
ผลงานของสถานบันศึกษา 

ที่ 

รางวัล
เกียรติบัตร/ 

เกียรติคุณ 

ช่ือ รายการ ระดับ หน่วยงาน 

1. เกียรติบัตร 

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจ าปี 2559 

“สถานศึกษาพอเพียง 2559” 

ระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

2 โล่เกียรติคุณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็น

ศูนย์ความรู้สมาร์บิทที่มีผลการด าเนินงานในระดับ "ดี

เย่ียม" จากบริษัท คริสตอลซอฟท์ จ ากัด(มหาชน)และรับ

เกียรติบัตรครูผู้มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเย่ียมพร้อมลง

นามความร่วมมือให้เป็นศูนย์ความรู้และบริการวิชาการ

ด้านซอฟท์แวร์บัญชีต่อไป 

ระดับชาติ บริษัท คริสตอล

ซอฟท์ จ ากัด

(มหาชน) 

3 เกียรติบัตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 

 

เข้าร่วมการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
ประจ าปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ 
เหรียญทอง ชื่อผลงาน เครื่องปาดครีมเค้ก (Cake 
Cream Spreader Equipment) 

ระดับ อศจ. 

 

อาชีวศึกษา 

จังหวัดสุโขทัย 

4 เกียรติบัตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 

 

เข้าร่วมการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
ประจ าปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ 
เหรียญทอง ชื่อผลงาน ผลิตภัณฑ์ดินปั้นจากก้านบัว 

ระดับ อศจ. 

 

อาชีวศึกษา 

จังหวัดสุโขทัย 

5 เกียรติบัตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 

 

เข้าร่วมการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
ประจ าปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ 
เหรียญทอง ชื่อผลงาน ลายไทยวิจิตรหัตถศิลป์ร่วมสมัย 

ระดับ อศจ. 

 

อาชีวศึกษา 

จังหวัดสุโขทัย 

6 เกียรติบัตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 

 

เข้าร่วมการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
ประจ าปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
ระดับ เหรียญทอง ชื่อผลงาน ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลกระดาษ
ก้านกล้วย 

ระดับ อศจ. 

 

อาชีวศึกษา 

จังหวัดสุโขทัย 

 

รางวัลและผลงานของผู้บริหาร 



ที่ 

รางวัล
เกียรติ
บัตร/ 

เกียรติคุณ 

ช่ือ รายการ ระดับ หน่วยงาน 

1 โล่รางวัล นางเพทาย  ซื่อสัจจพงษ์ 

 

รับรางวัลบุคคลต้นแบบเพชรน้ าเอก "รัตนาวดี" 
จากมูลนิธิ ท่านหญิง จันทรจรัสศรี  ยุคล ใน
โครงการเสริมสร้างการพัฒนาคนและสังคมไทย 
ประกาศรางวัลเกียรติคุณยกย่องส่งเสริมให้บุคคล
ต้นแบบท่ีทรงคุณค่าของสังคมไทย ได้มอบรางวัล
เพชรน้ าเอก "รัตนาวดี" 

ระดับชาติ ศูนย์ประชุม 

สถาบันวิจัย 

จุฬาภรณ์ 

กรุงเทพมหานคร 

 

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่ 

รางวัล
เกียรติ
บัตร/ 

เกียรติคุณ 

ช่ือ รายการ ระดับ หน่วยงาน 

1 เกียรติบัตร นางสาวกัณนิการ์  จันทโกเมศ 
นางพิไลวรรณ ไทยกล้า 
นางสาวสุมาลี บ าเรอ 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ธัญศิลป์ถ่ินสุโขทัย ประเภทที่ 9
สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 

ระดับชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
2 เกียรติบัตร นายธนเดช  แป้นโพธ์ิกลาง 

นางสาวรติอร  จันทนนท์ 
ไ ด้รับราง วัลรองชะ เลิศอันดับที่   1  วันที่  26 
กั นยาย น  2560ศู น ย์ บ่ ม เพา ะผู้ ป ร ะ กอบกา ร
อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการ
ประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ 5 ดาว ระดับชาติ ภาคเหนือ 
ประจ าปี 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 

ระดับชาติ ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ 

3 เกียรติบัตร นางสาวสุมาลี  บ าเรอ 
นางสาวกัณนิการ์  จันทรโกเมศ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ทักษะจิตรกรรมไทย  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ในวันที่  2 กุมภาพันธ์  
2561 

ระดับชาติ วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุร ี

4 โล่รางวัล นางสาวกัณนิการ์  จันทรโกเมศ
นางสาวสุมาลี  บ าเรอ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  
“ลายไทยวิจิตรหัตถศิลป์ร่วมสมัย” ในวันที่ 3 มีนาคม 
2561 

ระดับชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
5 เกียรติบัตร นางสาวกัณนิการ์  จันทรโกเมศ 

