัน ซูเปอร์เซ็นเตอร์  

49 บริษัท ชื่นใจ 999 จำกัด 
 

1/78-81 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ 
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

 

50 ร้านซุปเปอร์ โฆษณา 
 

1/20 ถ.เจริญธรรม ต.ท่าอิฐ อ.เมือง 
จ.อุตรดิตถ์ 53000 
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ส่วนที่  8 
 

ข้อมูลครุภัณฑ์ 
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ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
รายละเอียดครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ  ประจำปีงบประมาณ 2563 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
 

ที่ 
วันที่ได้มา 

ของสินทรัพย์ 
หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ จำนวน 

มูลค่าทุนของ
สินทรัพย์/ชิ้น 

หมายเหตุ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
1 16 มิ.ย. 

2563 
4120-001-

0001/632-001 
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนงั
ยี่ห้อ Mitsubishi Heavy Duty 
รุ่น SRK15CW/SRC15CW 
ขนาด 15,000 BTU พร้อมติดตั้ง 

1 เคร่ือง 20,000.00  

2 16 มิ.ย. 
2563 

4120-001-
0001/632-002 

เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนงั
ยี่ห้อ Mitsubishi Heavy Duty 
รุ่น SRK15CW/SRC15CW 
ขนาด 15,000 BTU พร้อมติดตั้ง 

1 เคร่ือง 20,000.00  

3 16 มิ.ย. 
2563 

7110-013-
0001/632-001 

ตู้เหล็กบานเลื่อนทบึ 4 ฟุต 1 หลัง 2,600.00  

4 16 มิ.ย. 
2563 

7440-010-
0001/632-006 

เครื่อง Printer HP Deskjet 1 เคร่ือง 5,590.00  

งานบริหารงานทั่วไป 
1 16 มิ.ย. 

2563 
4120-001-

0001/632-001 
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนงั
ยี่ห้อ Mitsubishi Heavy Duty 
รุ่น SRK15CW/SRC15CW 
ขนาด 15,000 BTU พร้อมติดตั้ง 

1 เคร่ือง 20,000.00  

2 16 มิ.ย. 
2563 

4120-001-
0001/632-002 

เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนงั
ยี่ห้อ Mitsubishi Heavy Duty 
รุ่น SRK15CW/SRC15CW 
ขนาด 15,000 BTU พร้อมติดตั้ง 

1 เคร่ือง 20,000.00  

3 16 มิ.ย. 
2563 

7110-013-
0001/632-001 

ตู้เหล็กบานเลื่อนทบึ 4 ฟุต 1 หลัง 2,600.00  

4 16 มิ.ย. 
2563 

7440-010-
0001/632-006 

เครื่อง Printer HP Deskjet 1 เคร่ือง 5,590.00  

งานบุคลากร 
1 8 ม.ค. 2563 7440-010-

0001/632-002 
Pirnter brother DCP-T310 1 เคร่ือง 4,750.00  

2 19 พ.ค. 
2563 

7110-013-
0001/632-003 

ตู้เหล็กบานเลื่อนทบึ 4 ฟุต 1 เคร่ือง 2,600.00  
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ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
รายละเอียดครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ  ประจำปีงบประมาณ 2563 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
 

ที่ 
วันที่ได้มา 

ของสินทรัพย์ 
หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ จำนวน 

มูลค่าทุนของ
สินทรัพย์/ชิ้น 

หมายเหตุ 

งานการเงิน 
1 19 พ.ค. 

2563 
7110-013-

0001/632-002 
ตู้เหล็กบานเลื่อนทบึ 4 ฟุต 1 หลัง 2,600.00  

2 19 พ.ค. 
2563 

7440-001-
0002/632-006 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 20,800.00  

งานอาคารสถานที่ 
1 11 ก.พ. 

2563 
7110-006-0001/
632-041 ถึง 141 

เก้าอ้าบุนวมขาเหล็กกลม  
เบาะสสี้ม 

100 ตัว 850.00  

2 12 ก.พ. 
2563 

3413-001-
002/632-001 

สว่างไฟฟ้า Masktec 1 เคร่ือง 1,220.00  

3 12 ก.พ. 
2563 

3401-001-
0001/632-001 

สว่างไฟฟ้าไร้สาย Bosch 1 เคร่ือง 3,240.00  

4 26 พ.ค. 
2563 

7110-007-0001/
633-027 ถึง 058 

โต๊ะประชุม ขนาด 60x180x75
ซม. 

32 ตัว 3,200.00 บริจาค 

5 26 พ.ค. 
2563 

7110-006-0001/
633-041 ถึง 141 

เก้าอ้ีบุนวมขาชปุโครเมียม 100 ตัว 850.00  

6 27 พ.ค. 
2563 

6730-001-0001/
633-001 ถึง 002 

เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ JNTERZCTJVE 

2 ตัว 200,000.00  

7 3 ก.ค. 2563 4120-001-
0002/632-002 

เครื่องปรับอากาศ SAIJO DENKI 
36000 BTU 

1 เคร่ือง 47,000.00  

8 2 ก.ค. 2563 4140-001-0001/
632-001 ถึง 006 

พัดลมติดผนัง 6 ตัว 1,100.00  

9 2 ก.ค. 2563 4140-001-
0002/632-001 

พัดลมโคจร 2 ตัว 1,250.00  

งานประชาสัมพันธ์ 
1 4 ก.พ. 2563 7440-010-

0001/632-003 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ EPSON 
L3110 

1 เคร่ือง 3,990.00  
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ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
รายละเอียดครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ  ประจำปีงบประมาณ 2563 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
 

ที่ 
วันที่ได้มา 

ของสินทรัพย์ 
หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ จำนวน 

มูลค่าทุนของ
สินทรัพย์/ชิ้น 

หมายเหตุ 

งานพัสดุ 
1 2 เม.ย. 

2563 
7440-010-

0001/632-004 
PRINTER SCAN COPY WI-FI 
CANNON G3010 

1 เคร่ือง 4,790.00  

2 15 มิ.ย. 
2563 

2320-008-
0001/633-001 

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 
ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบิล้
แคป 

1 คัน 265,000.00 รับบริจาค 

งานทะเบียน 
1 6 ก.พ. 2563 7440-001-

0002/632-002 
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผล (สำนักงาน) 

1 เคร่ือง 22,000.00  

 
 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
รายละเอียดครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ  ประจำปีงบประมาณ 2563 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
 

ที่ 
วันที่ได้มา 

ของสินทรัพย์ 
หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ จำนวน 

มูลค่าทุนของ
สินทรัพย์/ชิ้น 

หมายเหตุ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
1 3 ก.ค. 2563 7140-001-0002/

632-008 ถึง 011 
พัดลมโคจร 16 นิ้ว HATARI 4 ตัว 1,250.00  
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ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
รายละเอียดครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ  ประจำปีงบประมาณ 2563 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
 

ที่ 
วันที่ได้มา 

ของสินทรัพย์ 
หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ จำนวน 

มูลค่าทุนของ
สินทรัพย์/ชิ้น 

หมายเหตุ 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
1  4120-001-

0002/632-001 
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
ชนิดแขวน ขนาด 36,000 BTU 

1 เคร่ือง 47,000.00  

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
1 8 ก.ค. 63 6515-021-

0001/632-001 
เครื่องตรวจจับอุณหภูมิและระบบ
สแกนใบหน้า HIP รุ่น CIF 718 

1 เคร่ือง 54,000.00  

2 5 มิ.ย. 63 4110-002-
0001/632-001 

เครื่องทำน้ำเย็น SANDEN 
INTEROOL 4 หัวก๊อกพร้อม
เครื่องกรองน้ำ 2 ท่อ NEW 
WAVE 

1 เคร่ือง 27,000.00  

3 5 มิ.ย. 63 4110-002-
0001/632-002 

เครื่องทำน้ำเย็น SANDEN 
INTEROOL 4 หัวก๊อกพร้อม
เครื่องกรองน้ำ 2 ท่อ NEW 
WAVE 

1 เคร่ือง 27,000.00  

งานครูที่ปรึกษา 
1 7 ก.พ. 2563 7440-001-

0002/632-001 
คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน 1 เคร่ือง 17,000.00  

งานปกครอง 
1 7 ส.ค. 2563  เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด 1 เคร่ือง 11,000.00  
2 7 ส.ค. 2563 7730-003-0001/

636-001 ถึง 002 
ทีวี 2 เคร่ือง 5,050.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

55 

ฝ่ายวิชาการ 
รายละเอียดครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ  ประจำปีงบประมาณ 2563 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
 

ที่ 
วันที่ได้มา 

ของสินทรัพย์ 
หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ จำนวน 

มูลค่าทุนของ
สินทรัพย์/ชิ้น 

หมายเหตุ 

สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 
1 6 ธ.ค. 2562 6510-005-0001/

632-001 ถึง 002 
เตารีดไอน้ำเอลวิร่า รุ่น 540 โตะ๊
รีดผ้าคริสตินา่ 87 ซม. 

1 เตา 19,500.00  

2 21 พ.ค. 
2563 

7440-010-
0001/631-001 

ครุภัณฑ์เคร่ืองวาดแบบตัด 1 เคร่ือง 267,500.00  

3 22 พ.ค. 
2563 

3530-005-
0001/631-001 

ครุภัณฑ์ชุดจักรปักคอมพิวเตอร์
ชนิด 2 หัว 12 เข็ม พร้อมอุปกรณ์ 

1 ชุด 585,000.00  

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
1 5 มิ.ย. 2563 7110-006-0003/

632-001 ถึง 045 
เก้าอ้ีเลคเชอร์ 45 ตัว 850.00  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1 13 ม.ค. 

2563 
7110-006-

0001/632-001 
เก้าอ้ีบุนวมขาเหล็กกลมชุบ
โครเมียมยี่ห้อ ITOKI รุ่น TK96 

40 ตัว 850.00  

สาขาวิชาศิลปกรรม 
1 17 ม.ค. 

2563 
7440-001-

0002/632-003 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 26,000.00 รับ

บริจาค 
2 8 พ.ค. 2563 5510-003-0001/

632-001 ถึง 010 
ขาตั้งวาดรปูชนิดถอดประกอบ  2,400.00  

3 8 พ.ค. 2563 7440-001-0003/
632-001 ถึง 030 

คอมพิวเตอร์ ALL IN ONE 
(6DU57AA) 

30 เครื่อง 22,670.00  

4 7 ส.ค. 2563 7440-001-
0004/631-001 

ถึง 012 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 12 เครื่อง 43,800.00 งปม.  

สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
1 9 ธ.ค. 2562 6710-004-

0001/632-001 
ทีวี จอขนาด 65 นิ้ว so-02-
KD65x8000G SO13801909G 

1 เคร่ือง 27,500.00  

2 27 พ.ค. 
2563 

6710-004-
0002/633-001 

จอรับภาพ JNTERACTJVE 
Displan E-Boad ขนาด 75 นิ้ว 

1 เคร่ือง 250,000.00  
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ฝ่ายวิชาการ  (ต่อ) 
รายละเอียดครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ  ประจำปีงบประมาณ 2563 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
 

ที่ 
วันที่ได้มา 

ของสินทรัพย์ 
หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ จำนวน 

มูลค่าทุนของ
สินทรัพย์/ชิ้น 

หมายเหตุ 

สาขาวิชาการโรงแรม 
1 12 ธ.ค. 

2562 
7440-010-

0001/632-001 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิพม์ 

1 เคร่ือง 4,750.00  

2 3 ก.ย. 2563 3510-005-
0001/632-001 

เครื่องซักผ้า LG FG1612H2W 1 เคร่ือง 40,880.00  

3 27 ก.ย. 
2563 

3510-005-
0002/633-001 

เครื่องซักผ้า TG 2402 NTWL 1 เคร่ือง 17,990.00  

สาขาวิชาการดูแลผู้สูงอายุ 
1 6 ม.ค. 2563 6530-008-

0002/632-001 
หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาล 1 ตัว 25,000.00  

2 6 ม.ค. 2563 6515-021-
0001/632-001 

เครื่องดูดเสมหะผู้ป่วยชนดิ
เคลื่อนย้าย 

1 เคร่ือง 20,000.00  

3 6 ม.ค. 2563 6530-008-
0001/632-001 

โต๊ะคร่อมเตียง 1 ตัว 5,000.00  

4 6 ม.ค. 2563 6515-018-0001/
623-001 ถึง 005 

หูฟังทางการแพทย ์ 5 อัน 250.00  

แผนกวิชาสามัญ 
1 9 ม.ค. 2563 6685-011-0001/

632-001 ถึง 002 
เครื่องวัดความชื้นในดบิแบบเข็ม 2 เคร่ือง 650.00  

2 9 ม.ค. 2563 6685-013-
0001/032-001 

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิดิน 1 อัน 970.00  

3 9 ม.ค. 2563 7620-013-
0001/632-001 

เครื่องบดสับอาหาร tefal 1 เคร่ือง 5,000.00  

4 5 มี.ค. 2563 7110-007-0001/
632-001 ถึง 015 

โต๊ะขาพบัได้ 30x72 ซม. 15 ตัว 1,900.00  

5 5 มี.ค. 2563 7110-006-0001/
632-142 ถึง 182 

เก้าอ้ีบุนวม 40 ตัว 850.00  

6 5 มี.ค. 2563 5510-001-
0001/632-001 

กระดานไวท์บอร์ดพร้อมขาตั้ง 
120X180ซม. 

