
 

 

รางวัลเกียรติคุณ และผลงานดีเด่นในปีการศึกษา 2558 

 

ผลงานครูและบุคลากร 

ที ่

รางวัล
เกียรติ
บัตร/ 

เกียรติคุณ 

ชื่อ รายการ ระดับ หน่วยงาน 

1. เกียรติบตัร นางสาวกัณนิการ์  จัทรโกเมศ 
นางสาวสุมาลี  บ าเรอ 

ได้ข้าร่วมมหกรรมอาชีวศึกษา  ระดับชาติ ครั้งที่ 4 การ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขัน
ทักษะพื้นฐาน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
ประเภท จิตรกรรมหุ่นนิ่งสีน้ า (ระดับ ปวช.) 

ระดับชาต ิ
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

2 เกียรติบตัร 
 

นางพินรัฎ  สีตลวรางค ์ ได้ด าเนินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง
อา ชี วศึ กษา ช่ื อผล ง าน  “ห้ อ งปฏิ บั ติ ก า รบัญ ชี
คอมพิวเตอร์” ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง  

ระดับภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 เกียรติบตัร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย ได้รับ รางวัลชนะเลิศ การประกวดกิจกรรมสหกรณ์ใน
โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษางาน “ 7 มิถุนายน วัน
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2558” 

ระดับจังหวดั จังหวัดสุโขทัย 

3 เกียรติบตัร นายพิทักษ์  อุปัญญ์ 
นางชะมัยพร  เหลีย่มจุ้ย
นางสาวมรรษพร สีขาว 

ไ ด้ รั บ ร า งวั ล ร ะดั บ  เ หรี ยญทอง  ประ เภทที่  2 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ช่ือผลงาน อุปกรณ์
อัดกลีบดอกไม้ 

ระดับ
อาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

4 เกียรติบตัร นายพิทักษ์  อุปัญญ์ 
นางทัศนีย์  รุ่มรวย 

ไ ด้ รั บ ร า งวั ล ร ะดั บ  เ หรี ยญทอง  ประ เภทที่  8 
สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ช่ือผลงาน 
นวัตกรรมการเลี้ยงเช้ือราไตรโคเดอร์มา เพื่อการเกษตร 

ระดับ
อาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

5 เกียรติบตัร นางอุบล ไชยโยนางกาญจนา  
พรหมปั้นนางธิติรตัน์  
เลขวรรณวิจติร 

ไ ด้ รั บ ร า งวั ล ร ะดั บ  เ หรี ยญทอง  ประ เภทที่  7 
สิ่งประดิษฐ์ด้าน ผลิตภัณฑ์อาหาร ช่ือผลงาน LOTUS 
SEED COOKIES 

ระดับ
อาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

6 เกียรติบตัร นางปนัดดา  ลิ่มภูษิตเจริญ
นางสาวมรรษพร สีขาว 
นางปทิตตา  ค าภูม ี
หรรษกรณ์  ศิรสัภรูิมงคล 

ไ ด้ รั บ ร า งวั ล ร ะดั บ  เ หรี ยญทอง  ประ เภทที่  3 
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ช่ือผลงาน สคลับ
ขัดรองเท้าจากกากกาแฟ – ชาเขียว 

ระดับ
อาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

7 เกียรติบตัร นางสาวกัณนิการ์  จัทรโกเมศ 
นางสาวสุมาลี  บ าเรอ 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง  ประเภทที่  9  สิ่งประดิษฐ์
ด้านหัตถศิลป์  ช่ือผลงาน  สังคโลกสวยด้วยงานศิลป์ 

ระดับ
อาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

8 เกียรติบตัร นางจันทรมาส  กล่ าเอม 
นายพุฒิพัฒน์  เสือมั่นทรงยศ 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง  ประเภทที่  12  องค์ความรู้
การประกวดการน าเสนอสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
ภาคภาษาอังกฤษ 

ระดับ
อาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

9 เกียรติบตัร นางพิรัฎ  สีตลวรางค ์
 

ได้รับรางวัลระดับ  เหรียญเงิน  ในโครงการนิเทศ
ส่งเสริมการน านวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา 
กลุ่มภาคเหนือ ปี 2558 

ระดับชาต ิ ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 



 

 
 