นางสาวสุมาลี  บ าเรอ 
ได้รับรางวัล ระดับ เหรียญเงิน  โครงงาน สร้างสรรค์
งานศิลป์ด้วยอินแป้งมัน  ประจ าปี 2560 

ระดับ
ภาคเหนือ 

ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ 
6 เกียรติบัตร นางปนัดดา  ลิ่มภูษิตเจริญ 

นางสาวมรรษพร สีขาว 
นางสาวรุจจิรา รามัญรักษ ์
นางปทิตตา ค าภูมี 
นายหรรษกรณ์ ศริัสภรูิมงคล 

ได้รับรางวัล  เหรียญเงิน  โครงงานการเปรียบเทียบ
หาอัตราส่วนการท าเน้ือดินปั้นจากก้านบัว ประจ าปี 
2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก 
 
 

ระดับ
ภาคเหนือ 

ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ 



ที่ 

รางวัล
เกียรติ
บัตร/ 

เกียรติคุณ 

ช่ือ รายการ ระดับ หน่วยงาน 

7 เกียรติบัตร นางฐิติกาญจน์ พลับพลาสี 
นางรุ่งฤดี  เดชฟุ้ง 
นางกนกวรรณ หาญก าธร 

ได้รับรางวัล  เหรียญทองแดง  โครงงานสบู่ฟักข้าว 
ใยบวบ ประจ าปี 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก 

ระดับ
ภาคเหนือ 

ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ 
8 เกียรติบัตร นางอุบล  ไชยโย 

นางปทิตตา ค าภูมี 
ได้รับรางวัล  เหรียญทองแดง  โครงงานการศึกษา
อัตราส่วนของแครอทในการท าวุ้นแครอท ประจ าปี 
2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก 

ระดับ
ภาคเหนือ 

ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ 
9 โล่รางวัล นางสาวกัณนิการ์  จันทรโกเมศ 

นางสาวสุมาลี  บ าเรอ 
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ กลุ่ม 
9.2 ด้านหัตถศิลป์ร่วมสมัย การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 

ระดับ
ภาคเหนือ 

วิทยาลัยเทคนิค
อุทัยธานี 

10 เกียรติบัตร นายธนเดช  แป้นโพธ์ิกลาง 
นายจตุรภัทร พรอมรชัย 
นางสาวอุษณีย์ เกสร 
นายสิทธิชัย  วันทอง 

ชนะเลิศการแข่งขันองค์การวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา
ระดับกลาง เหรียญทองดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 
2560 

ระดับ
ภาคเหนือ 

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 

11 เกียรติบัตร นายสุเมธ กิ่งแก้ว 
นายสิทธิชัย เสาเสนา 
นางสาวปาริชาติ สองส ี

เข้าร่วมการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
ประจ าปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ 
เหรียญทอง ชื่อผลงาน เครื่องปาดครีมเค้ก (Cake 
Cream Spreader Equipment) 

ระดับ 
อศจ. 

 

อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

12 เกียรติบัตร นายหรรษกรณ์ ศริัสภรูิมงคล 
นางปนัดดา ลิ่มภูษิตเจริญ 
นางปทิตตา ค าภูมี 
นางนิตยา  คณธี 
นางสาวมรรษพร  สีขา 

เข้าร่วมการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
ประจ าปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ 
เหรียญทอง ชื่อผลงาน ผลิตภัณฑ์ดินปั้นจากก้านบัว 

ระดับ 
อศจ. 

 

อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

13 เกียรติบัตร นางสาวกัณนิการ์ จันทรโกเมศ 
นางสาวสุมาลี บ าเรอ 
นางพิไลวรรณ ไทยกล้า 
นางสาวนิตยา คณธี 

เข้าร่วมการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
ประจ าปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ 
เหรียญทอง ชื่อผลงาน ลายไทยวิจิตรหัตถศิลป์ร่วม
สมัย 

ระดับ 
อศจ. 

 

อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

14 เกียรติบัตร นางฐิติกาญจน์ พลับพลาสี 
นางพินรัฐ สีตลวรางค ์
นางรุ่งฤดี เดชฟุ้ง 
นางกนกวรรณ หาญก าธร 

เข้าร่วมการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
ประจ าปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
ระดับ เหรียญทอง ชื่อผลงาน ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล
กระดาษก้านกล้วย 

ระดับ 
อศจ. 

 

อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

15 เกียรติบัตร 
 
 

นางสาวอุษณีย์  เกษร 
นางพรรณสิยา  นิธิกิตต์ิสุขเกษม 
นางภิญณภัทร ทัศนะภาค 
นางสาวศุภรลคัน์  นนท์แก้ว 
นางสาวรุ่งพิรุณ  ต๊ะนะเรือน 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการพิมพ์
อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์  แผนกวิชาการเลขานุการ 
ระหว่างวันที่ 13-14 พ.ย.60 

ระดับ 
อศจ. 

อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 



ที่ 

รางวัล
เกียรติ
บัตร/ 

เกียรติคุณ 

ช่ือ รายการ ระดับ หน่วยงาน 

16 เกียรติบัตร 
 
 

นางพรรณสิยา  นิธิกิตต์ิสุขเกษม 
นางภิญณภัทร ทัศนะภาค 
นางสาวศุภรลคัน์  นนท์แก้ว 
นางสาวรุ่งพิรุณ  ต๊ะนะเรือน 
นางสาวอุษณีย์  เกษร 

ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการพิมพ์ไทย แผนก
วิชาการเลขานุการ ระหว่างวันที่ 13-14 พ.ย.60 

ระดับ 
อศจ. 

อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

17 เกียรติบัตร นายหรรษกรณ์ ศริัสภรูิมงคล 
นางปนัดดา ลิ่มภูษิตเจริญ 
นางสาวน่ิมนวล สุขสวรรค ์
นายประจักษ์ ช่วยเพ็ญ 
นายปดิพัฒน์  ค าอินทร์ 
นางปทิตตา ค าภูมี 

แผนกวิชาการตลาด ชนะเลิศการแข่งขันทักษะ การ
เขียนแผนธุรกิจ ระหว่างวันที่ 13 – 14 พ.ย 60 

ระดับ 
อศจ. 

อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

18 เกียรติบัตร นางพิไลวรรณ ไทยกล้า 
นางจันทรมาส กล่ าเอม 
นางจิตรเจริญ เคหะวัฒกานนท์ 
นายพุฒิพัฒน์ เสือมั่นทรงยศ 
นางสาวอัลชลี ขุนศรีสุข 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดภาษาอังกฤษ ชนะเลิศ
การแข่งขันสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 

ระดับ 
อศจ. 

อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

19 เกียรติบัตร นายพุฒิพัฒน์ เสือมั่นทรงยศ 
นางพิไลวรรณ ไทยกล้า 
นางจันทรมาส กล่ าเอม 
นางจิตรเจริญ เคหะวัฒกานนท์ 
นางสาวอัลชลี ขุนศรีสุข 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดภาษาอังกฤษ ชนะเลิศ
การแข่งขันการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 

ระดับ 
อศจ. 

อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

20 เกียรติบัตร นายธนเดช  แป้นโพธ์ิกลาง 
นายจตุรภัทร พรอมรชัย 
นางสาวอุษณีย์ เกษร 

งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
เป็นครูผู้ ควบคุมนักศึกษา ประกวดการแข่ง ขัน 
ชนะเลิศ ประเภทการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง  

ระดับ 
อศจ. 

อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

21 เกียรติบัตร นายธนเดช  แป้นโพธ์ิกลาง 
นายจตุรภัทร พรอมรชัย 
นางสาวอุษณีย์ เกษร 

งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
เป็นครูผู้ ควบคุมนักศึกษา ประกวดการแข่ง ขัน 
ชนะเลิศ ประเภทการประกวดร้องเพลงไทยสากลชาย 

ระดับ 
อศจ. 

อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

22 เกียรติบัตร นายธนเดช  แป้นโพธ์ิกลาง 
นายจตุรภัทร พรอมรชัย 
นางสาวอุษณีย์ เกษร 

งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
เป็นครูผู้ ควบคุมนักศึกษา ประกวดการแข่ง ขัน 
ชนะเลิศ ประเภทการประกวดร้องเพลงไทยสากลหญิง 

ระดับ 
อศจ. 

อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

23 เกียรติบัตร นายธนเดช  แป้นโพธ์ิกลาง 
นายจตุรภัทร พรอมรชัย 
นางสาวอุษณีย์ เกสร 
 
 

งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
เป็นครูผู้ ควบคุมนักศึกษา ประกวดการแข่ง ขัน 
ชนะเลิศ ประเภทการประกวดร้องเพลงสากลหญิง 

ระดับ 
อศจ. 

อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 



ที่ 

รางวัล
เกียรติ
บัตร/ 

เกียรติคุณ 

ช่ือ รายการ ระดับ หน่วยงาน 

24 เกียรติบัตร นางศนิชล  เนียมกลั่น 
นางธัญสินี  เป็นสุข 
นางสุธาสินี แกมนิล 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดภาษาไทย ประกวด
การแข่งขัน ชนะเลิศ ประเภทการประกวดสุนทรพจน์
ภาษาไทย 
 
 

ระดับ 
อศจ. 

อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

25 เกียรติบัตร นางศนิชล  เนียมกลั่น 
นางธัญสินี  เป็นสุข 
นางสุธาสินี แกมนิล 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดภาษาไทย ประกวด
การแข่งขัน ชนะเลิศ ประเภทการประกวดรักการอ่าน 

ระดับ 
อศจ. 

อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

26 เกียรติบัตร นางศนิชล  เนียมกลั่น 
นางธัญสินี  เป็นสุข 
นางสุธาสินี แกมนิล 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดภาษาไทย ประกวด
การแข่งขัน ชนะเลิศ ประเภทการประกวดเล่านิทาน 

ระดับ 
อศจ. 

อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

27 เกียรติบัตร นางศนิชล  เนียมกลั่น 
นางธัญสินี  เป็นสุข 
นางสุธาสินี แกมนิล 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดภาษาไทย ประกวด
การแข่งขัน ชนะเลิศ ประเภทการประกวดมารยาท
ไทย 

ระดับ 
อศจ. 

อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

28 เกียรติบัตร นายธนเดช  แป้นโพธ์ิกลาง 
นายจตุรภัทร พรอมรชัย 
นางสาวอุษณีย์ เกษร 

งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
เป็นครูผู้ ควบคุมนักศึกษา ประกวดการแข่ง ขัน 
ชนะเลิศ ประเภทการประกวดดนตรีไทย ประเภทขิม 
7 หย่อง 

ระดับ 
อศจ. 

อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

29 เกียรติบัตร นายธนเดช  แป้นโพธ์ิกลาง 
นายจตุรภัทร พรอมรชัย 
นางสาวอุษณีย์ เกษร 

งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
เป็นครูผู้ ควบคุมนักศึกษา ประกวดการแข่ง ขัน 
ชนะเลิศ ประเภทการประกวดดนตรีไทย ประเภท
จะเข้ 

ระดับ 
อศจ. 

อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

30 เกียรติบัตร นางอุบล  ไชยโย 
นางปทิตตา ค าภูมี 
นายพุฒิพัฒน์ เสือมั่นทรงยศ 

ได้รับรางวัลระดับ “เหรียญทอง” ชื่อผลงาน “ข้าว
เกรียบปลาข้าวไรซ์เบอรี่ (Fish cracker-Riceberry)”  

ระดับ 
อศจ. 

อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

31 เกียรติบัตร นางนิตยา  คณธี ไ ด้รั บราง วัลระ ดับ  “ เหรี ยญทอง”  ชื่ อผลงาน 
“ARTSTICALLY CONTEMPORARY OF THAI 
PATTERN GAFMANSHIP” 

ระดับ 
อศจ. 

อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

32 เกียรติบัตร นางสิริพร  รอดแสวง 
นายสัญชัย  ปี่แก้ว 
นางสาวมรรษพร  สีขาว 

ได้รับรางวัลระดับ “เหรียญเงิน” ชื่อผลงาน “กรรมวีธี
ท ารองเท้าผ้าสะท้อนน้ า (Process Shoes reflective 
cloth water)” 

ระดับ 
อศจ. 

อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

33 เกียรติบัตร นางจุฑามาศ  ช้อนนาค 
นายพิทักษ์ อุปัญญ์ 
นายสัญชัย  ปี่แก้ว 

ได้รับรางวัลระดับ “เหรียญเงิน” ชื่อผลงาน “การ
ออกแบบของที่ระลึกอุทยาน ประวัติศาสตร์สุโขทัย 
ด้วยเทคนิค เปเปอร์โหล (Paper-Tote)” 

ระดับ 
อศจ. 

 
 

อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 



ที่ 

รางวัล
เกียรติ
บัตร/ 

เกียรติคุณ 

ช่ือ รายการ ระดับ หน่วยงาน 

34 เกียรติบัตร นายพิทักษ์ อุปัญญ์ 
นางสาวมรรษพร  สีขาว 
นางสิริพร  รอดแสวง 
นางสาวรัชนิกร ยอดดี 
 

ได้รับรางวัลระดับ “เหรียญเงิน” ชื่อผลงาน “โคมไฟ 
จากตะกร้าพลาสติก” 

ระดับ 
อศจ. 

อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

35 เกียรติบัตร นายอิษวัต  รัตนสมบัติ 
นางอรทัย  เข็มทอง 
นางนิตยา คณธี 
 

ได้รับรางวัลระดับ “เหรียญเงิน” ชื่อผลงาน “ลิป
ปาล์มผลไม้” 

ระดับ 
อศจ. 

อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

36 เกียรติบัตร นางชะมัยพร  เหลี่ยมจุ้ย 
นางวนิดา  ไกรกิจราษฎร ์
นางสาวมรรษพร  สีขาว 
 

ได้รับรางวัลระดับ “เหรียญเงิน” ชื่อผลงาน “สเปรย์
ปรับอากาศสมุนไพร” 

ระดับ 
อศจ. 

อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

37 เกียรติบัตร นางสาวศุภรลคัน์  นนท์แก้ว 
นางพรรณสิยา  นิธิกิตต์ิสุขเกษม 
นางภิญณภัทร ทัศนะภาค 
นางสาวรุ่งพิรุณ  ต๊ะนะเรือน 
นางสาวอุษณีย์  เกษร 

ได้รับรางวัลระดับ “เหรียญเงิน” ชื่อผลงาน “สบู่
สมุนไพรจากดอกอัญชันผสมน้ าผึ้ง” 

ระดับ 
อศจ. 

อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

38 เกียรติบัตร นายพิทักษ์  อุปัญญ์ 
นางสาวมรรษพร  สีขาว 
นางจันทรมาส  กล่ าเอม 
นายชาตรี  จันทร์ธีระกุล 

ได้รับรางวัลระดับ “เหรียญทองแดง” ชื่อผลงาน 
“เครื่องก าจัดวัชพืชออกจากเมล็ดพันธ์” 

ระดับ 
อศจ. 

อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

 
 

 

 

 

 

 

 



รางวัลและผลงานของผู้เรียน 

ที่ 
รางวัลเกียรติ

บัตร/ 
เกียรติคุณ 

ช่ือ รายการ ระดับ หน่วยงาน 

1 เกียรติบัตร  ได้รับรางวัลรองชะเลิศอันดับที่  1  วันที่ 26
กันยายน 2560ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วม
การประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ 5 ดาว ระดับชาติ 
ภาคเหนือ ประจ าปี  2559 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงใหม่ 

ระดับชาติ ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนา
อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 

2 เกียรติบัตร นายสุเมธ  น้อยมาก ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ทักษะจิตรกรรม
ไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ในวันที่  2 
กุมภาพันธ์  2561 
 
 
 

ระดับชาติ วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุร ี

3 เกียรติบัตร นางสาวธัญภรณ์ ฟังเสนาะ 
นางสาวไอรดา ค าทาสี 
นางสาวจินดาพร โกศัย 
นายสุธีรวัต ปานทุ่ง 
นางสาวธนาพร ประธาน 
นางสาววาสิตา สนแย้ม 
นายสุเมธ น้อยมา 
นายสุมิตร น้อยมา 
นายเรืองศักด์ิ ภักดีอาษา 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ธัญศิลป์ถ่ินสุโขทัย ประเภทที่ 
9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ชนะเลิศ ระดับ
เหรียญทอง 

ระดับชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการ

การ
อาชีวศึกษา 

4 เหรียญ 
+ 

เกียรติบัตร 

นางสาวธมลวรรณ  วัดแย้ม 
 
 

 ได้รับรางวัล เหรียญทอง กระโดดสูงหญิง   ใน
กีฬาอาชีวเกมส์ระดับชาติ พิษณุโลกเกมส์ ครั้งที่
12..  

ระดับชาติ อาชีวเกมส์ 
พิษณุโลก

เกมส์ 
5 เกียรติบัตร นายสุมิตร  น้อยมา 

 
ได้รับรางวัล ระดับ เหรียญเงิน การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ “จิตรกรรมสีน้ าหุ่นน่ิง” 

ระดับชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการ

การ
อาชีวศึกษา 

6 เหรียญ 
+ 

เกียรติบัตร 

นางสาวธมลวรรณ  วัดแย้ม 
 

ได้รับรางวัล  เหรียญทองแดง มวยสากล รุ่นพิน
เวท. นน.ไม่เกิน45 ก.ก. ในกีฬาอาชีวเกมส์
ระดับชาติ พิษณุโลกเกมส์ ครั้งที่12..  
 
 
 

ระดับชาติ อาชีวเกมส์ 
พิษณุโลก

เกมส์ 



ที่ 

รางวัลเกียรติ
บัตร/ 

เกียรติคุณ 

ช่ือ รายการ ระดับ หน่วยงาน 

7 โล่รางวัล นางสาวธัญภรณ์ ฟังเสนาะ 
นางสาวสถิตภรณ์ ฉิมกาญจ
นะ 
นางสาวจินดาพร โกศัย 
นายสุธีรวัต ปานทุ่ง 
นางสาวธนาพร ประธาน 
นางสาววาสิตา สนแย้ม 
นายสุเมธ น้อยมา 
นายสุมิตร น้อยมา 
นายเรืองศักด์ิ ภักดีอาษา 
นายอดิศร  ลือเฟ่ือง 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  
ชื่อผลงาน “ลายไทยวิจิตรหัตถศิลป์ร่วมสมัย” 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  

ระดับชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการ

การ
อาชีวศึกษา 

8 เกียรติบัตร นางสาวชนัญธิดา  ต่ายมี 
 

รองชนะเลิศอันดับที่  2  มวยสากลสมัครเล่น 
(หญิง) รุ่นพินเวท  น้ าหนักไม่เกิน  60  กิโลกรัม
การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษา อาชีวะเกมส์  
ระดับภาค ครั้งที่   12 “เขลางค์นครเกมส์” 
จังหวัดล าปาง 
 
 