1 อัน 2,600.00  

7 2 เม.ย. 
2563 

6710-004-
0002/631-003 

โทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 55 นิว้ 1 เคร่ือง 17,990.00  
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ฝ่ายวิชาการ  (ต่อ) 
รายละเอียดครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ  ประจำปีงบประมาณ 2563 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
 

ที่ 
วันที่ได้มา 

ของสินทรัพย์ 
หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ จำนวน 

มูลค่าทุนของ
สินทรัพย์/ชิ้น 

หมายเหตุ 

8 2 เม.ย. 
2563 

6710-004-
0002/631-004 

โทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 55 นิว้ 2 เคร่ือง 17,990.00  

งานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ปริญญาตรี) 
1 5 มิ.ย. 2563 7440-001-

0002/632-003 
เครื่องฉายภาพสามมิต ิ 1 เคร่ือง 10,900.00  

2 5 มิ.ย. 2563 7110-006-
0002/632-001 

โต๊ะพร้อมเก้าอ้ี 40 ตัว 1,500.00  

3 20 ม.ค. 
2563 

7440-001-0001/
632-001 ถึง 006 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE 
สำหรับงานประมวลผล 

6 เคร่ือง 21,900.00  

4 18 พ.ค. 
2563 

7630-001-
0001/632-001 

เครื่องฉายโปรแจคเตอร์ 1 เคร่ือง 16,500.00  

5 18 พ.ค. 
2563 

7440-001-
0002/632-001 

เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 เคร่ือง 10,900.00  

6 18 พ.ค. 
2563 

5965-001-
0001/632-001 

ตู้ลำโพง 1 ตู ้ 2,200.00  

7 18 พ.ค. 
2563 

5965-002-
0001/632-001 

ไมโครโฟนตั้งโตะ๊ 1 อัน 3,900.00  

8 18 พ.ค. 
2563 

5935-001-0001/
632-001 ถึง 013 

โต๊ะเรียนขนาด 60x150x75 ซม. 13 ตัว 2,300.00  

9 18 พ.ค. 
2563 

7110-006-0001/
632-183 ถึง 207 

เก้าอ้ีบุนวมขชุปโครเมียม 25 ตัว 850.00  

10 19 พ.ค. 
2563 

7440-001-
0002/632-005 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 20,800.00  

งานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ปริญญาตรี) 
1 18 พ.ค. 

2563 
7630-001-

0001/632-001 
เครื่องฉายโปรแจคเตอร์ 1 เคร่ือง 16,500.00  

2 18 พ.ค. 
2563 

7440-001-
0002/632-001 

เครื่องฉายภาพสามมิต ิ 1 เคร่ือง 10,900.00  

3 18 พ.ค. 
2563 

5965-001-
0001/632-001 

ตู้ลำโพง 1 ตู ้ 2,200.00  

4 18 พ.ค. 
2563 

5965-002-
0001/632-001 

ไมโครโฟนตั้งโตะ๊ 1 อัน 3,900.00  
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ฝ่ายวิชาการ  (ต่อ) 
รายละเอียดครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ  ประจำปีงบประมาณ 2563 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
 

ที่ 
วันที่ได้มา 

ของสินทรัพย์ 
หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ จำนวน 

มูลค่าทุนของ
สินทรัพย์/ชิ้น 

หมายเหตุ 

5 18 พ.ค. 
2563 

5935-001-
0001/632-014 

ถึง 026 

โต๊ะเรียนขนาด 60x150x75 ซม. 13 ตัว 2,300.00  

6 18 พ.ค. 
2563 

7110-006-0001/
632-208 ถึง 232 

เก้าอ้ีบุนวมขชุปโครเมียม 25 ตัว 850.00  

7 18 พ.ค. 
2563 

7110-006-0003/
632-046 ถึง 071 

เก้าอ้ีเลคเชอร์ไม้ 26 ตัว 850.00  

8 18 พ.ค. 
2563 

7110-006-0004/
632-001 ถึง 020 

เก้าอ้ีพลาสติก 20 ตัว 200.00  

งานสื่อการเรียนการสอน 
1 2 เม.ย. 

2563 
6710-004-

0002/631-001 
โทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 55 นิว้ 1 เคร่ือง 17,990.00  

2 2 เม.ย. 
2563 

6710-004-
0002/631-002 

โทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 55 นิว้ 1 เคร่ือง 17,990.00  

3 18 พ.ค. 
2563 

6720-005-
0001/632-001 

กล้องถ่ายภาพนิง่ 1 ตัว 72,000.00  

4 18 พ.ค. 
2563 

7440-001-
0003/632-001 

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง 21,000.00  

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
1 13 ม.ค. 

2563 
7110-013-

0001/632-001 
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต 1 หลัง 2,800.00  

2 13 ม.ค. 
2563 

7110-013-
0001/632-001 

ตู้เหล็กบานเลื่อนทบึ 4 ฟุต 1 หลัง 2,700.00  

งานวิทยบริการและห้องสมุด 
1 8 พ.ค. 2563 7440-001-0002/

632-003 ถึง 004 
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1 

2 เคร่ือง 22,000.00  

2 8 พ.ค. 2563 7440-010-0001-
632-005 

เครื่องพิมพ์แบบหัวฉีด พร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 

1 เคร่ือง 4,750.00  

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
1 7 มี.ค. 2563 7440-010-

0001/632-003 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 

1 เคร่ือง 4,190.00  
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ส่วนที่  9 
 

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด 
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จังหวัดอุตรดิตถ ์
 
ประวัติความเป็นมา  “จงัหวัดอุตรดิตถ”์ 
  อุตรดิตถ์มีความหมายว่า เมืองท่าแห่งทิศเหนือ และก่อนจะมาเป็นเมืองท่าสำคัญแต่เดิมอุตรดิตถ์
เคยเป็นเมืองในปกครองของ เมืองพิชัยอันเป็นเมืองเก่าแก่ ปรากฏชุมชนอาศัยมาตั้งแต่สมัยโบราณ 
  สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
  สมัยโบราณก่อน พ.ศ. 1000 ยังไม่มีตัวอักษรใช้กัน แต่อุตรดิตถ์มีคนอาศัยอยู่แล้วเพราะหลักฐาน
จากการค้นพบภาพเขียนสีโบราณบนหน้าผาเขาตาพรหม หลังที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน   และกลอง
มโหระทึกทำด้วยทองสัมฤทธิ์ ที่ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง อุตรดิตถ์ เมื่อปี พ.ศ. 2470  ทำให้ เราทราบว่า
อุตรดิตถ์เป็นดินแดนที่มีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่ก่อน พ.ศ. 1000 แล้ว  เพราะโบราณวัตถุที่ค้นพบดังกล่าว
เป็นโลหะที่มีใช้กันอยู่ในยุคสัมฤทธิ์หรือยุคโลหะตอนต้นอันเป็นยุคก่อน ประวัติศาสตร์นั่นเอง 
  สมัยสุโขทัย 
  ในสมัยสุโขทัยท้องที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มี การตั้งเมืองขึ้นหลายเมือง เช่น เมืองฝางหรือเมือง
สวางคบุรี เป็นเมืองที่มีชื่อปรากฏในศิลาจารึกของกรุงสุโขทัย เมื่อคราวที่พระมหาธรรมราชาลิไทแห่งกรุง
สุโขทัยได้ทรงสร้างพระมหาธาตุที่นครชุม ตอนท้ายของศิลาจารึกได้กล่าวถึง  เมืองฝางซึ่งเป็นเมืองหนึ่ง
ของอาณาจักรสุโขทัย และยังเป็นเมืองต่อมาจนถึงสมัยอยุธยาปัจจุบันเมืองฝางอยู่ในท้องที่อำเภอเมือง
อุตรดิตถ์ จากการพบตัวเมืองและสถูปมีลักษณะเดียวกับเมืองโบราณสมัยสุโขทัย นอกจากนี้ในกฎหมาย 
ลักษณะลักพา ครั้งรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 แห่ง กรุงศรีอยุธยา มีชื่อเมืองทุ่งยั้งอยู่ในทำเนียบด้วย 
ปัจจุบัน อยู่ในท้องที่อำเภอลับแล เมืองโบราณอีกเมืองหนึ่ง คือ เมืองตาชูชก มีแม่น้ำ น่านเป็นคูเมือง
ธรรมชาติ มีคำบรรยายลักษณะเมืองในศิลา จารึกสุโขทัย ปัจจุบันอยู่ในท้องที่อำเภอตรอน 
  สมัยกรุงศรีอยุธยา 
  ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองสร้างกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 1893 ปรากฏ  เมืองขึ้นถึง  16  เมือง     
ในจำนวนนี้ มีเมืองพิชัยซึ่งอยู่ในท้องที่อุตรดิตถ์ ในปัจจุบันรวมอยู่ด้วย สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
เมื่อทรงยกทัพขึ้นไปขับไล่ทหารพม่าทางหัวเมืองเหนือ พระยาสวรรคโลกและพระยาพิชัย แข็งเมือง      
ไม่ยอมเกณฑ์กำลังไปช่วย สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงจับตัว เจ้าเมืองทั้งสองประหารชีวิต และกวาด 
ต้อนผู้คนพลเมืองมายังเมืองพิษณุโลกจนสิ้น 
  สมัยกรุงธนบุรี 
  เมื่อปีพ.ศ. 2315 สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี โปสุพลา แม่ทัพพม่าเมื่อเดินทัพผ่านเข้ามาใกล้ชายแดน
ไทยก็แบ่งกองทัพเข้ามาตีเอาเมืองลับแล และยกทัพเลยเข้ามาตีเมืองพิชัย ขณะนั้นไพร่พลเมืองพิชัยยงัมี
น้อย พระยาพิชัยจึงรักษาเมืองไว้ และขอกำลังเมืองพิษณุโลกขึ้นไปช่วย เจ้าพระยาสุรสีห์ก็รีบเกณฑ์
กองทัพขึ้นไปยังเมืองพิชัยตีค่ายพม่า พระยาพิชัยยกออกมาตีกระหนาบอีกด้าน กองทัพพม่า ต้านทาน   
ไม่ไหวก็แตกหนีไปต่อมา พ.ศ. 2316 โปสุพลาแม่ทัพพม่ายกทัพตีเมืองพิชัยอีก แต่ฝ่ายไทยรู้ตัวก่อน 
เจ้าพระยาสุรสีห์กับพระยาพิชัย ชวนกันยกกองทัพซุ่มสกัดทัพพม่า เมื่อกองทัพ พม่ายกมาถึงเจ้าพระยา
สุรสีห์กับพระยาพิชัยออกระดมตีได้รบกันเป็นสามารถ ฝ่ายไทยได้ที่ชัยภูมิ ได้เปรียบพม่าตีทัพโปสุ พลา 
แตกกลับไป การรบครั้งนี้เมื่อเข้าประจัญบาน พระยาพิชัยถือดาบสองมือเข้าไล่ฟันพม่าจนดาบหักเลื่องลือ
ชื่อเสียงถึงเรียกชื่อกันว่า “พระยาพิชัยดาบหัก” แต่นั่นมา 
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  สมัยรัตนโกสินทร์ 
  ช่วงรัชกาลที่ 3 เมืองพิชัย ได้กลายเป็นหัวเมืองสำคัญ ได้เมืองขึ้นแผ่ขยายเขตแดนออกไปถึงเมือง
เวียงจันทร์จดแม่น้ำโขง ต้องตรวจตรารักษาการเมืองแพร่และเมืองน่าน ตลอดจนเมืองหลวงพระบาง   
อันเป็นเมืองหน้าด่าน ขณะเดียวกันกับตำบลบางโพท่าอิฐซึ่งอยู่ติดแม่น้ำน่าน อันเป็นแม่น้ำสำคัญสายเดียว 
ที่ใช้ติดต่อค้าขายขึ้นมาได้สะดวกถึงเมืองเหนือด้วย เหนือขึ้นไปสายน้ำตื้นเขินมากมายไปด้วยเกาะแก่ง  
จึงเป็นที่รวมสินค้าจากเมืองหลวงพระบาง เมืองแพร่ เมืองน่าน ตลอดจนแคว้นสิบสองปันนาก็นำสินค้า
พื้นเมืองเดินบกลงมา จำหน่ายแล้วส่งต่อล่องใต้ไปจนถึงกรุงเทพฯ ในปี พ.ศ.  2430  พระบาทสมเด็จ   
พระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่า ที่ตำบลบางโพท่าอิฐคงจะเจริญต่อไป ในภายหน้า ด้วยเป็นทำเล
การค้าอย่างดีริมแม่น้ำน่าน ราษฎร ก็อพยพเข้ามาอาศัยอยู่มากขึ้นทุกปี จึงโปรดให้ตั้งเป็นเมือง อุตรดิตถ์ 
อันหมายถึง เมืองท่าแห่งทิศเหนือ และโปรดให้ อุตรดิตถ์เป็นเมืองขึ้นของเมืองพิชัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2442 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้ย้าย ศาลากลางเมืองพิชัยไปตั้งบังคับบัญชาที่เมือง
อุตรดิตถ์ เวลานั้นอุตรดิตถ์ได้กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่กว่าเมืองพิชัยเสียอีก ปี พ.ศ. 2458  จึงโปรด   
ให้เปลี่ยน นามเมืองพิชัยเป็นเมืองอุตรดิตถ์เป็นต้นมา จนปัจจุบัน 
 