ที ่
รางวัล

เกียรติบัตร/ 
เกียรติคุณ 

ชื่อ รายการ ระดับ หน่วยงาน 

10 เกียรติบตัร นายธีระพงษ์  กระการด ี ได้รับรางวัลระดับ  เหรียญเงิน  ในโครงการนิเทศ
ส่งเสริมการน านวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา 
กลุ่มภาคเหนือ ปี 2558 

ระดับชาต ิ ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

11 เกียรติบตัร นายพุฒิพัฒน์  เสือมั่นทรงยศ ได้รับรางวัล เหรียญเงิน  ประเภทที่  12  องค์ความรู้
การประกวดการน าเสนอสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
ภาคภาษาอังกฤษ ช่ือผลงาน เครื่องอัดกลีบดอกไม้ 

ระดับ
อาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

12 เกียรติบตัร นายพุฒิพัฒน์  เสือมั่นทรงยศ ได้รับรางวัล เหรียญเงิน  ประเภทที่  12  องค์ความรู้
การประกวดการน าเสนอสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
ภาคภาษาอังกฤษ ช่ือผลงาน สครับขัดรองเท้าจากกาก
กาแฟ-ชาเขียว 

ระดับ
อาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

13 เกียรติบตัร นายอเนก  ปิ่นเงิน 
นางจันทรา  อ่วมพรม 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน  ประเภทท่ี  2  สิ่งประดิษฐ์ด้าน
การประกอบอาชีพ ช่ือผลงาน การประดิษฐ์ลวดลายจาก
ท่อพีวีซี 

ระดับ
อาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

14 เกียรติบตัร นายสาโรจน์  สอนโต 
นางวิกานดา  ละอองเดช 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน  ประเภทท่ี  7  สิ่งประดิษฐ์ด้าน 
ผลิตภัณฑ์อาหาร ช่ือผลงาน แยมมะเฟือง 

ระดับ
อาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

15 เกียรติบตัร นางสาวศุภรลัคน์  นนท์แก้ว 
นางสาวภิญณภัทร  ทัศนะภาค 
นางพรรณสิยา  นธิิกิตติ์สุขเกษม 

นางสาวรุ่งพิรุณ  ตะ๊นะเรือน 
นางสาวอุษณีย์ เกษร 
 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน  ประเภทท่ี  7  สิ่งประดิษฐ์ด้าน 
ผลิตภัณฑ์อาหาร ช่ือผลงาน ท๊อฟฟ่ีอัญชันมะนาว 

ระดับ
อาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

16 เกียรติบตัร นายอิษวัต  รัตนสมบัต ิ
นางสาวชุดาภรณ์  ศรโีกเศส 
นางอรทัย  เข็มทอง 

ได้รับรางวัล  เหรียญเงิน  ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้าน  
ผลิตภัณฑ์อาหาร ช่ือผลงาน กล้วยชีช็อค 

ระดับ
อาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

17 เกียรติบตัร นายสิทธิชัย  เสาเสนา 
นางสาวปาริชาติ  สองส ี
นายพุฒิพัฒน์  เสือมั่นทรงยศ 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน  ประเภทที่  12  องค์ความรู้
การประกวดการน าเสนอสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
ภาคภาษาอังกฤษ ช่ือผลงาน โคมไฟประหยัดพลังงาน 

ระดับ
อาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

18 เกียรติบตัร นายณรงค์  พุดพัด ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล (หญิง) อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

ระดับ
อาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษา 
ภาคเหนือ 

19 เกียรติบตัร นายสัญชัย  ปี่แก้ว 
นางจุฑามาศ  ช้อนนาค 
 

ได้รับรางวัลระดับ  เหรียญทองแดง  ประเภทที่  3 
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ช่ือผลงาน ที่แขวน
กุญแจติดผนัง 12 ราศี 

ระดับ
อาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

20 เกียรติบตัร นายพิทักษ์  อุปัญญ์ 
นางสิริพร  รอดแสวง 
 

ได้รับรางวัลระดับ  เหรียญทองแดง  ประเภทที่  3 
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ช่ือผลงาน เก่าใช้
ใหม่ (UP Cycle) 
 

ระดับ
อาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 



 

ที ่
รางวัล

เกียรติบัตร/ 
เกียรติคุณ 

ชื่อ รายการ ระดับ หน่วยงาน 

21 เกียรติบตัร นายชาตรี  จันทร์ธีระกุล 
นางสาวมรรษพร  สีขาว 
นายพิทักษ์  อุปัญญ์ 
 

ได้รับรางวัลระดับ  เหรียญทองแดง  ประเภทที่ 3 
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ช่ือผลงาน น้ ายา
ซักผ้าขาวจากธรรมชาติ 

