วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
รางวัลเกียรติคุณ และผลงานดีเด่นในปีการศึกษา 2559
ผลงานของสถานบันศึกษา
ที่

รางวัล
เกียรติบัตร/
เกียรติคุณ

ชื่อ

รายการ

ระดับ

หน่วยงาน

1.

โล่รางวัล

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ระดับชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ

2

โล่รางวัล

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

มอบโล่ เ ชิ ด ชู เ กี ย รติ ไ ด้ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการ
ดาเนินงาน ระดับดีเด่น เป็นสถานศึกษาสี ขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ประจาปีการศึกษา 2559

ระดับชาติ

3

เกียรติบตั ร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ระดับชาติ

4

เกียรติบตั ร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

5

เกียรติบตั ร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

6

เกียรติบตั ร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

7

เกียรติบตั ร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 โครงการดาเนินการบ่ม
เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร สู่ความ
เป็นเลิก
ได้รับรางวัลชนะเลิศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยระดับภาค ภาคเหนือ ประจาปีการศึกษา
2559
ได้รับ รางวัลชมเชย การประกวดกิจ กรรมสหกรณ์ใ น
โรงเรี ย น ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษางาน “ 7 มิ ถุ น ายน วั น
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2559”
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดผลงานชมรม TO BE
NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย ปี 2559 ประเภทชมรม
TO BE NUMBER ONE สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาอุดมศึกษา
ได้ รั บ เกี ย รติ บั ต ร เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า วิ ท ยาลั ย ฯ เป็ น
หน่ ว ยงานดี เ ด่ น สามารถเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
อาชีวศึกษาภาคเหนือ

ระดับ
ภาคเหนือ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ

ระดับ
จังหวัด

จังหวัดสุโขทัย

ระดับ
จังหวัด

จังหวัดสุโขทัย

ระดับ
จังหวัด

จังหวัดสุโขทัย

ผลงานของผู้บริหาร

1

รางวัล
เกียรติ
ชื่อ
บัตร/
เกียรติคุณ
เกียรติบตั ร นางเพทาย ซื่อสัจจพงษ์

2

เกียรติบตั ร นางเพทาย ซื่อสัจจพงษ์

ได้ รั บ รางวั ล แสงดาวแห่ งความดี ประจ าปี 2559
สาขานักบริหารดีเด่นแห่งปี 2559
ผู้บริหารดีเด่น

3

เกียรติบตั ร นายวรพันธ์ เพิ่มพูล
นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์

ผู้บริหารดีเด่นด้านการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่

รายการ

ระดับ

หน่วยงาน

ระดับชาติ

สโมสรทหารบก
กรุงเทพฯ
อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย

ระดับ
อาชีวศึกษา
ระดับ
อาชีวศึกษา

ผลงานครูและบุคลากร
ที่
1.

2
3

4
5

6
7

8

9

รางวัล
เกียรติ
ชื่อ
บัตร/
เกียรติคุณ
โล่รางวัล ครูกันนิการ์ จันทรโกเมศ
ครูสุมาลี บาเรอ