คำขวัญจังหวัดอุตรดิตถ ์
 

"เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง  เมืองลางสาดหวาน" 
"บ้านพระยาพิชัยดาบหัก  ถิ่นสักใหญ่ของโลก" 

 
ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดอุตรดิตถ ์

 

 
 

 ในสมัย  ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม  เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อราว  พ.ศ. 2483  ดำริให้มีการ
ออกแบบทำตราประจำจังหวัดต่าง ๆ  ขึ้น  เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์และนำเสนอปูชนียสถานปูชนียวัตถุ      
ที่สำคัญ ๆ  ของแต่ละจังหวัดให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้น  ดังนั้น จึงได้นำรูปพระแท่นศิลาอาสน์   ซึ่งเป็น
โบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองของอุตรดิตถ์  มาผูกติดลวดลายเป็นตราประจำจังหวัด   ตราประจำจังหวัด
อุตรดิตถ์  ออกแบบครั้งแรกโดยพระพรหมพิจิตรเขียนลายเส้นโดย  นายอุณห์  เศวตมาลย์  โดยทำเป็น
รูปมณฑปประดิษฐาน  พระแท่นศิลาอาสน์  ต่อมาทางราชการให้เพ่ิมเติมรายละเอียดโดยทำรูปครุฑ  ซึ่ง
เป็นตราแผ่นดินและลวดลายกนกมาประกอบไว้  พร้อมทั้งเพ่ิมตัวอักษรอุตรดิตถ์เข้าไว้ในตราด้วย 
 
 
 
 



 

 

62 

ธงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
 

 
 
 
         มีลักษณะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ขนาดกว้าง 120 เซนติเมตร  ยาว 180 เซนติเมตร  มีพ้ืนสีแสด คาด
แถบสีม่วงแก่  ขนาด 70 เซนติเมตร  2 ริ้วตัดผ่านกลางผืนธง  เป็นรูปกากบาทและตรงกลางผืนธง จะมี
เครื่องหมายดวงตราประจำจังหวัด  มีสัญลักษณ์เป็นพระแท่นศิลาอาสน์มีมณฑปสีเหลืองครอบอยู่สอง
ข้างของมณฑป  เป็นลวดลายกนกสีน้ำเงินเข้ม  ด้านหน้ามณฑปมีรูปครุฑสีแดง  ทั้งหมดบรรจุในกรอบ
วงกลม  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 70 เซนติเมตร  ด้านล่างมีตัวหนังสือชื่อจังหวัด เส้นรอบขอบวง 
 
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ดอกไม้ประจำจังหวดั 

 
         ดอกประดู่  ดอกไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  ในราวปี  พ.ศ. 2504  รัฐบาลเริ่มใช้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับแรก  ได้มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นหลายรูปแบบส่วนใหญ่เน้นเรื่องเศรษฐกิจใน
ชุมชนเป็นหลัก  เพ่ือเป็นแบบอย่างในการพัฒนาส่วนหนึ่ง  จังหวัดจึงมนีโยบายให้หน่วยงานราชการทุกแห่ง  
ปลูกไม้ประดับและไม้ยืนต้นในพื้นที่ของส่วนราชการทุกแห่งและเสนอแนะให้ปลูกพันธุ์ไม้  ชื่อ กัลปพฤกษ์  
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และพันธุ์ไม้ประดู่ ด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ ประเภทดอกสวยงาม และมีความแข็งแรงทนทานต่อดินฟ้า
อากาศ ต้นกัลปพฤกษ์เป็นไม้เปลือกบางสู้ความแห้งแล้งไม่ได้ ตายไปเกือบหมด เหลือแต่ประดู่จึงกำหนด   
ให้เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดและดอกไม้ประจำจังหวัด ในโอกาสนั้น  เนื่องจากไม้ประดู่โตช้ามาก  ต่อมา    
จึงพยายามปลูกต้นกัลปพฤกษ์  ชัยพฤกษ์ และอินทนิน ขึ้นมาใหม่อีก  ซึ่งยังคงมีเหลือให้เห็นอยู่บ้างส่วน
หนึ่งก็ถูกตัดทำลายไปเพราะกิ่งก้านมีผลกระทบต่อสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์  ดังนั้น จึงยังยึดถือดอกประดู่
เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดในแนวคิดเดิม  ชื่อเรียก  ประดู่บ้าน  ประดู่ลาย  สะโนและประดู่อินเดีย  
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  ไม้ต้นสูง  25  เมตร  หรือมากกว่า  ใบประกอบ  1  ใบ  มี  7 - 11  ใบย่อย  
ใบรูปไข่  หรือไข่แกมขอบขนาน  มีดอกมากเป็นสีเหลืองและมีกลิ่นหอม      

          สรรพคุณ  
       ราก    แก้ไข้  แก้ไข้พิษเซื่องซึม  แก้พิษไข้  กล่อมโลหิต  บำรุงโลหิต  คุมธาตุ  แก้เสมหะเฟ่ือง 
       แก่น    บำรุงโลหิต  กล่อมโลหิต  แก้เสมหะเฟ่ือง  คุมธาตุ  แก้กะษัย    
       ใบ    ทำให้ฝีสุกเร็ว  พอกแผล  แก้ผดผื่นคัน    
       ยาง   แก้โรคท้องเสีย  แก้โรคปากเปื่อย  แก้ปากแตกระแหง 
 
ต้นไม้ประจำจงัหวัด 

 
 
       ต้นสัก  ต้นไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่  ต้นที่ยังอ่อนอยู่มีขนสูงได้ถึง    50 
เมตร  ใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามวงรีกว้าง  กว้าง  6 – 50  เซนติเมตร  ยาว  11 – 95  เซนติเมตร  ดอกช่อ
ขนาดใหญ่  ออกที่ปลายกิ่ง และซอกใบบริเวณปลายกิ่ง  กลีบดอกสีขาวเชื่อมติดกันเป็นหลอดสั้นผลสด รูป
ค่อนข้างกลมมีขนละเอียดหนานุ่ม  หุ้มมิดด้วยกลีบเลี้ยงที่ขยายตัว  เป็นไม้คุณภาพดีของประเทศและ มี
ราคาแพงใช้ในงานก่อสร้างและงานเฟอร์นิเจอร์ได้เป็นอย่างดี  ตำรายาไทยใช้แก่นขับปัสสาวะ  แก้บวมน้ำ  
แก้ไข้  เปลือกต้นเข้ายา  คุมธาตุ  แก่นและใบขับลมในลำไส้  รักษาเบาหวาน  ปัสสาวะพิการ  (อาการ 
ปัสสาวะปวด หรือกระปริบกระปรอย หรือขุ่นข้นสีเหลืองเข้ม หรือมีเลือด)  และไตพิการ  ยาพ้ืนบ้านใช้แก่น
ผสมกับรกทองพันชั่ง  หัวข้าวเย็นเหนือ หัวข้าวเย็นใต้  ต้นกำแพงเจ็ดชั้น  ต้นหัวร้อยรู  และหญ้าชันกาด
ทั้งต้น  ต้มน้ำดื่ม  แก้เบาหวานพบว่าน้ำสกัดใบ ลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ ออกฤทธิ์เร็วและหมดฤทธิ์เร็ว 
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วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
วิสัยทัศน์ : 

“เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย การท่องเที่ยวพัฒนา การค้าชายแดนเติบโต” 
 
เป้าประสงค์ : 

1.  ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพมีชีวิตที่ดีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
  2.  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้า 
ผลิตภัณฑ์ OTOP  และการตลาด  
  3.  เป็นเมือง ๓ วัฒนธรรม ที่มีอัตลักษณ์และยกระดับการท่องเที่ยวทุกด้าน  
  4.  ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน  
  5.  ระบบบริหารการค้าชายแดน การลงทุน การท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีศักยภาพ 
สูงขึ้น และระหว่างประเทศ 
 
พันธกิจ : 

1.  พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ เด็ก มีความรู้ คู่คุณธรรม มีวินัย มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม 
และมีการสืบสานต่อไป มีความม่ันคงและยั่งยืนในการดำรงชีวิต 

2.  ส่งเสริม พัฒนา ผลผลิตด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า OTOP ให้มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพปลอดภัย และมีระบบการตลาดที่ดี 

3.  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครองและ
ความสมัครสมานสามัคคีของประชาชน 

4.  พัฒนา อนุรักษ ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ และพลังงาน 
5.  ส่งเสริมพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ และการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว  และความสัมพันธ์ 

ที่ด ีทั้งภายใน และระหว่างประเทศ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy issue) 
  1.  เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  พัฒนาคน  ชุมชนและครอบครัว
เข้มแข็ง  มีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี  และการขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
       กลยุทธ์ :-  

     1.1  พัฒนาและปรับปรุง  โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  ระบบประปาโครงสร้างพื้นฐาน  และระบบผังเมือง  
       1.2  เพ่ิมศักยภาพบุคลากรและระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ให้สะอาด  โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
       1.3  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการสร้างโอกาสยกระดับคุณภาพการศึกษา และเข้าถึง
แหล่งข้อมูลสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง  
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       1.4  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ปลอดภัย 
มั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน  ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
       1.5  เสริมสร้างสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความม่ันคงเข้มแข็ง  ปลอดยาเสพติด  และ
สังคม  ผู้สูงอายุ  
       1.6  ส่งเสริมการมีงานทำและเพ่ิมรายได้ของประชาชนอย่างทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำ 
  2.  พัฒนาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน 
และมีการบริหารจัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ  
       กลยุทธ์ :-  
       2.1  ส่งเสริม  พัฒนากระบวนการผลิต  ภาคเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  ให้มีประสิทธิภาพ 
และคุณภาพ  ตามนโยบายของรัฐบาลและสอดคล้องกับการตลาดในสินค้าทุกประเภท  
       2.2  เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันการบริหารจัดการให้กับภาคการผลิตทุกด้าน ทุกองค์กร
ให้เข้มแข็ง  
       2.3  เสริมสร้างการศึกษาการวิจัย  การสร้างนวัตกรรม  ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  และ
พัฒนาสู่ Thailand 4.0  
       2.4  ส่งเสริมพัฒนาการบริการประชาชนของภาครัฐและระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มี 
ธรรมาภิบาล  
  3.  พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยว และการบริหารจัดการภาครัฐ  
       กลยุทธ์ :-  
       3.1  ทำนุบำรุง  รักษา  และสืบทอด  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน  
       3.2  ส่งเสริมและสนับสนนุการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย  เพ่ือใช้ในการผลิต
สินค้า  บริการการ  การเพ่ิมรายได ้ 
       3.3  ส่งเสริมเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์  การท่องเที่ยวกับเพ่ือนบ้านทั้งภายใน 
และต่างประเทศ  
       3.4  พัฒนาการท่องเที่ยวทุกด้าน  ทุกพ้ืนที ่ โดยเน้นการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์มีศักยภาพ
และยกระดับการท่องเที่ยวให้สูงขึ้น  
  4.  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ำ  และส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม  
       กลยุทธ์ :-  
       4.1  การสร้างสมดุลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกับการอนุรักษ์ พัฒนา 
ฟ้ืนฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
       4.2  กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ของ
ประชาชน  ให้เพียงพอแก่การอยู่อาศัยและการเกษตรกรรม หรือการประกอบอาชีพ  
       4.3  ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของเมืองและท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน  และทุกภาคส่วน  
       4.4  ส่งเสริม  บำรุงรักษา  และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนควบคุมและการจัด 
ภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน  
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       4.5  ส่งเสริม  สนับสนุน  การอนุรักษ์พลังงานและการบริหารจัดการด้านพลังงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด  
  5.  เพ่ิมศักยภาพ  การค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว  และความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ  
       กลยุทธ์ :-  
       5.1  พัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ในทุกด้านเพ่ือให้เป็นประตูสู่ประเทศเพ่ือนบ้านนานาชาติ 
ที่มีศักยภาพ  
       5.2  พัฒนาการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ในทุกมิติ ทุกด้าน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
       5.3  พัฒนาสัมพันธไมตรีและความร่วมมือกับต่างประเทศ  
       5.4  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบ  Logistics  ที่เอ้ือต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้า
และการบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
       5.5  สนับสนุนให้มีการปรับปรุง พัฒนาการท่องเที่ยวสินค้าและบริการ บนพื้นฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์เทคโนโลยีดิจิตอล และ Uttaradit 4.0 
 