ระดับ
อาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

22 เกียรติบตัร นายสนทยา  ฉัตรสุวรรณ ์
นายธีรศักดิ์  อรณุวัชรพันธ ์
นางอุไรวรรณ  เชาวน์ช่ืน 
 

ผู้บริหารดีเด่น ระดับ
อาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

23 เกียรติบตัร นางศุภนิธย์  เลิศศร ี ครูดี สกสค.สุโขทัย  ระดับ
อาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

24 เกียรติบตัร 
และเข็ม 

นางมัทรีย์  รักพงษ ์
นางรุ่งฤดี  เดชฟุ้ง 
นางสาวอัลชลี  ขุนศรสีุข 

หนึ่งแสนครูดี ระดับ
อาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

25 เกียรติบตัร 
และเข็ม 

นางจารุวรรณ  สรุงคพรรณ 
นางจิตรเจริญ  เคหะวัฒกานนท์ 
นายสัญชัย  ปี่แก้ว 
 

ครูผู้สอนดีเด่น ระดับ
อาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

26 เกียรติบตัร นางสารินทร  สินอ าพล 
นางพรประดิษฐ์  เลือกหา 
นางชะมัยพร  เหลีย่มจุ้ย 
นางสาวสมพิศ  พัดบัวนาง
กาญจนา พรหมปั้น 
นางทัศนีย์ รุ่มรวย 
นางเสมอ เวชสถล 
นางจุฑามาศ  ช้อนนาค 
นายธีระพงษ์  กระการด ี
นางพิไลวรรณ  ไทยกล้า 
นางสาวรัชนิกร  ยอดด ี
นางพรรณสิยา  นิธิกิตติส์ุขเกษม 
นางสาวภิญณภัทร  ทัศนะภาค 
นางปทิตตา  ค าภูม ี
Mr.Zhao Binxu 
Mr.Manzano Jaime 
นางจันทรา  อ่วมพรม 
นางสาวสุมาลี  บ าเรอ 
 
 

ครูดีเด่นด้านการเรียน การสอน ระดับ
อาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 



 

 
 

 
 
 
 
 

ที ่
รางวัล

เกียรติบัตร/ 
เกียรติคุณ 

ชื่อ รายการ ระดับ หน่วยงาน 

27 เกียรติบตัร นางศนิชล  เนียมกลั่น 
นางปาริชาติ  โปยขุนทด 
นางจิตรเจริญ  เคหะวัฒกานนท์ 
นางศุภนิธย์  เลิศศร ี
นายปดิพัฒน์  ค าอินทร ์
นายอิษวัต  รัตรสมบตั ิ
นายสมยศ  สีตลวรางค ์

ครูผู้สอนดีเด่นด้านคุณธรรม  จริยธรรม ระดับ
อาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

28 เกียรติบตัร นางพินรัฎ  สีตลวรางค ์
นายอนันต์  เลขวรรณวิจติร 
นายชินโนรมณ์  พรอินทร ์
นางสาวกัณนิการ์  จันทรโกเมศ 
นางวนิดา  ไกรกิจราษฎร ์
นายชาตรี  จันทร์ธีระกุล 
นายหรรษกรณ์  ศริัสภรูิมงคล 

ครูผู้สอนดีเด่นด้านสร้างช่ือเสียงให้สถานศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

29 เกียรติบตัร นางจารุวรรณ  สรุงคพรรณ 
นางสาวนิ่มนวล  สุขสวรรค ์
นางวิกานดา  ละอองเดช 
นางสาวภัชราภรณ์  พิมพา 

ครูผู้สอนดีเด่นด้านอุทิศตนและบ าเพ็ญประโยชน์ ระดับ
อาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

30 เกียรติบตัร นางสุชาดา  ไทยเทศ 
นางฐิดาพัชร์  ด้วงมา 
นางเบญจมาศ  เนื่องช้าง 
นางพรศิริ  พุ่มพวง 
นางปัทมา  มณเฑยีร 
นางสาวรัตนา  ทับทอง 
นางสาวเนตรชนก  เพ็งสว่าง 
นางสาวสุนิษา  ปัจจัยยา 
นางสาวรุจิษยา  ยอดยิ่ง 
นายอนิรุทธ์  บัวทอง 
นายกวี  สอนสิน 
นายรถ  สอนโต 
นายอดิศักดิ์  คงเมือง 

บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานดีเด่น ระดับ
อาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 



 

ผลงานนักเรียน นักศกึษา 

ที ่

รางวัล
เกียรติ
บัตร/ 

เกียรติคุณ 

ชื่อ รายการ ระดับ หน่วยงาน 

1 เกียรติบตัร นางสาวณัฐธิดา  แก้วก าแพง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน ประกวดดนตรี
ไทย ประเภทเครื่องตี (ขิม 2 หย่อง) 
 

ระดับชาต ิ ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

2 เกียรติบตัร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย ได้รับรางวัลองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย มาตรฐาน
เหรียญทอง  ประเภทสถานศึกษา
ขนาดกลาง 

ระดับภาค ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

3 เกียรติบตัร นายสุมติร  น้อยมา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 
ประเภทจิตรกรรมหุ่นน่ิงสีน้ า  
(ระดับ ปวช.) 

ระดับชาต ิ ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
4 เกียรติบตัร นายนฤพันธ์  กันทะนัต นักกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง กรีฑา
ประเภทลู่ ว่ิงผลดัเมดเลย์ (ชาย) 

ระดับภาค อาชีวศึกษาภาคเหนือ 

5 เกียรติบตัร นายพิเชษ  รอบุญ 
นายอัษฎายุท  พรหมมา 

ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล ร ะดั บ เ ห รี ยญทอ ง 
ประ เภทที่  12  องค์ ค วามรู้ ก า ร
ป ร ะ ก ว ด ก า ร น า เ ส น อ สุ ด ย อ ด
น วั ต ก ร ร ม อ า ชี ว ศึ ก ษ า  ภ า ค
ภาษาอังกฤษ ช่ือผลงาน โคมไฟ
ประหยัดพลังงานจากพัดลมระบาย
ความร้อนในคอมพิวเตอร์ 

ระดับอาชีวศึกษา อาชีวศึกษา 
สุโขทัย 

6 เกียรติบตัร นางสาวพรพิมล  ค านึงบญุ 
นางสาวปณดิา  นุภาพ 
นางสาวบุญสติา  จันทร์ประเสริฐ 
นางสาวณัฎฐนิชา  วิริยานนท์ 
นางสาวสุธิตา  โพธ์ิข า 
นางสาวณัฐชา  อยู่ทอง 
นางสาวลัดดา  ศิริภัก 
นายศุภวิชญ ์

ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล ร ะดั บ เ ห รี ยญทอ ง 
ประ เภ ทที่  8  สิ่ ง ป ร ะดิ ษ ฐ์ ด้ า น
เทคโนโลยีการเกษตร ช่ือผลงาน 
นวัตกรรมการเลี้ยงเช้ือราไตรโคเดอร์
มา เพื่อการเกษตร 

ระดับอาชีวศึกษา อาชีวศึกษา 
สุโขทัย 

7 เกียรติบตัร นายสุเมธ  น้อยมา 
นายสุมติร  น้อยมา 
นายณัฐวัตร  กระหนก 
นายเรืองศักดิ์  ภักดีอาษา 
นายสุธีรวตั  ปานทุ่ง 
นางสาวธัญภรณ์  ฟังเสนาะ 

ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล ร ะดั บ เ ห รี ยญทอ ง 
ประ เภ ทที่  9  สิ่ ง ป ร ะดิ ษ ฐ์ ด้ า น
หัตถศิลป์ ช่ือผลงาน สังคโลกสวย
ด้วยงานศิลป์ 
 
 

ระดับอาชีวศึกษา อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 



 

ที ่
รางวัล

เกียรติบัตร/ 
เกียรติคุณ 

ชื่อ รายการ ระดับ หน่วยงาน 

(ต่อ) เกียรติบตัร นางสาวสุพัตรา พรมทุ่ง 
นางสาวอิสยา  ผินสุวรรณ 
นางสาวนิชนิภา คงชม 
นางสาววาสิตา  สนแย้ม 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 9 
สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ช่ือผลงาน สังคโลก
สวยด้วยงานศิลป์ 