รายการ

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวด
สุดยอดนวัตกรรมอาชี วศึก ษา2560 ประเภทที่ 6
สิ่งประดิ ษฐ์ ด้า นหั ตถศิล ป์ ชื่อ ผลงาน “ธั ญศิ ลป์ ถิ่ น
สุ โ ขทั ย ” ในงานประชารั ฐ ร่ ว มพั ฒ นา สุ ด ยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา
เกียรติบตั ร ครูกันนิการ์ จันทรโกเมศ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
ครูพิไลวรรณ ไทยกล้า
รุ่นใหม่ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 ด้านหัตถศิลป์ “ธัญ
ครูสุมาลี บาเรอ
ศิลป์ถิ่นสุโขทัย”
เกียรติบตั ร นายพุฒิพัฒน์ เสือมั่นทรงยศ การนาเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คน
นายพิทักษ์ อุปัญญ์
รุ่นใหม่ ชื่อผลงาน สบู่สปาถุงผ้าใยตาล Milk and
นายหรรษกรณ์ ศิรัสภูริมงคล Honey Soap of Tanote Palm Fiber Packaging
Bag
เกียรติบตั ร นางปนัดดา ลิ่มภูษิตเจริญ
ได้ รั บ รางวั ล ระดั บ เหรี ย ญทอง ประเภทที่ 3
นางปทิตตา คาภูมี
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป ชื่อผลงาน สบู่ส
นายหรรษกรณ์ ศิรัสภูริมงคล ปาถุงผ้าใยตาล
เกียรติบตั ร นางธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร ได้ รั บ รางวั ล ระดั บ เหรี ย ญทอง ประเภทที่ 7
นายอนันต์ เลขวรรณวิจติ ร สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร ชื่ อ ผลงาน
นางทัศนีย์ รุ่มรวย
Vatious Sweet Decorations of Cake
นางอุบล ไชยโย
นางกาญจนา พรหมปั้น
เกียรติบตั ร นางสิทธิชัย เสาเสนา
ได้ รั บ รางวั ล ระดั บ เหรี ย ญทอง ประเภทที่ 2
นางสาวภัชราภรณ์ พิมพา
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ด้ า นการประกอบอาชี พ ชื่ อ ผลงาน
นายสุเมธ กิ่งแก้ว
อุปกรณ์ช่วยหั่นเมล็ดข้าวโพด
เกียรติบตั ร นางสาวกัณนิการ์ จันทร
ได้ รั บ รางวั ล ระดั บ เหรี ย ญทอง ประเภทที่ 9
โกเมศ
สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ชื่อผลงาน
นางสาวสุมาลี บาเรอ
ธัญศิลป์ถิ่นสุโขทัย
นางพิไลวรรณ ไทยกล้า
เกียรติบตั ร นายพุฒิพัฒน์ เสือมั่นทรงยศ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ประเภทองค์ความรู้
นายสาโรจน์ สอนโต
การนาเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คน
นางจันทรมาส กล่าเอม
รุ่นใหม่ ชื่อผลงาน หมี่กรอบทรงเครื่องต้มยา Crispy
Fried Yomyum Favour Noodles
เกียรติบตั ร นายอิษวัต รัตนสมบัติ
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์
นางอรทัย เข็มทอง
ด้าน ผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน มะพร้าวซ่อนรูป
นางสาวจุฑามาศ จงใจ

ระดับ

หน่วยงาน

ระดับชาติ

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ระดับ
ภาคเหนือ

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

ระดับ
อาชีวศึกษา

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

ระดับ
อาชีวศึกษา

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

ระดับ
อาชีวศึกษา

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

ระดับ
อาชีวศึกษา

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

ระดับ
อาชีวศึกษา

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

ระดับ
อาชีวศึกษา

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

ระดับ
อาชีวศึกษา

อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย

ที่
10
11

12
13
14

15

รางวัล
เกียรติ
ชื่อ
บัตร/
เกียรติคุณ
เกียรติบตั ร นายชาตรี จันทร์ธีระกุล
นางสาวมรรษพร สีขาว
นายพิทักษ์ อุปัญญ์
เกียรติบตั ร นางพรรณสิยา นิธิกิตติส์ ุข
เกษม
นางสาวศุภรลัคน์ นนท์แก้ว
นางสาวอุษณีย์ เกษร
นางสาวรุ่งพิรุณ ต๊ะนะเรือน
นางภิญณภัทร ทัศนะภาค
เกียรติบตั ร นางชะมัยพร เหลีย่ มจุ้ย
นางวนิดา ไกรกิจราษฎร์
นายพิทักษ์ อุปัญญ์
เกียรติบตั ร นางพินรัฎ สีตลวรางค์
นายสาโรจน์ สอนโต
นางวิกานดา ละอองเดช
เกียรติบตั ร นางสาวรุจจิรา รามัญรักษ์
นางสาวมรรษพร สีขาว
นางนิตยา คณธี
นางธัญสินี เป็นสุข
นางพัชรีย์ พรมแก้วงาม
นางสุธาสินี แกมนิล
เกียรติบตั ร นายสิทธิชัย เสาเสนา
นางสาวศุภรลัคน์ นนท์แก้ว
นางรุ่งฤดี เดชฟุ้ง
นายพิทักษ์ อุปัญญ์
นายอเนก ปิ่นเงิน
นางสาวสมพิศ พัดบัว
นางสิริพร รอดแสวง
นางจารุวรรณ คงน้อย
นางสาวปาริชาติ สองสี
นางสาวจุฑามาศ จงใจ
นายสุเมธ กิ่งแก้ว
นางสาวรุ่งพิรุณ ต๊ะนะเรือน
นายสาโรจน์ สอนโต

รายการ

ระดับ

หน่วยงาน

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์
ด้าน การประกอบอาชีพ ชื่อผลงาน อุปกรณ์ช่วยถอด
ใบพัดท่อสูบนาพญานาค
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์
ด้ า น การประกอบอาชี พ ชื่ อ ผลงาน อุ ป กรณ์
เอนกประสงค์