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด (SWOT 
Analysis) 
  จุดแข็ง  (Strengths)  
  1.  มีเข่ือนสิริกิติ์เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าสำคัญของประเทศ 
โดยม ีเม่น้ำน่านเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัด  
  2.  เป็นแหล่งปลูกไม้ผล และมีผลิตผลทางการเกษตรที่หลากหลายตลอดปี  
  3.  มีจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ที่เป็นประตูเชื่อมการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน  
  4.  มีพ้ืนที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม  
  5.  มีศูนย์กลางการเดินรถไฟขนาดใหญ่ของภาคเหนือซึ่งสามารถพัฒนาเป็น HUB การขนส่งทางราง  
  6.  มีแหล่งแร่เหล็กน้ำพ้ีที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม 

  จุดอ่อน (Weaknesses)  
  1.  ระบบชลประทานและแหล่งน้ำยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทางการเกษตร  
  2.  ขาดตลาดกลางพืชผลทางการเกษตรที่ครบวงจร  
  3.  โครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการยังครอบคลุมไม่ทั่วถึง และชำรุดทรุดโทรม 
   4.  การท่องเที่ยวยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างครบวงจรและเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง  
  5.  มีบางพ้ืนที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย และอาจเกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่ม  
  6.  สถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ยังกระจุกตัวอยู่ในเขตเมือง ยงัไม่ครอบคลุมทั่วถึงในอำเภอทีห่่างไกล  
  7.  ความเจริญทางเศรษฐกิจยังกระจุกตัวในตัวเมือง ทำให้มีความเหลื่อมล้ำสูง  
  8.  มีอัตราการว่างงานสูง  

  โอกาส  (Opportunities) 
  1.  นโยบายในการส่งเสริมการค้าชายแดน และการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเชียน  
  2.  การพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงตะวันออก-ตะวันตก  (East-West Economic Corridor) 
(แม่สอด-ภูดู่) และระเบียงเศรษฐกิจจาก เชียงใหม่-ภูดู่ (บ้านโคก) – เวียงจันทน์  
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  3.  การพัฒนารถไฟทางคู่ของรัฐบาลผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์  
  4.  รัฐบาลมีนโยบาย Zoning พ้ืนที่การเกษตร  ทำให้เกิดความชัดเจนในการพัฒนาการเกษตร  
  5.  เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ  ทำให้ช่วยในการแพร่กระจายข่าวสาร
และการประชาสัมพันธ์  

  ภัยคุกคาม (Threats)  
  1.  การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  ทำให้เกิดภัยธรรมชาติ  ที่ไม่สามารถควบคุมหรือ
คาดการณ ์ได้แน่นอน  
  2.  ปัจจัยการผลิตมีราคาสูงข้ึน  ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น  และความสามารถในการแข่งขัน
ลดลง  รวมทั้งตลาดสินค้าการเกษตรราคาตกต่ำไม่แน่นอน  
  3.  ระบบการใช้ชีวิตแบบบริโภคนิยม การรับข้อมูลผ่านเสื่อต่าง ๆ มีผลต่อค่านิยมและพฤติกรรม
ทาง ลบ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน 
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1.  สภาพทั่วไปของจังหวดัอุตรดิตถ์  (ข้อมูลพื้นฐาน) 
 
1.  ลักษณะท่ัวไปของจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  1.1  ลักษณะทางภูมิศาสตร์  
        อุตรดิตถ์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนล่าง เป็นประตูขึ้นสู่ดินแดนล้านนาตะวันออก 
เป็นเมืองก่อนประวัติศาสตร์ ตัวเมืองเดิมชื่อ บางโพท่าอิฐ  ได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดเมื่อ พ.ศ. 2476 
“อุตรดิตถ”์ หมายถึง  เมืองท่าแห่งทิศเหนือ เป็นเมืองตํานานแม่ม่ายลับแล และเมืองถิ่นกําเนิดของ
วีรบุรุษกู้ชาติ  “พระยาพิชัยดาบหัก”  ทหารเอกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ
โดยทางรถยนต์ 491 กิโลเมตร  และโดยทางรถไฟ 485 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง 
ดังนี้  
   ทิศเหนือ  ติดกับ  จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน  
   ทิศใต้   ติดกับ  จังหวัดพิษณุโลก  
   ทิศตะวันออก  ติดกับ  จังหวัดพิษณุโลก และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
               มีเขตชายแดนยาวประมาณ 145 กิโลเมตร  
   ทิศตะวันตก  ติดกับ  จังหวัดสุโขทัย  

  1.2  ภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ  
        ที่ราบลุ่มแม่น้ำน่าน  บรเิวณสองฝั่งของแม่น้ำน่าน และลําน้ำสาขาที่ไหลมาบรรจบกับ
แม่น้ำน่าน  สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม อยู่ในเขตอําเภอตรอน พิชัย และบางส่วนของ อําเภอ
เมืองอุตรดิตถ์ ลับแล  และอําเภอทองแสนขัน  (ประมาณ 20%  ของพ้ืนที่ทั้งหมด)  
        ที่ราบระหว่างหุบเขาและเชิงเขา บริเวณท่ีอยู่ต่อเนื่องจากบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ำทางด้าน 
เหนือ  และด้านตะวันออกของจังหวัด ประกอบด้วยที่ราบแคบ ๆ  ระหว่างหุบเขาตามแนวคลองตรอน 
แม่น้ำปาด คลองแม่พร่อง ห้วยน้ำไคร้ และลําธารสายต่าง ๆ  สลับกับภูมิประเทศเป็นเขาอยู่ในเขตอําเภอ
เมืองอุตรดิตถ ์ลับแล น้ำปาด ฟากท่า ท่าปลา  และอําเภอบ้านโคก (ประมาณ 20% ของพ้ืนที่ทั้งหมด)  

      เขตภเูขาและท่ีสูง อยู่ในบริเวณทางด้านเหนือ และทางตะวันออกของจังหวัด โดยเฉพาะ
เขตอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ อําเภอลับแล  น้ำปาด  ฟากท่า  ท่าปลา  และอําเภอบ้านโคก (ประมาณ 60% 
ของพ้ืนที่ทั้งหมด)  
  1.3  การใช้พื้นที่  
        พื้นที่ทั้งหมด 7,838 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,899,120 ไร่ เป็นอันดับที่ 11 ของ 17 จังหวัด
ภาคเหนือ : อันดับที่ 25 ของประเทศ  
        การใช้ที่ดิน (พ.ศ. 2556)  
        1)  พ้ืนที่การเกษตร 1,248,372 ไร่  คิดเป็น 25.48 %  ของพ้ืนที่ทั้งหมด  
   1.1)  พ้ืนที่ทํานา 680,549 ไร่  คิดเป็น 54.51%  ของพื้นที่การเกษตร  
   1.2)  พ้ืนที่ทําพืชไร่ 315,181 ไร่  คิดเป็น 25.24%  ของพ้ืนที่การเกษตร  
   1.3)  พ้ืนที่ทําสวนไม้ผลและไม้ยืนต้น 153,816 ไร่  คิดเป็น 12.32%  ของพ้ืนที ่การเกษตร  
   1.4)  พ้ืนที่สวนผักและไม้ดอกไม้ประดับ 12,452 ไร่  คิดเป็น 1% ของพ้ืนที่การเกษตร  
   1.5)  พ้ืนที่การเกษตรอื่น ๆ  86,374 ไร่  คิดเป็น 6.91% ของพ้ืนที่การเกษตร  
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       2)  เนื้อท่ีใช้ประโยชน์นอกการเกษตร 909,961 ไร่  คิดเป็น 18.57% ของพ้ืนที่ทั้งหมด  
       3)  พ้ืนที่ป่าไม้ 2,740,786 ไร่  คิดเป็น 55.94% ของพ้ืนที่ทั้งหมด  

(ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร)  

  1.4  ลักษณะภูมิอากาศ  
        ภูมิอากาศของจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นภูมิประเทศเขตฝนเมืองร้อน (Tropical savannah 
climate : A.W)  ซึ่งช่วงฝนกับช่วงที่แห้งแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจน ฝนที่ตกในบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์ 
เป็นฝนที่เกิดจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฝนจะเริ่มตกในเดือนพฤษภาคมและจะตกชุกในเดอืน
สิงหาคมถึงเดือนกันยายน ในระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557  จังหวัดอุตรดิตถ์มีปริมาณฝนรวมตลอดปีสูงสุด
ในปี พ.ศ. 2554 วัดได้ 2,112.8 มิลลิเมตร และต่ำสุดในปีพ.ศ. 2553 วัดได้ 1,156.7 มิลลิเมตร อุณหภูมิ
ต่ำสุดอยู่ระหว่าง 11.0 –17.0 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง 38.4 – 41.8 องศาเซลเซียส  
 
ตารางท่ี  1  ลักษณะภูมิอากาศของพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2559  
 

ปี 
(พ.ศ.) 

ปริมาณ 
Rainfall 

(มิลลิเมตร) 

ปริมาณน้ำฝน จำนวน 
วันที่ฝนตก 

No.of 
rainy Days 

อุณหภูมิ (เซลเซียส) Temperature ( C ) 

สูงสุด 
(มิลลิเมตร) 

วันที ่ ต่ำสุด 
Minimum วันที ่ สูงสุด 

Maximam วันที ่

2553 1,156.7 116.8 24 ส.ค. 103 16.0 30 ธ.ค. 41.8 9 พ.ค. 
2554 2,112.8 141.6 4 ก.ย. 137 14.5 26 ม.ค. 38.4 22 มี.ค. 
2555 1,475.3 83.8 25 ส.ค. 119 15.0 17 ม.ค. 41.5 2 พ.ค. 
2556 1,346.3 90.8 ส.ค. 118 17.0 19,21 ม.ค. 40.0 6 เม.ย. 
2557 1,337.2 102.5 16 ส.ค. 111 11.0 23,24 ม.ค. 40.5 27 เม.ย. 
2558 903.9 70.2 11 ส.ค. 91 14.0 2 ม.ค. 41.8 21 เม.ย. 
2559 1,358.0 128. 10 ก.ค 114 10.4 26 ม.ค. 43.6 11 พ.ค. 
2560 1,445.4 114.9 16 พ.ค 101 17.1 6 ก.พ. 40.0 13 มี.ค 

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุตรดิตถ ์
 
  1.5  แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ  
        ➢ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก  พิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบหัก 
และพิพิธภัณฑ์ดาบเหล็กน้ำพ้ี (ใหญ่ที่สุดในโลก) หลวงพ่อเพชรวัดท่าถนน วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ 
วัดกลางธรรมสาคร วัดใหญ่ท่าเสา หอวัฒนธรรมจังหวัด วัดดอยแก้ว วัดธรรมาธิปไตย น้ำตกตาดคอม้า 
น้ำตกแม่เฉย น้ำตกขุดริด น้ำตกจํายาง และจุดชมวิวเขาพลึง 
        ➢ อำเภอลับแล วัดพระแท่นศิลาอาสน์ วัดพระยืนพุทธบาทยุคล วัดพระนอนพุทธไสยาสน์ 
วัดเจดีย์คีรีวิหาร วัดดอนสัก วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง เมืองทุ่งยั้งและเวียงเจ้าเงาะ อนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร 
อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ น้ำตกแม่พูล วัดดงสระแก้ว และวัดห้องสูง  
        ➢ อำเภอพิชัย เมืองพิชัย วัดหน้าพระธาตุ บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก และศาลพระยาพิชัย
ดาบหัก  