ระดับ
อาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

10 เกียรติบตัร นายปิยฉัตร คงพัด 
นายปัญจผล  แจ้งแก้ว 
นายอภิชาต  ฝั้นสกุล 
นางสาวนัทมล ถึงทุ่ง 
นางสาวราตรี ฟักตั้ง 
นางสาวศิรลิักษณ์ โฉมห่วง 
นางสาววิภาวี  มั่นคง 
นางสาวสิริพร  ชมนก 
นางสาวศิริรัตน์  แก้วกงพาน 
นางสาวเบญจวรรณ  สดมีศรี 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 7 
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ช่ือผลงาน 
LOTUS SEED COOKIES 

ระดับ
อาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

11 เกียรติบตัร นางสาวกุลปรยีา  ภูคัง 
นางสาวสุนิตา  เผือกนาค 
นางสาวบังเอิญ กองล ี
นางสาวเกศณี  ทองเชื้อ 
 
 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 3 
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภณัฑส์ าเร็จรปู ช่ือผลงาน 
สคลับขัดรองเท้าจากกากกาแฟ-ชาเขียว 

ระดับ
อาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

12 เกียรติบตัร นายพีระพัฒน์  มั่นไสย ์
นายธนะรัตน์  คณูด้วง 
นายนพรัตน์  หนุนนาค 
นางสาวฐิติพร  อินปันสอน 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 2 
สิ่ งประดิษฐ์ด้ านการประกอบอาชีพ  ช่ือ
ผลงาน อุปกรณ์อัดกลีบดอกไม้ 

ระดับ
อาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

13 เกียรติบตัร นายแบงค์ชาติ  สินประเสริฐ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท การประกวด
ร้องเพลงไทยสากล (ชาย)  

ระดับหน่วย วิทยาลัย 
อาชีวศึกษา

สุโขทัย 

14 เกียรติบตัร นายปิยวัฒน์  ร ามะนา 
นางสาวณัฐวดี  แสงห้อย 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท การประกวด
มารยาทไทย  

ระดับหน่วย วิทยาลัย 
อาชีวศึกษา

สุโขทัย 
15 เกียรติบตัร นางสาวอัญชิสา  มาระรตันา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท การประกวดรัก

การอ่าน  
ระดับหน่วย วิทยาลัย 

อาชีวศึกษา
สุโขทัย 



 

ที ่
รางวัล

เกียรติบัตร/ 
เกียรติคุณ 

ชื่อ รายการ ระดับ หน่วยงาน 

16 เกียรติบตัร นางสาววรางคณา  อยู่สถิต ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท การประกวด
เล่านิทานพ้ืนบ้าน 

ระดับหน่วย วิทยาลัย 
อาชีวศึกษา

สุโขทัย 

17 เกียรติบตัร นางสาวสมติา  ดวงแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท การประกวด
สุนทรพจภาษาไทย 

ระดับหน่วย วิทยาลัย 
อาชีวศึกษา

สุโขทัย 

18 เกียรติบตัร นางสาวนารักษ์  สายด้วง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท การประกวด
สุนทรพจภาษาจีนกลาง 

ระดับหน่วย วิทยาลัย 
อาชีวศึกษา

สุโขทัย 

19 เกียรติบตัร นายภาณุพงศ์  รัตนวิมล ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท การประกวด
การพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 

ระดับหน่วย วิทยาลัย 
อาชีวศึกษา

สุโขทัย 

20 เกียรติบตัร นางสาววรรณชนก  โพธ์ิพรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท การประกวด
การพูดในสาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 

ระดับหน่วย วิทยาลัย 
อาชีวศึกษา

สุโขทัย 

21 เกียรติบตัร นายศุภเดช  อุ่นสกล ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
ทักษะวิ ชาพื้ นฐาน ประกวดดนตรี ไทย 
ประเภทเครื่องตี (ระนาดเอกไม้แข็ง) 

ระดับชาต ิ ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

22 เกียรติบตัร นางสาวพรอันต์  ทับนาค ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬา
ประเภท มวยไทยสมัครเล่น รุ่นไลฟ์ฟลายเวท 

ระดับชาต ิ ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

23 เกียรติบตัร นายอภิชาต  สอนสิน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬา
ประเภท บาสเกตบอลชาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชาต ิ ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 



 

 

 

ที ่
รางวัล

เกียรติบัตร/ 
เกียรติคุณ 

ชื่อ รายการ ระดับ หน่วยงาน 

22 เกียรติบตัร นางสาวปทิตา  วงค์จันทร ์
นางสาวกัลยาณี  พรมนลิ 
นางสาวศาตพร  อ่ าโพธ์ิ 
นางสาวชลิดา  เพิ่มลอย 

นักกีฬาอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน กีฬาวอลเลย์บอล (หญิง) 

ระดับภาค อาชีวศึกษา 
ภาคเหนือ 

22 เกียรติบตัร นางสาวปทิตา  วงค์จันทร ์
นางสาวกัลยาณี  พรมนลิ 
นางสาวศาตพร  อ่ าโพธ์ิ 
นางสาวชลิดา  เพิ่มลอย 
นางสาวลลิตา  บุญเลิศ 
นางสาวสุริวรรณ์ เสามั่น 
นางสาวพิมธกานต์ ชูแผ้ว 
นางสาวเบญจรัตน์ มาน้อย 
 

นักกีฬาอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน กีฬาวอลเลย์บอล (หญิง) 

ระดับภาค อาชีวศึกษา 
ภาคเหนือ 

23 เกียรติบตัร นางสาวพรอนันต์  ทับนาค นักกีฬาอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน กีฬามวยไทยสมัครเล่น (หญิง) รุ่น
ไลฟ์ฟลายเวท (ไม่เกิน 48 กก.) 

ระดับภาค อาชีวศึกษา 
ภาคเหนือ 

24 เกียรติบตัร นายณัฐวัตร  กระหนก 
นายสุมติร  น้อยมาก 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวด
วาดภาพสหกรณ์ในฝัน  ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ระดับจังหวดั จังหวัดสุโขทัย 

25 เกียรติบตัร นายปชยากรณ์  สุวรรณรัตน ์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การ
ประกวดแข่งขันออกแบบภาพยุติความรุ่นแรง 

ระดับจังหวดั อัยการจังหวัด
คุ้มครองสิทธิ 
จังหวัดสุโขทัย 

26 เกียรติบตัร นางสาววันดี  ทรัพย์ทิม ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน  ประเภทที่ 12 
องค์ความรู้การประกวดการน าเสนอสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ ช่ือ
ผลงาน เครื่องอัดกลับดอกไม้ 

ระดับ
อาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

27 เกียรติบตัร นางสาวพลอยมณี ก าเนิดศร ี ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน  ประเภทที่ 12 
องค์ความรู้การประกวดการน าเสนอสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ ช่ือ
ผลงาน สครับขัดรองเท้าจากกากกาแฟ –ชา
เขียว 

ระดับ
อาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 



 

 

ที ่
รางวัล

เกียรติบัตร/ 
เกียรติคุณ 

ชื่อ รายการ ระดับ หน่วยงาน 

28 เกียรติบตัร นายสุทธิพงศ์  สอนข า 
นางสาวปพิชญา  เกิดผาสุก 
นางสาวฐิติกา  ประจง 
 

ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน  ประเภทที่ 2 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ช่ือ
ผลงาน การประดิษฐ์ลวดลายจากท่อพิวีซี 

ระดับ
อาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

29 เกียรติบตัร นางสาวอิสราภรณ์  น้อยอินทร ์
นางสาวกมลวรรณ  เนียมหอม 
นางสาวบัณฑา  ทิพชัย 
นางสาวธัญพร  สืบสายอ่อน 
นางสาวกมลรัตน์  เทพมาเรือน 
นางสาวธิดารตัน์ ฟักม ี
นางสาวสุทธิดา  ขยันยิ่ง 

ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน  ประเภทที่ 2 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ช่ือ
ผลงาน การประดิษฐ์ลวดลายจากท่อพิวีซี 

ระดับ
อาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

30 เกียรติบตัร นางสาวเพชรรัตน์  ครุฑโม 
นางสาวกัญญารัตน์  เนื้อไม ้

ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน  ประเภทที่ 7 
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ช่ือผลงาน 
แยมมะเฟือง 

ระดับ
อาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

31 เกียรติบตัร นายอัษฎายุธ พรหมมา 
นายนันทชัย  เกิดสรรค ์
นายอภิวัฒน์  ปานเลิศล้ า 
นายทศรัชฎ์ ปรีเปรม 
นางสาวมนัสพร แซ่เหล้า 
นางสาวพิมพกานต์ หล่องค า 
นางสาวศิริพร  แก้วเนต 
นางสาวอารีรตัน์ โพธ์ิอุดม 
นางสาวเด่นนภา หมื่นข่ม 
นางสาวสุนสิา เอี่ยมสะอาด 

ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน  ประเภทที่ 4 
สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ช่ือ
ผลงาน โคมไฟประหยัดพลังงานจากพัดลม
ระบายความร้อนเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ระดับ
อาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

32 เกียรติบตัร นางสาวคะนึงนิจ  พรหมเมธ 
นางสาวผกามาศ  ฉาดฉาน 
นางสาวดาวเดือน พิมศร ี
นางสาวสุรรีัตน์  บุญมา 
นางสาวฐินิตา  แสงอรณุ 
นางสาวพิลิญชิช์ณีย์ ศรีใส
นางสาวธัญรตัน์ อ่ิมชา 
นางสาวณัฐธยาณ์ ศรมีหรรณ ์
นางสาวญาโณทัย  หอมหวน 
นางสาวกุสุมา  คุ้มสา 

ได้รับรางวัล เหรียญเ งิน ประเภทที่  7 
สิ่ งประดิษฐ์ด้ าน ผลิตภัณฑ์อาหาร ช่ือ
ผลงาน กล้วยชีช็อค 

ระดับ
อาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 



 

 
 
 
 

ที ่
รางวัล

เกียรติบัตร/ 
เกียรติคุณ 

ชื่อ รายการ ระดับ หน่วยงาน 

33 เกียรติบตัร นางสาวสณุัฐษ์ชา ภัคเยี่ยมยอด ได้รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท 
การประกวดภารพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน
กลาง 

ระดับ
สถานศึกษา 

วิทยาลัย
อาชีวศึกษา

สุโขทัย 

34 เกียรติบตัร นายเมืองไทย  ลอยมณ ี
นายวรธรรม ฤากิจ 
นายชัชชชัล  บุญไทย 
นายระพีพัฒน์ เขมรา 
นายอาทิตย์ เยโ้ท้ 
นายทรงวุฒิ อ้อนน้อย 
นายเอกพล เนียมสุวรรณ 
นางสาวเจนจริา  เพ็งสว่าง 
นางสาวกาญจนา  พ่วงสุวรรณ
นางสาวสุธิดา  ชูภักดิ ์

ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทองแดง ประเภท
ที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ช่ือ
ผลงาน ที่แขวนกุญแจติดผนัง 12 ราศี 

ระดับ
อาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

35 เกียรติบตัร นายพีระศักดิ์  ต่ าต้อ 
นางสาวพิมผกา  พรมภักด ี

ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล ร ะ ดั บ  เ ห รี ยญ ทองแด ง  
ประเภทที่ 3  สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูป ช่ือผลงาน เก่าใช้ใหม่ (Up Cycle) 

ระดับ
อาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

36 เกียรติบตัร นางสาวปราณี  ส าลีปั้น 
นางสาวณภสัรา  เพชรปรีชาวงศ์
นางสาวทักษ์ดนัย นะริน 

ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน  ประเภทที่ 3 
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ช่ือ
ผลงาน น้ ายาซักผ้าขาวจากธรรมชาติ 

ระดับ
อาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

37 เกียรติบตัร นายสุมติร  น้อยมา ได้รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวด
วาดภาพสหกรณ์ในฝัน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย 

38 เกียรติบตัร นายนวิน  สุขจะนัน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การ
ประกวดแข่งขันออกแบบภาพยุติความรุ่น
แรง โครงการ “ส านักงานอัยการจังหวัดยุติ
ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ประจ า 
2558” 

ระดับจังหวดั อัยการ 
จังหวัดสุโขทัย 

39 เกียรติบตัร นางสาวน้ าทิพย์  รุ่งเรือง ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภท 
การประกวดการพูดในสาธารณะเป็น
ภาษาอังกฤษ 

ระดับ
สถานศึกษา 

วิทยาลัย
อาชีวศึกษา

สุโขทัย 



 

 
 

ที ่
รางวัล

เกียรติบัตร/ 
เกียรติคุณ 

ชื่อ รายการ ระดับ หน่วยงาน 

40 เกียรติบตัร นางสาวนิชนิภา  คงชม 
 

ได้รับ รางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพ
สหกรณ์ในฝัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ระดับจังหวดั จังหวัดสุโขทัย 

41 เกียรติบตัร นายพีรณัฐ  หมั่นกจิ ได้รับ รางวัลชมเชย การประกวดเรียงภาพ 
“เรื่องสหกรณ์ในฝัน” ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ระดับจังหวดั จังหวัดสุโขทัย 