ระดับ
อาชีวศึกษา

อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย

ระดับ
อาชีวศึกษา

อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์
ด้า น การประกอบอาชี พ ชื่ อ ผลงาน เครื่อ งมื อ ฉี ก
ใบตอง
ได้รับรางวัลระดับ ชมเชย ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน หมี่กรอบลุยสวน

ระดับ
อาชีวศึกษา

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

ระดับ
อาชีวศึกษา

อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย

ครูผู้สอนดีเด่น ด้านการจัดการเรียนการสอน

ระดับ
อาชีวศึกษา

อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย

ครูผู้สอนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม และน้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับ
อาชีวศึกษา

อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย

ที่
16

17

18

รางวัล
เกียรติ
ชื่อ
รายการ
บัตร/
เกียรติคุณ
เกียรติบตั ร นางอุบล ไชยโย
ครูผู้สอนดีเด่นด้านสร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา
นายพุฒิพัฒน์ เสือมั่นทรงยศ
นางสาวกันนิการ์ จันทรโกเมศ
นายชาตรี จันทร์ธีระกุล
นางพิไลวรรณ ไทยกล้า
นายวชิโนรมณ์ พรอินทร์
นายธนเดช แป้นโพธิ์กลาง
นางสาวสุมาลี บาเรอ
นายหรรษกรณ์ ศิรัสภูริมงคล
เกียรติบตั ร นางสุภารัตน์ ติรพจน์กลุ
ครูผู้สอนดีเด่นด้านอุทิศตนและบาเพ็ญประโยชน์
นายสัญชัย ปี่แก้ว
นางสาวอัชลี ขุนศรีสุข
นางสุภัคณา คงพิรอด
นางสุธีรัตน์ คล้ายสมบูรณ์
นางวนิดา ไกรกิจราษฎร์
นายฐานพงษ์ โกศล
นางสาวอุษณีย์ เกษร
นางอรญา กลนาวา
นางสาววสุรตั น์ พีรยาวิจิตร
นายอนันตวัฒน์ ดิษย์ธนากูล
เกียรติบตั ร นายสุดใจ นุ่มพรม
บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเด่น
นางญาดาณีย์ วงษ์พูล
นายถวิล ทองงาม
นางอาภรรัตน์ ทับขา
นางสาวธนวันต์ ธีวสุเจริญ
นายจตุรภัทร พรอมรชัย
นางสาวพัชรวรรณ มิ่งเหมือน
นางสาวจุฑาภรณ์ หนูสอน
นางสาวจรินทร์ โยกเกิน
นางสาวรติอร จันทนนท์
นายไพโรจน์ ขาจร
นายสมคิด เปรมอ้น
นายธันยา สิรเิ ปี่ยมสุข

ระดับ

หน่วยงาน

ระดับ
อาชีวศึกษา

อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย

ระดับ
อาชีวศึกษา

อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย

ระดับ
อาชีวศึกษา

อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย

ผลงานนักเรียนนักศึกษา
ที่
1

รางวัล
เกียรติบัตร/
ชื่อ
เกียรติคุณ
โล่รางวัล นายสุมติ ร น้อยมา
นายสุเมธ น้อยมา
นายเรืองศักดิ์ ภักดีอาษา
นางสาววาสิตา สนแย้ม

2

ประกาศ
เกียรติคณ
ุ

นางสาวภัทราภรณ์ อุ่นเจริญ
นายณัชนสรณ์ เทพขันธ์

3
4

เกียรติบตั ร นางสาวเดือนเพ็ญ
ปวงประชัน
เกียรติบตั ร นางสาวกมลพรรณ ปั้นดี

5

เกียรติบตั ร นายสุมติ ร น้อยมา

6

เกียรติบตั ร นายเรืองศักดิ์ ภักดีอาษา

7

เกียรติบตั ร นายสุมติ ร น้อยมาก

นายสุธีวัต ปานทุ่ง
นายสุเมธ น้อยมา
นายสุมิตร น้อยมา
นางสาวจินดาพร โกศัย
นางสาววาสิตา สนแย้ม
นางสาวกัลยาลักษณ์ กวีวัฒนา
นางสาวธนาพร ประธาน
นางสาวธัญภรณ์ ฟังเสนาะ
นางสาวไอรดา คาทาสี

เกียรติบตั ร นายพศิน เกตุแย้ม
8
9

10

เกียรติบตั ร นางสาวเจษฎาภรณ์ อยู่เอี่ยม
นางสาวจุฑามาศ เด็ดขาด
นางสาวสุนิตา เผือกนาค
นางสาวปราณี ทองสิงห์
เกียรติบตั ร นางสาวเจษฎาภรณ์ อยู่เอี่ยม
นางสาวจุฑามาศ เด็ดขาด
นางสาวสุนิตา เผือกนาค
นางสาวปราณี ทองสิงห์