      ➢ อำเภอตรอน บึงทับกระดาน สวนนกเขาเหล็ก และประเพรีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ  
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        ➢ อำเภอทองแสนขัน บ่อเหล็กน้ำพ้ีและพิพิธภัณฑ์บ่อเหล็กน้ำพ้ี 
        ➢ อำเภอท่าปลา เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนดินช่องเขาขาด ดอยพระธาตุ (เจดีย์กลางน้ำ) อุทยาน 
แห่งชาติลําน้ำน่าน บ้านท่าเรือ และภูพญาพ่อ  
         ➢ อำเภอน้ำปาด  วนอุทยานต้นสักใหญ่ อุทยานแห่งชาติคลองตรอน น้ำตกคลองตรอน 
ยอดดอยภูเมี่ยง ถ้ำวัวแดงและถ้ำเสือดาว ถ้ำจัน ถ้ำเต่า อ่างเก็บน้ำห้วยแมง อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว 
น้ำตกภูสอยดาว และน้ำตกสายทิพย์ 
        ➢ อำเภอฟากท่า สุสานหอย มะค่าโมงยักษ์ และบ้านมนุษย์แมงป่อง 
        ➢ อำเภอบ้านโคก จุดผา่นแดนถาวรภูดู่ 
  1.6  ศักยภาพที่สำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
        1.  ด้านเกษตรกรรม  มีพื้นที่ทําการเกษตรจํานวนมาก (25% ของพื้นที่ทั้งหมด) ส่วนใหญ่
เป็นนาข้าวและสวนผลไม้เป็นแหล่งผลิตอาหารสําคัญของประเทศ  
        2.  ด้านการค้าชายแดน  มีชายแดนติดต่อลาว 145 กิโลเมตร  มีการค้าชายแดน  ณ จุด
ผ่านแดนถาวรภูดู่  ซึ่งได้รับยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2556  โดยเปิดให้ 
บริการทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 06.00 – 20.00 น. และมีจุดผ่อนปรนทางการค้าอื่น ๆ  อีก เช่น ช่องห้วยต่าง 
และช่องมหาราช  มูลค่าการค้าชายแดนกว่า  200  ล้านบาทต่อปี  ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาบริเวณ
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ให้มีความพร้อมยิ่งขึ้นในการให้บริการกับผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และประชาชน
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และมีเส้นทางเชื่อมโยงกับจังหวัดต่าง  ๆ และประเทศเพื่อนบ้านได้
โดยสะดวก ดังนี้ 

  ระยะทาง 

  อุตรดิตถ์          กรุงเทพฯ    =    491  ก.ม. 

  อุตรดิตถ์          เชียงใหม่    =    230  ก.ม. 

  อุตรดิตถ์          ภูดู่           =    162  ก.ม. 

  อุตรดิตถ์          ภูดู่          ไชยะบุรี          =  350  ก.ม. 

  อุตรดิตถ์          ภูดู่          หลวงพระบาง   =  470  ก.ม. 

  อุตรดิตถ์          ภูดู่          เวียงจันทน์      =  420  ก.ม. 

  อุตรดิตถ์          ตาก          แม่สอด          เมียวดี  =  267  ก.ม. 
 
        3.  การท่องเที่ยว  มีแหล่งท่องเที่ยวจํานวนมาก ทั้งด้านประวัติศาสตร์และธรรมชาติ เช่น  
ภูสอยดาว สามารถเชื่อมโยงกับจังหวัดในภูมิภาคนี้ และประเทศเพ่ือนบ้านได้โดยเป็นประตูเชื่อม 4 เมือง
มรดกโลก ที่ใกล้ที่สุด : กําแพงเพชร / สุโขทัย / ศรีสัชนาลัย / หลวงพระบาง และเชื่อมโยงสู่ประเทศใน
กลุ่มอินโดจีน / อาเซียน ไดโ้ดยสะดวกอีกเส้นทางหนึ่งของประเทศ  
        4.  จุดที่ตั้งเป็นประตูเชื่อมภาคเหนือตอนบนกับภาคอีสานตอนบน 

(8 ก.ม.) 

(491 ก.ม.) 

(230 ก.ม.) 

(162 ก.ม.)     (188 ก.ม.) 

(162 ก.ม.)     (308 ก.ม.) 

(162 ก.ม.)     (258 ก.ม.) 

(179 ก.ม.)      (80 ก.ม.) 
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        5.  แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (เขื่อนสิริกิติ์) และแม่น้ำสําคัญ 3 สาย 
(แมน่้ำน่าน/ แมน่้ำปาด / คลองตรอน)  มีฝนตกชุก  
        6.  เส้นทางคมนาคมดี สะดวกท้ังทางรถไฟ และรถยนต์และมีพ้ืนที่จะพัฒนาเป็นศูนย์ขนส่ง
สินค้า ทางรางรถไฟ (Contrainer Yard : CY) ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ  
 
2.  ข้อมูลการเมืองการปกครอง  
  จังหวัดอุตรดิตถ์แบ่งพ้ืนที่เพ่ือการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็น 9 อําเภอ  67 ตําบล  613 
หมู่บ้าน  โดยมีอําเภอ ดังนี้ อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ พิชัย ตรอน ลับแล ท่าปลา น้ำปาด ฟากท่า บ้านโคก 
และอําเภอทองแสนขัน  
  การแบ่งเขตการบริหารราชการ  3  ระดับ  คือ  
  1.  ส่วนราชการบริหารส่วนกลาง ที่มีสํานักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค  จํานวน  60  หน่วยงาน  
  2.  ส่วนราชการบริหารส่วนภมูิภาค  จํานวน  32  หน่วยงาน  
  3.  ส่วนราชการบริหารส่วนทอ้งถิ่น 81 แห่ง  ประกอบด้วย  
       3.1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  จํานวน    1  แห่ง 
       3.2  เทศบาลเมืองฯ    จํานวน    1  แห่ง  
       3.3  เทศบาลตําบล    จํานวน  26  แห่ง  
       3.4  องค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  53  แห่ง  
 
ตารางท่ี 1  การแบ่งเขตการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

การแบ่งเขตการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ 

อำเภอ พื้นที่ ตร.กม. ตำบล หมู่บ้าน 
เทศบาล

เมือง/ตำบล 
อบต. 

ระยะทางห่าง
จากจังหวัด 

เมืองอุตรดิตถ์(รวม ทม./ทต.) 756.476 17 158 11 7 - 
ตรอน 314.510 5 47 2 5 22 กม. 
ท่าปลา 1,710.000 7 76 3 6 40 กม. 
น้ำปาด 1,448.000 7 58 1 7 72 กม. 
ฟากท่า 1,018.670 4 31 1 4 113 กม. 
บ้านโคก 1,055.120 4 31 1 3 165 กม. 
พิชัย 736.000 11 98 2 11 45 กม. 
ลับแล 503.020 8 65 4 6 8 กม. 
ทองแสนขัน 803.000 4 49 1 4 42 กม. 

รวม 9 อำเภอ 8,353.796 67 613 26 53  

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดติถ์ 
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  ประชากร จํานวนประชากรของจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ เดือนกรกฎาคม 2560 มีทั้งสิ้น 457,462 คน 
แยกเป็นชาย 224,397 คน หญิง 233,065 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย 54 คน ต่อตารางกิโลเมตร อําเภอ  
ที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุด คือ อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยมีความหนาแน่น 196 คน  ต่อ
ตารางกิโลเมตร และอําเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุด คือ อําเภอบ้านโคก 14 คน  ต่อ
ตารางกิโลเมตร  
 
ตารางท่ี  2  จํานวนประชากรจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

พื้นที่ 
จำนวนประชากร จำนวน 

หลังคาเรือน ชาย หญิง รวม 
เมืองอุตรดิตถ์ 72,386 77,085 149,471 580,054 
ตรอน 16,668 17,604 34,272 11,425 
ท่าปลา 21,886 21,896 43,782 14,143 
น้ำปาด 18,430 18,345 36,775 13,091 
ฟากท่า 7,187 7,340 14,527 5,356 
บ้านโคก 7,422 7,178 14,600 6,133 
พิชัย 37,299 39,300 76,599 26,128 
ทองแสนขัน 16,018 16,087 32,105 10,917 
ลับแล 27,101 28,230 55,331 21,648 

รวม 224,397 233,065 457,462 166,895 

ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดอุตรดติถ์   
 
3.  ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม 
   3.1  ลักษณะทางสังคม  สภาพพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในเขตรอยต่อแห่งวัฒนธรรมล้านนา  
ล้านช้าง  และภาคกลาง  เป็นผลให้ลักษณะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภาษาถิ่นและงานประเพณีพื้นบ้านต่าง ๆ  
มีลักษณะผสมผสาน ประชากรบางส่วนพูดภาษาไทยภาคกลาง บางส่วนพูดภาษาไทยภาคเหนือ และ
บางส่วนพูด ภาษาลาว เป็นต้น 
  3.2  การศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์มีสถานศึกษารวมทั้งสิ้น 318 แห่ง มีครู/อาจารย์ จํานวน 4,094 คน 
นักเรียน นิสิต นักศึกษา 72,436  คน  ซึ่งอัตราส่วน  ครู/อาจารย์ ต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็น 1 :18 
จังหวัดอุตรดิตถ์มีสถานศึกษาในพ้ืนที่รวมทั้งหมด 318 แห่ง แยกเป็นสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  299  แห่ง  สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกขน  12  แห่ง  สํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา 4  แห่ง  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 1 แห่ง  และอื่น ๆ  (โรงเรียนสังกัด ตชด. 
และปริยัติธรรม)  2  แห่ง  จํานวนครู/อาจารย์  4,094  คน  แยกเป็นครู/อาจารย์สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 3,125 คน สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
361 คน สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 262 คน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 329 คน และอื่น ๆ 
(โรงเรียนสังกัด ตชด. และ ปริยัติธรรม) 17 คน จํานวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดอุตรดติถ์ 
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มีจํานวนทั้งหมด 72,436 คน แยก ตามระดับการศึกษาเป็นนักเรียน ก่อนประถมศึกษา 7,373 คน ระดับ
ประถมศึกษา 24,327 คน ระดับมัธยมต้น 13,327 คน ระดับมัธยมปลาย 8,603 คน และระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา 18,806 คน  
  3.3  การศาสนา  ประชากรของจังหวัดอุตรดิตถ์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 
99.66  รองลงมาคือ  ศาสนาคริสต์ และอิสลาม ประมาณ ร้อยละ 0.34  
   -  วัด  จํานวน  343  แห่ง  (พระอารามหลวง  2  แห่ง)  
   -  ที่พักสงฆ์  98  แห่ง  
   -  โบสถ์คริสต์  18  แห่ง  
   -  พระภิกษุ  2,161  รูป/สามเณร  141  รูป  
  3.4  ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม (เมือง 3 วัฒนธรรม)  จังหวัดอุตรดิตถ์ม ี
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ที่สําคัญ 3 ลักษณะ คือ 1) ล้านช้าง 2) ล้านนา 3) สุโขทัย หรือ 
รัตนโกสินทร์ และมีงานประเพณีท่ีสําคัญ ดังนี้ 
        ➢  งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นงานเทศกาลเชิดชูเกียรติ
และรําลึกถึงพระยาพิชัยดาบหักที่มีต่อประเทศชาติ ซึ่งจะจัดขึ้น  ณ  สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก หน้า
ศาลากลาง จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 7 - 16 มกราคม ของทุกปี  
        ➢  งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์  พระยืนพุทธบาทยุคล และพระนอน พุทธไสยาสน์ 
สันนิษฐานว่ามีการจัดงานสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เพื่อร่วมกันทําบุญตักบาตรและนพ   
พระแท่นศิลาอาสน์  ในวันขึ้น 8-15 ค่ำ เดือน 3 (วันมาฆะบูชา)  ของทุกปี  ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์   
(พระอารามหลวง)  
        ➢  มหกรรมเหล็กน้ำพี้ และของดีทองแสนขัน จัดขึ้นเป็นประจํา ระหว่างวันที่ 20 - 21 
มีนาคมของทุกปี  
        ➢  งานประเพณีอัฐมีบูชา เป็นพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจําลองของ พระพุทธเจ้า 
ประกอบการแสดง แสง สี เสียง กําหนดจัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ - แรม 8 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี  ณ วัด
บรมธาตุทุ่งยั้ง อําเภอลับแล  
        ➢  งานเทศกาลลางสาดหวาน และมหกรรมของดีเมืองอุตรดิตถ์ เป็นการจัดงานเพ่ือกระตุ้น
ให้เกษตรกรปรับปรุงพันธุ์ลางสาด และส่งเสริมการขายผลไม้ต่าง ๆ  และผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์  ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก  มีกําหนดจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายน – ต้นเดือนตุลาคม
ของทุกปี  โดยมีระยะเวลาการจัดงานประมาณ 10 วัน 
        ➢  ประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ จัดในช่วงวันที่ 3 - 5 ธันวาคมทุกปี  ซึ่งเป็นการ 
แสดงออกถึงความจงรักภักดีแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ซึ่งอําเภอตรอน  
มีแมน่้ำน่านไหลผ่าน  ประชาชนจึงพร้อมใจกันจัดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ และพิธีขอบคุณ
พืชพันธุ์ ธัญญาหาร  และสายน้ำขึ้นเป็นประจําทุกปี  
 