ระดับภาค อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 

9 เกียรติบัตร นางสาวธมลวรรณ  วัดแย้ว 
 

รองชนะเลิศอันดับที่  1  มวยสากลสมัครเล่น 
(หญิง) รุ่นพินเวท  น้ าหนักไม่เกิน  45  กิโลกรัม
การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษา อาชีวะเกมส์  
ระดับภาค    ครั้งที่  12 “เขลางค์นครเกมส์” 
จังหวัดล าปาง 

ระดับภาค อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 

10 เกียรติบัตร นางสาวพิชญา  คุ้มเรือน 
นางสาวอรนุช  สวัสด์ิรักษา 
 

รองชนะเลิศอันดับที่  1  ประเภทกีฬาหมาก
ล้ อม   คู่ ห ญิ ง   ก า ร แ ข่ ง ขันกี ฬ า นัก เ รี ย น  
นักศึกษา อาชีวะเกมส์  ระดับภาค    ครั้งที่  12 
“เขลางค์นครเกมส์” จังหวัดล าปาง 

ระดับภาค อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 

11 เกียรติบัตร นายอธิวัฒน์  จันทร์เทศ 
นางสาวไอรดา ค าทาสี 
นางเรืองศักด์ิ ภักดีอาษา 
 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน โครงงานสร้างสรรค์งาน
ศิลป์ด้วยดินแป้งมัน 

ระดับ
ภาคเหนือ 

ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนา
อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 

12 เกียรติบัตร นางสาวณัฐพร  อภิมา 
นางสาวรมย์ลดา  แก้วถึง 
นายภานุมาศ หมื่นอินทร์ 
 

ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล  เ ห รี ยญ เ งิ น  โ ค ร ง ง านกา ร
เปรียบเทียบหาอัตราส่วนการท าเน้ือดินปั้นจาก
ก้านบัว 

ระดับภาค อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 



ที่ 
รางวัลเกียรติ

บัตร/ 
เกียรติคุณ 

ช่ือ รายการ ระดับ หน่วยงาน 

13 เกียรติบัตร นางสาวน้ าทิพย์ อาจศัตรู 
นางสาวณฐิกา  ค าผาย 
นางสาวสิริลักษณ์ พลวิชัย 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง โครงงานสบู่ฟักข้าว
ใยบวบ 

ระดับ
ภาคเหนือ 

ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนา
อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 

14 เกียรติบัตร  ชนะเลิศการแข่งขันองค์การ วิชาชีพ ระดับ
สถานศึกษาระ ดับกลาง เหรียญทองดีเ ด่น 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

ระดับ
ภาคเหนือ 

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 

15 เกียรติบัตร  นายสุมิตร น้อยมา 
 
 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพวาดสีน้ า
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหัวข้อ “ร่วมใจไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท 

ศาล
เยาวชน

และ
ครอบครัว
จังหวัด
สุโขทัย 

ศาลเยาวชน
และครอบครัว
จังหวัดสุโขทัย 

16 เกียรติบัตร 
 
 

นายนนทกร  โสวรรณ ี ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการพิมพ์อังกฤษด้วย
คอมพิวเตอร์  แผนกวิชาการเลขานุการ ระหว่าง
วันที่ 13-14 พ.ย.60 

ระดับ 
อศจ. 

อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

17 เกียรติบัตร 
 
 

นางสาวจิดาภา  เข็มประเสริฐ ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการพิมพ์ไทย แผนก
วิชาการเลขานุการ ระหว่างวันที่ 13-14 พ.ย.
60 
 
 

ระดับ 
อศจ. 

อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

18 เกียรติบัตร นางสาวนัฐพร  อภิมา 
นายภานุมาศ  หมื่นอินทร์ 

ได้รับรางวัลระดับ “เหรียญทอง” ชื่อผลงาน 
“ผลิตภัณฑ์ดินปั้นจากก้านบัว” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2560 

ระดับ 
อศจ. 

อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

19 เกียรติบัตร นายอดิศร  ลือเฟ่ือง 
นางสาวสถิตภรณ์ ฉิมกาญจ
นะ 
นางสาววาสิตา สนแย้ม 
นางสาวธัญภรณ์ ฟังเนาะ 
นายเรืองศักด์ิ ภักดีอาษา 
นายสุมิตร น้อยมา 
นายสุธีรวัต ปานทุ่ง 
นางสาวจินดาพร โกศัย 
นายสุเมธ น้อยมา 
 

ได้รับรางวัลระดับ “เหรียญทอง” ชื่อผลงาน 
“ลายไทยวิจิตรหัตถศิลป์ร่วมสมัย” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2560 

ระดับ 
อศจ. 

อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 



 

ที่ 
รางวัลเกียรติ

บัตร/ 
เกียรติคุณ 

ช่ือ รายการ ระดับ หน่วยงาน 

20 เกียรติบัตร นางสาวพิมพ์ผกา พรมภักดี 
นายธนากร คงรัตนชาติ 
นายสมพงษ์ ปูทิ 
นางฐิติมา หนานตา 
นายจักรพันธ์ แก้วกราด 

แผนกวิชาการตลาด ชนะเลิศการแข่งขันทักษะ 
การเขียนแผนธุรกิจ ระหว่างวันที่ 13 – 14 พ.ย 
60 

ระดับ 
อศจ. 

อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

21 เกียรติบัตร นายภาณุพงศ์ รัตนวิมล 

 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดภาษาอังกฤษ 
ชนะเลิศการแข่งขันสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 

ระดับ 
อศจ. 

อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

22 เกียรติบัตร นายพิเชษฐ์  รอบุญ 
 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดภาษาอังกฤษ 
ชนะเลิศการแข่งขันการพูดในที่สาธารณะเป็น
ภาษาอังกฤษ 

ระดับ 
อศจ. 

อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

23 เกียรติบัตร นางสาวนัดทิกา บุญธานี 
 

งานกิ จ กรรม  ฝ่ าย พัฒนากิ จการ นัก เรี ยน 
นักศึกษา เป็นครูผู้ควบคุมนักศึกษา ประกวดการ
แข่งขัน ชนะเลิศ ประเภทการประกวดร้องเพลง
ไทยลูกทุ่งหญิง  

ระดับ 
อศจ. 

อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

24 เกียรติบัตร นายศุภณัฐ  เอ่ียมศรี 
 

งานกิ จ กรรม  ฝ่ าย พัฒนากิ จการ นัก เรี ยน 
นักศึกษา เป็นครูผู้ควบคุมนักศึกษา ประกวดการ
แข่งขัน ชนะเลิศ ประเภทการประกวดร้องเพลง
ไทยสากลชาย 

ระดับ 
อศจ. 

อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

25 เกียรติบัตร นางสาวกชกร เพชรดี 
 

งานกิ จ กรรม  ฝ่ าย พัฒนากิ จการ นัก เรี ยน 
นักศึกษา เป็นครูผู้ควบคุมนักศึกษา ประกวดการ
แข่งขัน ชนะเลิศ ประเภทการประกวดร้องเพลง
ไทยสากลหญิง 

ระดับ 
อศจ. 

อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

26 
 

เกียรติบัตร นางสาวปิยนุช สืบประยูร งานกิ จ กรรม  ฝ่ าย พัฒนากิ จการ นัก เรี ยน 
นักศึกษา เป็นครูผู้ควบคุมนักศึกษา ประกวดการ
แข่งขัน ชนะเลิศ ประเภทการประกวดร้องเพลง
สากลหญิง 

ระดับ 
อศจ. 

อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

27 เกียรติบัตร นางสาวรัตน์ตะวัน เพียรปาน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดภาษาไทย 
ประกวดการแข่งขัน ชนะเลิศ ประเภทการ
ประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย 

ระดับ 
อศจ. 

อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

28 เกียรติบัตร นางสาวรมย์ลดา  แก้วถึง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดภาษาไทย 
ประกวดการแข่งขัน ชนะเลิศ ประเภทการ
ประกวดรักการอ่าน 

ระดับ 
อศจ. 

อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

29 เกียรติบัตร นายณัชนน เณรพัด แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดภาษาไทย 
ประกวดการแข่งขัน ชนะเลิศ ประเภทการ
ประกวดเล่านิทาน 

ระดับ 
อศจ. 

อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 



 

ที่ 
รางวัล

เกียรติบัตร/ 
เกียรติคุณ 

ช่ือ รายการ ระดับ หน่วยงาน 

30 เกียรติบัตร นายธนาวัฒน์ ใจหมั่น 
นางสาววรภัทธ์ ท่ังทอง 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดภาษาไทย 
ประกวดการแข่งขัน ชนะเลิศ ประเภทการ
ประกวดมารยาทไทย 

ระดับ อศจ. อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

31 เกียรติบัตร นางสาวชฎาพร  บังคะบุตร งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 
นักศึกษา เป็นครูผู้ควบคุมนักศึกษา ประกวด
การแข่งขัน ชนะเลิศ ประเภทการประกวด
ดนตรีไทย ประเภทขิม 7 หย่อง 

ระดับ อศจ. อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

32 เกียรติบัตร นางสาวรังสิมา รศัมิทัต งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 
นักศึกษา เป็นครูผู้ควบคุมนักศึกษา ประกวด
การแข่งขัน ชนะเลิศ ประเภทการประกวด
ดนตรีไทย ประเภทจะเข้ 