รายการ

ระดับ

หน่วยงาน

ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ระดั บ เหรี ย ญทอง การ ระดับชาติ
สานักงาน
ประกวดสุ ด ยอดนวั ต กรรมอาชี ว ศึ ก ษา2560
คณะกรรมการ
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ชื่อผลงาน
การอาชีวศึกษา
“ธัญศิลป์ถิ่นสุโขทัย” ในงานประชารัฐร่วมพัฒนา
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ เป็น 100 เยาวชน
ระดับชาติ
มูลนิธิ
คุณธรรม ดร.เทียม โชควัฒนา 2559
ดร.เทียม โชค
โชควัฒนา
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกีฬา
ระดับภาค อาชีวศึกษา
มวยไทยสมัครเล่น หญิง
ภาคเหนือ
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬา
ระดับภาค อาชีวศึกษา
มวยสากลสมัครเล่น หญิง
ภาคเหนือ
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะจิตรกรรม ระดับภาค อาชีวศึกษา
สีนาหุ่นนิ่ง
ภาคเหนือ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ ระดับภาค อาชีวศึกษา
คนรุ่นใหม่ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 ด้านหัตถศิลป์
ภาคเหนือ
“ธัญศิลป์ถิ่นสุโขทัย”

ได้ รั บ รางวั ล ชมเชย การประกวดวาดภาพเรื่ อ ง ระดับ
จังหวัดสุโขทัย
100 ปี สหกรณ์ในฝัน ระดับมัธ ยมศึกษาตอน จังหวัด
ปลาย
ได้ รับ รางวั ล ชมเชย โครงการประกวดภาพถ่ า ย
ระดับ
พลังงาน
ประเภทนักเรียน นักศึกษา ชื่อภาพถ่าย “ชีวิตกับ จังหวัด
จังหวัดสุโขทัย
แก๊สมูลสัตว์
ได้ รั บ รางวั ล ระดั บ เหรี ย ญทอง ประเภทที่ 3
ระดับ
อาชีวศึกษา
สิ่ งประดิ ษ ฐ์ ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส าเร็ จ รู ป ชื่ อ ผลงาน อาชีวศึกษา จังหวัดสุโขทัย
สบู่สปาถุงผ้าใยตาล
ได้ รั บ รางวั ล ระดั บ เหรี ย ญทอง ประเภทที่ 3
ระดับ
อาชีวศึกษา
สิ่ งประดิ ษ ฐ์ ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส าเร็ จ รู ป ชื่ อ ผลงาน อาชีวศึกษา จังหวัดสุโขทัย
สบู่สปาถุงผ้าใยตาล

11

รางวัล
เกียรติบัตร/
ชื่อ
เกียรติคุณ
เกียรติบตั ร นายพิเชษฐ์ รอบุญ

12

เกียรติบตั ร นางสาวนาทิพย์ ผิวศรี

13

เกียรติบตั ร นางสาววิสา แปลงเพ็ชร
นายณพปกรณ์ สวัสดิร์ ักษา
นางสาวศรสวรรค์ อินทราช
นายอัษฎายุธ พรหมมา
นายทศรัชฎ์ ปรีเปรม
นางสาวมธุริน รัดบ้านด่าน
เกียรติบตั ร นางสาวไอรดา คาทาสี

ได้ รั บ รางวั ล ระดั บ เหรี ย ญทอง ประเภทที่ 2
ระดับ
อาชีวศึกษา
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ด้ า นการประกอบอาชี พ ชื่ อ ผลงาน อาชีวศึกษา จังหวัดสุโขทัย
อุปกรณ์ช่วยหั่นเมล็ดข้าวโพด

เกียรติบตั ร นายพิเชษฐ์ รอบุญ
นางสาวนภาภร ผลฟัก
นายศุภกร อ่าอิ่ม
นางสาวธนาพร คมขา
เกียรติบตั ร นางสาวสุนสิ า เผือกอ่อน
นางสาวเจษฎาพร อยู่เอี่ยม

ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง ประเภทองค์ความรู้
การนาเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่ นใหม่ ชื่ อผลงาน ค๊อ กเทลวุ้ นแฟนซี Fancy
Jelly Cocktail
ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง ประเภทองค์ความรู้
การนาเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่น ใหม่ ชื่อ ผลงาน สบู่ส ปาถุ งผ้ าใยตาล Milk
and Honey Soap of
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์
ด้ า นการประกอบอาชี พ ชื่ อ ผลงาน อุ ป กรณ์
เอนกประสงค์
ได้ รั บ รางวั ล ระดั บ เหรี ย ญเงิ น ประเภทที่ 2
สิ่งประดิ ษ ฐ์ ด้า นการประกอบอาชี พ ชื่ อ ผลงาน
อุปกรณ์ถอดใบพัดท่อสูบนาพญานาค