4.  ข้อมูลเศรษฐกิจ  
  ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดขึ้นกับภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม  และการขายส่ง  การขายปลีก
เป็นสําคัญ  ตามลําดับ 
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-  รายได้เฉลี่ยประชากรต่อหัว : ในปี 2558 รายได้เฉลี่ยประชากรต่อหัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เท่ากับ 
71,365 บาท เป็นอันดับที่ 12 ของ 17 จังหวัดภาคเหนือและเป็นอันดับที่ 54 ของประเทศ ค่าเฉลี่ย 5 ปี
ของรายได้ ต่อหัวเท่ากับ 79,324 บาท  

:  รายได้เฉลี่ยประชากรทั้งประเทศต่อหัวในปี 2558  เท่ากับ  203,356 บาท  เฉลี่ยภาคเหนือ 
93,058  บาท  

:  จังหวัดอุตรดิตถ์ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 131,992 บาท  ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของภาคเหนือ 
21,694 บาท 

-  ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ในปี 2558 ทั้งหมดเท่ากับ 31,509 ล้านบาท / เป็นอันดับที่ 13 
ของ 17 จังหวัดภาคเหนือ : อันดับที่ 61 ของประเทศ  

4.1  โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัด  
        (1)  โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัด  
    โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วยภาคเกษตรเป็นหลัก 33% รองลงมา
คือ ภาคอุตสาหกรรม 15% ภาคการค้า10% ภาคการศึกษา 9% ภาคการบริหารราชการ 8% ภาคการเงิน 
6% และภาคบริการอื่น ๆ 19%  (ที่มา : ข้อมูล GPP แบบ Top-down เฉลี่ยปี 2553 - 2558)  
    1)  โครงสร้างภาคเกษตร  
         1.  ด้านการเพาะปลูกเป็นโครงสร้างหลัก 79% ได้แก่ ข้าวเป็นผลผลิตหลัก 39% 
รองลงมาคือ ทุเรียน 10% ลองกอง 5% ข้าวโพด 4% อ้อย 4% มะขามหวาน 4% มะม่วง 3% มะม่วง
หิมพานต์ 3% สับปะรด 3% หอมแดง 1% มันสําปะหลัง 1% และอ่ืนๆ 2%  
         2.  ด้านปศุสัตว์ 14% ได้แก่ สุกร 5% ไข่ไก่ 3% ไก่ 2% ไข่เป็ด 1% กระบือ 1% 
โค1% อ่ืนๆ1%  
         3.  ด้านอื่น ๆ 7%  ได้แก่  ด้านบริการทางการเกษตร 5% และป่าไม้ 2%  
    2)  โครงสร้างภาคอุตสาหกรรม  
         1.  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เป็นโครงสร้างหลัก 86%  ได้แก ่ การผลิต
น้ำตาลจากอ้อยเป็นการผลิตหลัก 57% เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (โรงกลั่นสุรา) 13% โรงสีข้าว 13% น้ำแข็ง 
1% และอ่ืน ๆ 2%  
         2.  ผลิตภัณฑ์ OTOP 6%  
         3.  การผลิตอ่ืน ๆ 8% (คอนกรีต 5% ผลิตภัณฑ์ไม้ 1% เครื่องเรือน 1% อ่ืน ๆ 
1%)  

(ที่มา :ข้อมูล GPP เฉลีย่ปี 2554 - 2558 รายสาขาการผลิตข้อมลูจาก GPP แบบ Bottom-up) 
        (2)  การขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
    เศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ ขยายตัวโดยเฉลี่ยปีละ 1.7%  เป็นผลมาจากการขยายตัว
ของสาขาอุตสาหกรรม  (โครงสร้าง 15%  ขยายตัวเฉลี่ยปีละ 14.0%)  จากโรงงานสุรา สินค้า OTOP 
เส้นก๋วยเตี๋ยวและโรงงานผลิต น้ำแข็ง โรงสีและโรงงานน้ำตาล  ส่วนสาขาเกษตรกรรมซึ่งเป็นสาขาหลัก 
(โครงสร้าง 32%)  โดยเฉลี่ยขยายตัวติด  ลบเนื่องจากภัยแล้ง  ส่วนภาคการค้า  (สาขาขายส่งขายปลีก) 
มีสัดส่วนโครงสร้างสูง (สัดส่วน 10%) แต่ขยายตัว เฉลี่ยค่าเพียงร้อยละ 0.8 โดยกิจกรรมท่ีขยายตัวได้แก่ 
ห้างสรรพสินค้า น้ำมันเชื้อเพลิงและวัสดุก่อสร้าง สําหรับภาคการท่องเที่ยว (สาขาโรงแรมและภัตตาคาร) 
ยังมีสัดส่วนโครงสร้างน้อย (สัดส่วน 0.1% แต่ขยายตัวเฉลี่ยสูง ปีละ 7.4% เนื่องจากปี 2556 ขยายตัวสูง
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จากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร และจัดการแข่งขันกีฬา  มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ 26  
"ลับแลเกมส์" ส่วนปี 2558 ขยายตัวจากการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 44 
“อุตรดิตถ์เกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 34 “เมือง อุตรดิตถ์เกมส์”  
        (3)  ด้านการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว  
    1)  การค้าชายแดน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพรมแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชน ลาว (สปป.ลาว)  โดยประมาณ 145 กิโลเมตร  ในพื้นที่อําเภอบ้านโคก  และอําเภอน้ำปาด      
มีช่องทางค้าขายตาม แนวชายแดน 15 ช่องทาง เป็นช่องทางที่รถยนต์ผ่านเข้าออกได้ 6 ช่องทาง อยู่ใน
เขตพ้ืนที่อําเภอบ้านโคก โดย ประกาศเป็นจุดค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า จํานวน 4 แห่ง คือ  
        จุดผ่านแดนถาวร จํานวน 1 แห่ง คือ  
        -  ช่องภูดู่ บ้านม่วงเจ็ดต้น หมู่ที่ 2 ตําบลม่วงเจ็ดต้น อําเภอบ้านโคก เปิดค้าขายทุก
วัน ตั้งแต่เวลา 06.00–20.00 น. อยู่ตรงข้ามกับเมืองปากลายแขวงไซยะบูลี  
        จุดผ่อนปรน จํานวน 1 แห่ง คือ 
        -  ช่องห้วยต่าง  หมู่ที่ 7  ตําบลบ้านโคก  อําเภอบ้านโคก  เปิดค้าขายสัปดาห์ละ  
1 วัน  คือ  วันพุธ อยู่ตรงข้ามกับเมืองบ่อแตน แขวงไซยะบูลี  
        ช่องประเพณี  จํานวน 2 แห่ง คือ  
        -  ช่องบ่อเบี้ย (ช่องมหาราช) บ้านบ่อเบี้ย หมู่ที่ 1 ตําบลบ่อเบี้ย อําเภอบ้านโคก 
ติดต่อ ค้าขายกับเมืองทุ่งมีไซ แขวงไซยะบูลี สปป.ลาว ระยะทาง 14 กิโลเมตร (เมืองปากลาย 45 
กิโลเมตร) เปิดทําการค้าขายสัปดาห์ละ 1 วัน คือ วันอาทิตย์  
        -  ช่องห้วยพร้าว หมู่ที่ 4 ตําบลห้วยมุ่น อําเภอน้ําปาด ติดต่อค้าขาย กับ บ้าน
หนองปาจีด เมืองบ่อแตน แขวงไซยะบูลี สปป.ลาว เปิดทําการสัปดาห์ละ 1 วัน คือ วันอาทิตย์  
    ด่านที่มีศักยภาพทางการค้า คือ ด่านถาวรภูดู่ เมื่อเปรียบมูลค่าการค้าชายแดนของทั้ง 
๔ ด่าน  
    (1)  ปี พ.ศ.2554-2557 มูลค่าการค้าชายแดนรวม 1,300.929 ล้านบาทเฉลี่ยปีละ 
325  ล้านบาท  โดยมูลค่าการค้ารวมมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี 2554 – 2557  เมื่อเปรียบเทียบ
อัตราส่วนการส่งออกและนําเข้า จะเห็นว่าในปี 2554 ได้ดุลการค้าสูงที่สุด จํานวน 681.221 ล้านบาท 
และในปี 2556 ได้ดุลการค้าน้อย ที่สุด จํานวน 24.474 ล้านบาท  
    (2)  สินค้าที่ส่งออกไป สปป.ลาว ได้แก ่น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น สินค้าอุปโภค
บริโภค อาหารสด/แห้ง เสื้อผ้าสําเร็จรูป อุปกรณ์ก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เครื่องใช้ไฟฟ้า 
ผลไม ้อุปกรณ์เกษตรปุ๋ย ยาป้องกันกําจัดศัตรูพืช ฟูกนอน ผ้าห่ม และสินค้าเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  
    (3)  สินค้าที่น้าเข้าจาก สปป.ลาว ได้แก่ ข้าวโพด เศษเหล็ก ของเก่า ถั่วลิสง ถ่านไม้ 
สมุนไพร โทรศัพท์มือถือ มันสําปะหลัง  มะขาม เหล้า บุหรี่ ไวน์ เบียร์ แกนข้าวโพด เครื่องจักสาน  และ
สินค้าอ่ืน ๆ  
    ศักยภาพของด่านถาวรภูดู่  
    ด่านถาวรภูดู่สามารถเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวได้หลายมิติ กล่าวคือ  
    1.  เชื่อมอาณาจักรล้านนากับอาณาจักรล้านช้าง (เชียงใหม่ - หลวงพระบาง) ระยะทาง 
700 กิโลเมตร  
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    2.  เชื ่อมเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง กับเมืองมรดกโลกสุโขทัย ศรีสัชนาลัย และ
กําแพงเพชร ด้วยระยะทางประมาณ 600 กิโลเมตร  
    3.  เชื่อมต่อการขนส่งทางราง ด้วยตู้คอนเทรนเนอร์สถานีรถไฟศิลาอาสน์ไปท่าเรือ
คลองเตย และแหลมฉบัง โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าข้ามแดนไปประเทศที่ 3 จะสะดวกรวดเร็วมากขึ้น  
    4.  ด่านถาวรภูดู่ จะเป็นประตูเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจ 3 เส้นทาง  
    การเป็นประตูเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจ จะทําให้ด่านถาวรภูดู่มีบทบาทสําคัญเพิ่มขึ้น    
จะมี กิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นหลากหลายกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ จะมีเครือข่ าย
การขนส่ง เชื่อมจากพม่าสปป.ลาว,จีน และเวียดนาม เช่น โกดังสินค้า จุดพักรถ โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร 
อู่ซ่อมรถยนต ์สถานที่บริการ และการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว  
    1)  ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ–ใต้  (คุนหมิง–กรุงเทพ ระยะทาง  1,800  กม.)  เส้นทาง
นครคุนหมิง – จิ่งหง (เชียงรุ้ง) – โมหาน (700 กม.) – บ่อเตน – หลวงน้ำทา – บ่อแก้ว (250 กม.) –
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 4 –เชียงของ–เชียงราย–พะเยา–แพร่–อุตรดิตถ์–พิษณุโลก–นครสวรรค์–กรุงเทพ 
(850 กม.)  
    2)  ระเบียงเศรษฐกิจเชียงใหม่-ภูดู่–ผาแก้ว-เวียงจันทน์  646 กม.สพพ. ได้ศึกษา
สํารวจแล้ว  
    3)  ระเบียงเศรษฐกิจพม่า–ไทย–ลาว  (เส้นทางเมาะละแหม่ง–เมียวดี–แม่สอด–ตาก– 
สุโขทัย–อุตรดิตถ์–ภูดู่–ผาแก้ว–ปากลาย–ไซยะบูลี–หลวงพะบาง)  ระยะทางประมาณ ๘๘๘ กม.  ซึ่งระเบียง 
เศรษฐกิจเส้นนี้จะเป็นจุดเชื่อมเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดเพ็จเก็จทัวร์วันเดียวเที่ยว 3 ประเทศ พม่า–
ไทย– ลาว จากเมืองเมียวดี – แม่สอด–ภูดู่–ผาแก้ว เมืองปากลาย แขวงไซยะบูลี ด้วยระยะทางประมาณ  
454  กม.  
    5.  เป็นประตูสู่ประชาคมอาเซียน เพราะมีเครือข่ายคมนาคมขนส่งที่ครอบคลุมภูมิภาค
ต่าง ๆ  จะทําให้การเดินทางผ่านด่านภูดู่–ด่านผาแก้วสามารถเดินทางไปได้หลากหลายเส้นทาง คือ  
        1)  ไซยะบูลี – อุดมไซ –หลวงน้ำทา – เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) – คุนหมิง (ยูนนาน) : 
R3a  
        2)  อุดมไซ –เดียนเบียนฟู–เวียดนาม–จีน  
        3)  ปากลาย – เวียงจันทน์ – ปากซัน – ด่านน้ำพาว –เวียดนามกลาง – เว้ –ดานัง  
        4)  ภูดู่ – อุตรดิตถ์ – สุโขทัย – ตาก – แม่สอด – เมียวดี – เมาะละแหม่ง – ย่างกุ้ง/
เนปิดอร ์ 
        5)  ภูดู่–อุตรดิตถ–์ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่/กรุงเทพ และต่อไปประเทศ
ต่าง ๆ 
 