ระดับ อศจ. อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

33 เกียรติบัตร นางสาวฉัตรพร  ไชยวงศ์ 
นางสาวสุพรรษา นาคประเสริฐ 
นางสาวปาลิดา  อินทร์พล 
นางสาวณฐิกา ค าผาย 
นางสาวน้ าทิพย์ อาจศัตรู 
นางสาวสิริลักษณ์ พลวิชัย 
 

ได้รับรางวัลระดับ “เหรียญทอง” ชื่อผลงาน 
“ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลกระดาษก้านกล้วย” การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปี
การศึ กษา  2560 “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” 

ระดับ อศจ. อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

34 เกียรติบัตร นางสาวสถิตย์ภรณ์  ฉิมกาญจนะ 
นายอดิศร  ลือเฟ่ือง 

ได้รับรางวัลระดับ “เหรียญทอง” ชื่อผลงาน 
“ARTISTICALLY CONTEMPORARY OF 
THAI PATTERN GARTMANSHIP” 

ระดับ อศจ. อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

35 เกียรติบัตร นายนิรวิทย์  เกตุเนียม 
นางสาวสิริรัตน์  เขียวฤทธ์ิ 
นางสาวสราวรรณ  สร้อยเพ็ชร ์
นางสาวณัฐพร  เถอะจ๋า 

ได้รับรางวัลระดับ “เหรียญทอง” ชื่อผลงาน 
“เครื่องปาดครีมเค้ก (CakeCream Spreader 
Equipment)” 

ระดับ อศจ. อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

36 เกียรติบัตร นายธนวัฒน์ ก่อมจาด 
นางสาวเพชรไพลิน มีศิลป์ 
นางสาวลัดดา  ศิริภัก 
นางสาวปณิดา  นุภาพ 

ได้รับรางวัล “เหรียญทอง” ชื่อผลงาน “ข้าว
เกรียบปลากข้าวไรซ์เบอรี่ (Fish cracker- 
Riceberry)” 

ระดับ อศจ. อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

37 เกียรติบัตร นายอฐิษฐาน  มั่นหมาย 
นางสาวศิริลักษณ์  จรูญเนตร 
นางสาวสิริลักษณ์  ทองมา 
นางสาวพักตร์สุดา  พากเพียร 
นางสาวสุธาทิพย์  บัวเผื่อน 

ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน” ชื่อผลงาน “การ
ออกแบบของที่ระลึกอุทยาน ประวัติศาสตร์
สุโขทัย  ด้วยเทคนิคเปเปอร์โทล (Paper-
Tole)” 

ระดับ อศจ. อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 



 

 

ที่ 
รางวัล

เกียรติบัตร/ 
เกียรติคุณ 

ช่ือ รายการ ระดับ หน่วยงาน 

38 เกียรติบัตร นางสาวสุกัญญา  ห่วงมี 
นางสาวฐิติรัตน์  อินดี 
นางสาวภัคธีมา  สุวรรทา 
นายนพรัตน์  สัพลักษณ์ 
นายชยพล  เกษรักษ์ 
นายภูเบศ น่ิมค า 
 

ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน” ชื่อผลงาน “โคมไฟ 
จากตะกร้าพลาสติก” 

ระดับ อศจ. อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

39 เกียรติบัตร นางสาวราภร วรเนตรสุดาทิพย์ 
นางสาววิภารัตน์ หอทอง 
นายสันทัด  เพชรประดับ 
นายธัญวุฒิ เลาบุญเสถียร 
นางสาวปวรรัตน์ พันธวงษ์ 
นางสาวอุษณีย์  สุทธิเรืองวงศ์ 
นายธรรมรันต์  จิตมะกล่ า 
นายพีระพล พุมพวง 
นายวโรฒม์  อินทรเรือง 
นายเกริกพล  เกิดเกตุ 

ไ ด้รั บราง วัล  “ เหรี ยญเงิน”  ชื่ อผลงาน 
“กรรมวิธีท ารองเท้าผ้าสะท้อนน้ า (Process 
shoes reflective cloth water)”  การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2560 

ระดับ อศจ. อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

42 เกียรติบัตร นางสาวกมลวรรณ เนียมหอม 
นางสาวจิตสุภา  ตะเภา 
นางสาวชยาภรณ์  ละอองเดช 
นางสาวพิมพ์ลภัส ดวงจันทร์ 

ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน” ชื่อผลงาน “สบู่
สมุนไพรจากดอกอัญชันผสมน้ าผึ้ ง”  การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2560 

ระดับ อศจ. อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 

43 เกียรติบัตร นางสาวอรนุช สวัสดิรักษา 
นางสาวมีนา  เกตุขาว 
นายณัฐชนน เณรพัด 
นางสาวพรพิมล  ชาญเพราะ 
นางสาวสุภาวดี  เนาว์บุตร 

ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน” ชื่อผลงาน “เครื่อง
ก าจัดวัชพืชออกจากเมล็ดพันธ์ุ”  การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2560 

ระดับ อศจ. อาชีวศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย 