ที่

14

15

16

นางสาวปณิดา นุภาพ
นายธนวัฒน์ กอมจาด
นางสาวกรสรัญ เลิศสรประเสริฐ
นางสาวสายธาร ผิวศรี
นางสาวบุญสิตา จันทร์ประเสริฐ
นางสาวณัฐชา อยู่ทอง

นางสาวธนาพร ประธาน
นางสาวกัลป์นาลักษณ์ กวีวัฒนา
นางสาวจิดาพร โกศัย
นายสุธีรวัต ปานทุ่ง
นายสุเมธ น้อยมา
นางสาววาสิตา สนแย้ม
นายสุมิตร น้อยมา
นายเรืองศักดิ์ ภักดีอาษา

17

เกียรติบตั ร นางสาวไพลิน เรืองโต

18

เกียรติบตั ร นายวิทยา แก้วกลิ่น
นางสาวสิรลิ ักษณ์ กลิ่นเมือง
นายภัทรภณ สมรักษ์

รายการ

ระดับ

หน่วยงาน

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การนาเสนอผลงาน ระดับภาค อาชีวศึกษา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ระดับภาค
จังหวัดสุโขทัย
ได้ รั บ รางวั ล ระดั บ เหรี ย ญทอง ประเภทที่ 7
ระดับ
อาชีวศึกษา
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร ชื่ อ ผลงาน อาชีวศึกษา จังหวัดสุโขทัย
Vatious Sweet Decorations of Cake

ได้รับรางวัล เหรียญทอง ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์
ระดับ
อาชีวศึกษา
ด้านหัตถศิลป์ ชื่อผลงาน ธัญศิลป์ถิ่นสุโขทัย
อาชีวศึกษา จังหวัดสุโขทัย

ระดับ
อาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา จังหวัดสุโขทัย
ระดับ
อาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา จังหวัดสุโขทัย
ระดับ
อาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา จังหวัดสุโขทัย
ระดับ
อาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา จังหวัดสุโขทัย

ที่
18

19
20
21
22

รางวัล
เกียรติบัตร/
ชื่อ
เกียรติคุณ
เกียรติบตั ร นางสาวจิดาภา แสนโสภา
นายอนันต์ โมกมัน
นางสาวเกศราพร จิ๋วผ้วย
นางสาวเกษมศรี คชสีห์
นางสาวฟาติมา ทรงศิริ
นางสาวกัญญารัตน์ ธรรมโครต
นางสาวนาทฤดี สุพรรณ
เกียรติบตั ร นายอรุณรุ่ง กล่าแกล้วกล้า
นายธีรพร บุญหนู
นางสาวดวงหทัย เมษาทวีป
เกียรติบตั ร นางสาวสุณัฐษ์ชา ภัคเยี่ยมยอด
เกียรติบตั ร นางสาวรัตน์ตะวัน เพียปาน
นางสาวปาหนัน พุกฟัก
นางสาวธนาพร คมขา
เกียรติบตั ร นายอธิฐาน มั่นหมาย
นางสาวพักตร์สุดา พาณเพียร
นางสาวสุธาทิพย์ บัวเผื่อน

รายการ

ระดับ

หน่วยงาน

ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ประเภทที่ 2
ระดับ
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ชื่อผลงาน อาชีวศึกษา
อุปกรณ์อเนกประสงค์

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

ได้ รั บ รางวั ล เหรี ย ญเงิ น ประเภทที่ 2
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ชื่อผลงาน
เครื่องมือฉีกใบตอง
ได้ รั บ รางวั ล ระดั บ เหรี ย ญทองแดง การ
แข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
ได้ รั บ รางวั ล ระดั บ ชมเชย ประเภทที่ 7
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน
หมี่กรอบลุยสวน
ได้ รั บ รางวั ล ระดั บ ชมเชย ประเภทที่ 9
สิ่งประดิษ ฐ์ ด้า นหั ต ถศิ ล ป์ ชื่อ ผลงาน การ
ออกแบบของที่ ร ะลึ ก อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์
สุโขทัยด้วยเทคนิค เปเปอร์โทล (Papertole)

ระดับ
อาชีวศึกษา

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

ระดับ
อาชีวศึกษา
ระดับ
อาชีวศึกษา

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

ระดับ
อาชีวศึกษา

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