5.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  5.1  ทรัพยากรดินและการใช้ท่ีดิน  
        1)  ทรัพยากรดิน  ศักยภาพของดินในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถแบ่งเป็นบริเวณต่าง ๆ 
ได้ดังนี้ 
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    -  บริเวณที่เหมาะสมในการทํานา แบ่งเป็นบริเวณที่เหมาะสมมาก ได้แก่ บริเวณอําเภอ
ตรอน  และบางส่วนของอําเภอพิชัย  ส่วนบริเวณท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง  ได้แก่  พ้ืนที่บางส่วนของ
อําเภอลับแล  
    -  บริเวณท่ีเหมาะสมในการปลูกพืชไร่  ได้แก่  บริเวณอําเภอพิชัย  และบางส่วนของ
อําเภอเมือง  
    -  บริเวณท่ีไม่เหมาะสําหรับปลูกพืชไร่ทั่วไป แต่เหมาะสมสําหรับเป็นพ้ืนที่สําหรับเป็น 
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์หรือปลูกป่า  ได้แก่  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของอําเภอบ้านโคก  อําเภอฟากท่า  อําเภอน้ำปาด 
และบางส่วนของอําเภอเมืองอุตรดิตถ์และอําเภอลับแล  
    สถานการณ์  
    1.  ดินมีความอุดมสมบรูณ์ค่อนข้างต่ำ  และเสื่อมโทรม ดินมีความอุดมสมบรูณ์ตาม
ธรรมชาติต่ำ  ประมาณ 1,481,829.1 ไร่  หรือประมาณร้อยละ 22.24  ของพื้นที่ดินที่มีปัญหาทั้งหมด 
พื้นที่ที่มีปัญหาดินมีความอุดมสมบรูณ์ค่อนข้างต่ำและเสื่อมโทรม ได้แก่  อําเภอท่าปลา  อําเภอน้ำปาด 
อําเภอฟากท่า และอําเภอบ้านโคก เนื่องจากมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเป็นระยะเวลายาวนาน โดยขาด
การปรับปรุงดิน  ประกอบกับพื้นที่ส่วนใหญ่มีความลาดชันสูงทําให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินอย่าง
กว้างขวาง  ความอุดมสมบรูณ์  และดินจึงเสื่อมโทรมลงเรื่อย ๆ  
    2.  ดินตื้น  และลูกรังปะปนในเนื้อดิน  มีพื้นที่ประมาณ 746,622.1 ไร่  หรือร้อยละ 
11.21 พื้นที่ที่มีปัญหาดินตื้น และลูกรังปะปนในเนื้อดิน ได้แก่ อําเภอท่าปลา อําเภอทองแสนขัน และ
อําเภอฟากท่า  
    3.  ดินมีการชะล้างพังทลาย เป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากเนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่
ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วยพื้นที่ดอน และพ้ืนที่สูง  มีประมาณ 3,803,887 ไร่  หรือร้อยละ 57.10 
พื้นที่ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลาย ได้แก่  อําเภอเมือง อําเภอลับแล อําเภอท่าปลา อําเภอน้ำปาด และ
อําเภอบ้านโคก จากสภาพภูมิประเทศที่มีความลาดชันสูงประกอบกับปริมาณฝนชุกในแต่ละปี และมีการ
ใช้ทรัพยากรดินและป่าไม้ที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสม ล้วนแต่ทําให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินอย่าง
กว้างขวางและรุนแรง  
    4.  ดินมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย  ซึ่งดินที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย  นอกจาก
ความอุดมสมบูรณ์ต่ำแล้ว ความสามารถในการอุ้มน้ำก็ต่ำด้วย  จึงดูดซับน้ำได้น้อยทําให้พืชที่ปลูกมักขาด
น้ำได้ง่าย  โดยเฉพาะในระยะที่ฝนทิ้งช่วง จังหวัดอุตรดิตถ์มีปัญหาดินมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายประมาณ 
629,670 ไร่  หรือร้อยละ 9.45  
        2)  การใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 4,899,120 ไร่  โดยแบ่งเป็นเนื้อที่
ถือครองทางการเกษตร เนื้อท่ีนอกการเกษตร และเนื้อที่ป่าไม้  ซึ่งเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร แบ่งเป็น
ที่อยู่อาศัย  เนื้อท่ีสําหรับการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ที่อ่ืน ๆ  และท่ีรกร้าง  
  5.2  ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  
        1)  ทรัพยากรป่าไม้  ทรัพยากรป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ประกอบด้วยป่าไม้หลายชนิด มีชนิด
ป่าไม้ประกอบด้วย ป่าเบญจพรรณ ซึ่งเป็นป่าผลัดใบพบที่ระดับความสูง 500-600 เมตร  และป่าเต็งรัง 
ซึ่งเป็นป่าโปร่ง ทําให้ฝนตกตามฤดูกาลปริมาณน้ำฝนอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช 
ป่าดงดิบแล้ง  ซึ่งมีไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่พบมาก คือ  ไม้สัก พื้นที่ป่าจังหวัดอุตรดิตถ์มีปกคลุมอยู่ในทุก
อําเภอ  แต่พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบมาก คือ ในพ้ืนที่อําเภอน้ำปาด อําเภอฟากท่า อําเภอบ้านโคก อําเภอท่าปลา 
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อําเภอลับแล อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ และอําเภอทองแสนขัน ส่วนในเขตอําเภอตรอน และอําเภอพิชัย      
มีพ้ืนที่ป่าไม้อยู่ส่วนหนึ่งกระจายเป็นหย่อม ๆ  
    2)  ทรัพยากรสัตว์ป่า จังหวัดอุตรดิตถ์มีพ้ืนที่ที่ได้ประกาศเป็นพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
จํานวน 4 แห่ง  ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะที่จะเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของ
สัตว์ป่า สําหรับสัตว์ป่าในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มีสัตว์ป่าสงวนที่สําคัญ คือ เลียงผา ประเภทสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม เช่น กระทิง เสือโคร่ง เสือดาว เสือไฟ เก้ง กวาง หมูป่า วัวแดง ลิง หมี เป็นต้น ส่วนประเภทนก 
เช่น นกขุนทอง กาน้ำใหญ่ ไก่ฟ้า ไก่ป่า เหยี่ยว เป็น ต้น ประเภทสัตว์เลื้อยคลาน ได้แก่ เต่าปูรู เต่าเหลือง 
เต่าเดือย ตะพาบน้ำ งูเหลือม งูจงอาง เป็นต้น 
    จากสถานการณ์ทรัพยากรสัตว์ป่าของจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องจากสัตว์ป่าที่หายากดังกล่าว 
อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์  ซึ่งถือว่าเป็นเขตพื้นที่ที่ได้รับการดูแลเป็นพิเศษจึงไม่มีปัญหา ประกอบกับทางกรม
อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สร้างจิตสํานึกให้ประชาชนโดยรอบพ้ืนที่ร่วมดูแลด้วยแล้ว  
    3)  ทรัพยากรธรณี โครงสร้างธรณีวิทยาในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผลจากการบีบอัด 
การขยาย การแยก และเลื่อน ออกจากกันของเปลือกโลก เนื่องด้วยเหตุการณ์แปรสัณฐานหลายช่วงเวลา 
มีทิศทางอยู่ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ทิศตะวันตกเฉียงใต้เกือบทั้งหมด ซึ่งกํากับรูปร่างและทิศทาง 
การวางตัวของจังหวัดและอีกหนึ่งแนวทางวางตัวทิศเหนือ-ทิศใต้ ตามแนวของแม่น้ำน่าน พบตั้งแต่ช่วง
อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ ผ่านอําเภอตรอนจนถึง อําเภอพิชัย โครงสร้างธรณีวิททยาที่สําคัญประกอบด้วย 
การวางตัวชั้นหิน ชั้นหินโค้งงอรอยแยกและรอยเลื่อน แนวแตกเรียบ และรอยชั้นไม่ต่อเนื่อง โครงสร้าง
ธรณีวิทยาดังกล่าว มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และมักเกิดอยู่ ด้วยกันมากกว่า 2 ชนิด จากการศึกษา
และรวบรวม พบว่า ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มีแหล่งธรรมชาติทางธรณีวิทยาที่เกิดสัมพันธ์กับลักษณะ    
ภูมิประเทศ และลักษณะทางธรณีวิทยา จํานวน 12 แห่ง โดยจัดอยู่ใน 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ แหล่งธรณี
สัณฐาน  แหล่งแร่แบบฉบับ  และแหล่งซากดึกดําบรรพ์  ซึ่งแต่ละแหล่งล้วนมีคุณค่าทางวิชาการ และ
หลาย ๆ  แหล่งมีศักยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดด้วย 
   5.3  ด้านสิ่งแวดล้อม  
        1)  คุณภาพน้ำ  จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ำ ผิวดินใน 2 แหล่ง ได้แก่ แม่น้ำน่าน จํานวน 4 สถานี และคลองตรอน จํานวน 5 
สถานี  โดยสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ได้เก็บตัวอย่างน้ำในแม่น้ำน่าน จํานวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน
พฤศจิกายน (วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2556)  ครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ (วันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2557) 
ครั้งที่ 3 เดือนพฤษภาคม (วันที่ 19-22 พฤษภาคม 2557) และครั้งที่ 4 เดือนสิงหาคม (วันที่ 18-28 
สิงหาคม 2557) ส่วนคลองตรอนเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 
เดือนกุมภาพันธ์ (วันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2557) และครั้งที่ 2 (วันที่ 18-28 สิงหาคม 2557)  
    จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ สรุปผลได้ดังนี้  
    (1)  แม่น้ำน่าน  มาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กําหนด 
ประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำน่าน ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 
ตอน ที่ 27 ง วันที่ 16 มีนาคม 2549 กําหนดให้ แม่น้ำน่านตั้งแต่บริเวณบ้านปากน้ำโพ ตําบลแควใหญ่ 
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จนถึงแม่น้ำน่านบริเวณสะพานแม่น้ำน่าน บ้านปอน ตําบลปอน อําเภอ
ทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เป็นแหล่งน้ำประเภทที่ 3 จากผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยรวมตลอดปีอยู่ในเกณฑ์
พอใช้ เทียบได้ตามแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 ซึ่งมีแนวโน้มดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา ค่าการตรวจวัดคุณภาพ 
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ที่เป็นปัญหาสําคัญในพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD)  มาตรฐาน
แหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 กําหนดไม่เกินกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า ที่สถานี NA 09 บริเวณสะพาน
พิชัย ตําบลในเมือง อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยตรวจวัดได้เท่ากับ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร แสดงถึงแหล่ง
น้ำมีความสกปกรกในรูปสารอินทรีย์จากน้ำเสียของกิจกรรมมนุษย์สูง  
    (2)  คลองตรอน คุณภาพน้ำโดยรวมตลอดปี อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม เทียบได้ตามแหล่งน้ำ
ผิวดินประเภทที่ 4  สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม การอุปโภคและบริโภค โดย
ต้องทําการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน ซึ่งแนวโน้มคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ค่าการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่เป็นปัญหาสําคัญ ได้แก ่ 
          ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD)  มาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 4 
กําหนดไม่เกินกว่า 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร จากการตรวจวัดพบว่า มีค่าสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ ที่สถานี 
TRC04 บริเวณหมู่ 2 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โดยตรวจวัดได้เท่ากับ 6.7 มิลลิกรัมต่อลิตร 
แสดงถึงแหล่งน้ำมีความสกปรกในรูปสารอินทรีย์จากน้ำเสียของกิจกรรมมนุษย์สูง  
          การปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม (TCB)  โดยมาตรฐานแหล่งน้ำผิวดิน
ประเภทที่ 3 กําหนด ค่า TCB ไม่เกิน 20,000 MPN/100 ml จากการตรวจวัดพบว่า มีค่าสูงสุดในเดือน
สิงหาคม ที่สถานี TRC02 บริเวณสะพานข้ามคลองตรอน บ้านเหล่า ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ และ 
ที่สถาน ีTRC04 บริเวณหมู่ 2 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โดยตรวจวัดได้เท่ากับ 22,000 MPN/ 
100 ml ทั้งสองสถานี ซึ่งแสดงถึง ความไม่สะอาดของแหล่งน้ำ และไม่ปลอดภัยในการบริโภคน้ำโดยไม่
ผ่านการฆ่าเชื้อโรคก่อน  
          การปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB)  โดยมาตรฐานแหล่งน้ำ 
ผิวดินประเภทที่ 3 กําหนด ค่า FCB ไม่เกิน 4,000 MPN/100 ml จากการตรวจวัดพบว่า มีค่าสูงสุดใน
เดือนสิงหาคม ที่สถานี TRC04 บริเวณหมู่ 2 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์โดยตรวจวัดได้เท่ากับ 
16,000 MPN/100 ml แสดงถึงการปนเปื้อนจากอุจาระของมนุษย์หรือสัตว์เลือดอุ่น เช่น หมู ปริมาณสูง 
รวมถึงความไม่สะอาด และไม่ปลอดภัยในการบริโภคน้ำโดยไม่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคก่อนค่าแอมโมเนีย (NH3) 
มาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 2,3 และ 4 กําหนด ไม่เกินกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร จากการตรวจวัด
พบว่า มีค่าสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ ที่ สถานี TRC03 หมู่ที่ 8 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โดยตรวจวัด
ได้เท่ากับ 0.8 มิลลิกรัมต่อลิตร แสดงถึงมีการปนเปื้อนจากน้ำเสียกิจกรรมมนุษญ์ค่อนข้างสูง  
          ระบบบำบัดน้ำเสีย จังหวัดอุตรดิตถ์ มีระบบบําบัดน้ำเสียชุมชน จํานวน 2 จุด  
โดยใช้ระบบบําบัดน้ำเสียตะกอนเร่งชนิดถังสําเร็จรูป จุดที่ 1 ในบริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้ำน่านหลัง
ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ตําบลท่าอิฐ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ และจุดที่ 2 บริเวณสวนสาธารณะ
เกษมราษฎร์ ตําบลท่าอิฐ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นระบบถังบําบัดแบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ 
(Septic and Aeration Filter) เป็นถังบําบัดน้ำเสียสําเร็จรูปขนาด 80 ลบ.ม. ต่อวัน ถังบําบัดน้ำเสีย
ออกแบบให้ฝังอยู่ใต้ดินจุดละ 2 ถัง สามารถรองรับน้ำเสียเต็มศักยภาพของระบบได้ 160 ลบ.ม./วัน/   
จุด รวมทั้งสิ ้นประมาณ 320 ลบ.ม. ต่อวัน ซึ่งปัจจุบันไม่สามารถใช้งานระบบบําบัดน้ำเสียทั้ง 2 จุด      
ได้เนื่องจากประสบปัญหาอุทกภัยในปี 2553 และเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์อยู่ระหว่างจัดหางบประมาณ  
ในการซ่อมบํารุงระบบบําบัดน้ำเสีย โดยประมาณการค่าซ่อมแซม ระบบรวบรวมเป็นค่าดําเนินการทั้งสิ้น
ประมาณ 1,500,000 บาท  
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        2)  คุณภาพอากาศ จากการติดตามตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพอากาศของสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3  ซึ่งได้มีการ 
เฝ้าระวังติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ จากสถานีตรวจคุณภาพอากาศโดยใช้เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่น
ละอองขนาดเล็กแบบปริมาตรสูง (HighVolume) ในระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ถึง 11 มีนาคม 2557 
จํานวน 1 สถานี ณ สํานักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ไม่มีวันที่มีค่า
ฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินกว่ามาตรฐาน (120 ไมโครกรัม/ลบ.ม.) โดยมีค่าสูงสุดในวันที่ 15 มีนาคม 2557 
เท่ากับ 115.9 ไมโครกรัม/ลบ.ม.  
  5.4  ด้านทรัพยากรน้ำในแผน่ดิน  
        1)  ทรัพยากรน้ำ  
    (1.1)  ประเภทของแหล่งน้ำในพื้นที ่ 
    -  แม่น้ำสายหลัก ได้แก่ 1) แมน่้ำน่าน  
    -  แม่น้ำสายรอง ได้แก่ 1) oheปาด 2) คลองตรอน  
    -  คู/คลอง/ลําราง จํานวน 30 แห่ง  
    -  ทะเลสาบ/อ่างเก็บน้ำ/บึง/หนองน้ำ จํานวน 29 แห่ง  
    (1.2)  ปริมาณน้ำ  
    -  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในจังหวัด 1,228.9 ลบ.ม.  
    -  ปริมาณน้ำท่า 2,014.8 ลบ.ม.  
    -  ปริมาณน้ำที่เก็บกักได้ 9,569 ลบ.ม.  
    (1.3)  พ้ืนที่ชลประทาน และพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน  
     -  พ้ืนที่ชลประทาน 481,400 ไร่  
     -  พ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 4,417,720 ไร่  
        2)  ทรัพยากรน้ำบาดาล  
    พ้ืนที่ที่มีศักยภาพของน้ำบาดาล ที่มีอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งแสดงการใช้ประโยชน์
เพ่ือการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และอุปโภคในปัจจุบัน รวมทั้งความต้องการของประชาชน และศักยภาพ
ของแหล่งน้ำบาดาลที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ รวม 1,432,470 ไร่  กระจาย
อยู่ทุกอําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยอําเภอท่ีมีจํานวนพ้ืนที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลมากท่ีสุด ได้แก่ อําเภอ
พิชัย 389,939 ไร่ รองลงมาได้แก่ อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ 250,820 ไร่ และอําเภอตรอน ตามลําดับ สําหรับ
อําเภอที่ม ีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลที่พัฒนาได้น้อยที่สุด ได้แก่ อําเภอฟากท่า จํานวน 41,921 ไร่  
 
6.  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
  6.1  ไฟฟ้า จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้าของจังหวัดอุตรดิตถ์ในปี พ.ศ. 2558  มีจํานวน 152,077 ราย 
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2557 จํานวน 2,928 ราย และมีการจําหน่ายกระแสไฟฟ้ารวม 491,871,944 หน่วย 
ประเภทที่อยู่อาศัย 204,803,692 หน่วย ประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม 209,923,215 หน่วย ประเภท
ไฟสถานที่ราชการและสาธารณะ 20,974,972 หน่วย และประเภทอื่น 56,170,065 หน่วย อําเภอเมือง
อุตรดิตถ์มีผู ้ใช้ไฟฟ้ามากที่สุด รองลงมาคืออําเภอพิชัย อําเภอท่าปลา และอําเภอลับแล ตามลําดับ 
อําเภอที่มีจํานวนผู้ใช้ไฟฟ้าน้อยท่ีสุดคือ อําเภอบ้านโคก  
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  6.2  แหล่งน้ำ  การประปา  ข้อมูลของการประปาส่วนภูมิภาค ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
จังหวัดอุตรดิตถ์มีการผลิตน้ำประปา จํานวน 717,140 ลูกบาศก์เมตร และในปีงบประมาณ พ.ศ.2559   
มีเป้าหมายการผลิตน้ำประปา จํานวน 772,000 ลูกบาศก์เมตร และในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มี
เป้าหมายผู้ใช้น้ำเพ่ิม 195 ราย  
  6.3  โทรศัพท์  การให้บริการโทรศัพท์ในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ในปี พ.ศ.2557 มีจํานวนหมายเลข
โทรศัพท์ให้บริการในโครงข่าวของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 32,956 เลขหมาย เป็นของบริษัทสัมปทาน
จํานวน 11,040 เลขหมาย เป็นหมายเลขสําหรับธุรกิจ 825 หมายเลข บ้านพัก 12,648 เลขหมาย ราชการ 
1,381 เลขหมาย  
  6.4  การคมนาคม  จังหวัดอุตรดิตถ์มีโครงข่ายถนนที่สามารถติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือ 
ภาคกลาง และภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้อย่างสะดวกทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟ มีทางหลวงแผ่นดิน  2 
สาย (สายหมายเลข 11 และสายหมายเลข 102) ทางหลวงจังหวัด 30 สาย  โดยเมื่อพิจารณาเส้นทางรถ
โดยสารประจําทางระหว่าง ชุมชนต่าง ๆ  ภายในจังหวัดกับจังหวัดอื่น ๆ  มีจํานวนรวมกว่า 50 สาย 
ประกอบด้วย เส้นทางเดินรถในชุมชนเมืองอุตรดิตถ์ เส้นทางเดินรถระหว่างจังหวัดต่าง ๆ  ในภาคเหนือ 
ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ และเส้นทางเดินรถภายในจังหวัด ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นเส้นทางระหว่างเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ กับอําเภอ ตําบล หมู่บ้านในเขตจังหวัด ชุมชนที่มี   รถ
โดยสารประจําทางผ่านมากที่สุด คือ เทศบาล เมืองอุตรดิตถ์รองมาคือ เทศบาลตําบลในเมือง เทศบาล
ตําบลวังกะพี้ เทศบาลตําบลทุ่งยั้ง เทศบาลตําบลศรี 20 พนมมาศ และเทศบาลตําบลหัวดง โดยมีเทศบาล
เมืองอุตรดิตถ์เป็นศูนย์กลางการคมนาคมระหว่างภาคเหนือ และการคมนาคมภายในจังหวัด เป็นจุดที่มี
การหยุดพักของรถโดยสารระหว่างทางจํานวนมาก  
        ทางรถไฟ มีเส้นทางรถไฟสายเหนือจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดเชียงใหม่ผ่านเมืองอุตรดิตถ์ 
และมีเส้นทางแยกจากสถานีบ้านดารา ในเขตอําเภอพิชัย ไปยังสถานีสวรรคโลก อําเภอสวรรคโลก จังหวัด 
สุโขทัย ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์มีเส้นทางรถไฟผ่าน 3 อําเภอ คือ พิชัย ตรอน และเมืองอุตรดิตถ์ มีสถานี
รถไฟ รวม 12 สถานี สถานีที่สําคัญมากที่สุด 2 สถานี คือ สถานีศิลาอาสน์ และสถานีอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่    
ในเขตอําเภอเมืองอุตรดิตถ์จัดเป็นสถานีรถไฟที่สําคัญของเส้นทางเดินรถสายเหนือ เพราะเป็นจุดขนส่ง
สินค้าขนาดใหญ่และผู้โดยสารจํานวนมาก รวมทั้งเป็นจุดเติมน้ํามัน เชื้อเพลิง และสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน  
 
7.  ข้อมูลด้านสาธารณสุข  
  จังหวัดอุตรดิตถ์มีจํานวนสถานพยาบาลที่มีเตียงผู้ป่วยรับไว้ค้างคืน ทั้งสิ้น 10 แห่ง มีจํานวน 
เตียงผู้ป่วย 950 เตียง ในจํานวนนี้เป็นสถานพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข คือ โรงพยาบาล
อุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลขุมชน จํานวนเตียง 890 เตียง สังกัดกระทรวงกลาโหม คือ โรงพยาบาลค่าย
พิชัยดาบหัก จํานวนเตียง 60 เตียง อัตราส่วนเตียงผู้ป่วยต่อประชากรเท่ากับ 1:481  
  บุคลากรทางการแพทย์ที่สําคัญ คือ มีแพทย์ 144 คน ทันตแพทย์ 43 คน เภสัชกร 72 คน พยาบาล
วิชาชีพ 964 คน พยาบาลเทคนิค 44 คน อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรเท่ากับ 1:3,170 อัตราส่วน ทันตแพทย์ 
ต่อประชากรเท่ากับ 1: 10,615 และอัตราส่วนเภสัชกรต่อประชากรเท่ากับ 1: 6,339 
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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  ประเภทพัฒนาสุขภาพอนามัยพ้ืนฐาน  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  ในการประกวดผลการดำเนินงานโครงการชีววิถี เพื่อการ
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



 

 

90 

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 วั นที่ 
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  ครูที่ปรึกษาผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 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) 
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 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  เพื่อเข้ารับรางวัลในพิธีเชิดชู
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  ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 
“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 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัญฑิตย์ (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 เกียรติบัตร 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  พร้อมเกียรติบัตร 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 คหกรรมเพื่อการโรงแรม 
    -  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  อ่วมนุ่ม  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 
การบัญชี 
  -  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 
ระดับชั้น 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 
 
 


