
ผลงานของสถานบันศึกษา 

ที่ ช่ือ รายการ รางวัล 

1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย Echove Contest 2018#อังกฤษดีชีวิตไกล โดย สถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 

ชนะเลิศ 
ระดับภาค 

2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย หนังสั้นส่งเสริมคุณธรรมอาชีวศึกษา โดย กระทรวงศึกษาธิการ ชนะเลิศ 
ระดับชาติ 

3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ลายไทยวิจิตรหัตถศิลป์ร่วมสมัย โดย วิจัยแห่งชาติ (วช.) ชนะเลิศ 
ระดับภาค 

4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลกระดาษก้านกล้วย โดย วิจัยแห่งชาติ ชนะเลิศ 
ระดับภาค 

5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย การขายสินค้าออนไลน์ โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รองชนะเลิศ 
ระดับภาค 

6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถกรรมศิลป์ โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคลาน
นา จังหวัดเชียงใหม่ 

รองชนะเลิศ 
ระดับภาค 

7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สีสันผ้าด้วยงานศิลป์ โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคลานนา
เชียงใหม่ 

รองชนะเลิศ 
ระดับภาค 

8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย การแข่งขันทักษะขันพ้ืนฐาน การประกวดมารยาทไทย โดย 
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

ชนะเลิศ 
ระดับจังหวัด 

9 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย การแข่งขันทักษะวิชาชีพข้ันพ้ืนฐาน การประกวดมารยาทไทย โดย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคลานนา จังหวัดเชียงใหม่ 

ชนะเลิศ 
ระดับภาค 

10 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการผสมเครื่องด่ืมประเภท Classic 
Bartender โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคลานนา จังหวัด
เชียงใหม่ 

รองชนะเลิศ 
ระดับภาค 

11 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย การแข่งขันกระโดดสูง โดย อาชีวศึกษาภาคเหนือ ชนะเลิศ 
ระดับภาค 

12 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ชมรม To Be Number one โดย ชมรม To Be Number one  
ณ อิมแพค เมืองทองธานี 

ชนะเลิศ 
ระดับชาติ 

13 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย หน่วยมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคลานนา 
จังหวัดเชียงใหม่ 

รางวัลอื่นๆ 
ระดับภาค 

14 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย หน่วยมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคลานนา 
จังหวัดเชียงใหม่ 

รางวัลอื่นๆ 
ระดับจังหวัด 

15 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การประกวดมารยาท โดย สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

ชนะเลิศ 
ระดับชาติ 



รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่ ช่ือ รายการ รางวัล 

1. นางศนิชล เนียมกลั่น การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะข้ันพ้ืนฐาน การประกวดมารยาทไทย 
โดย อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 

รองชนะเลิศ
ระดับภาค 

2 นายปรีชา ต้ังสุขขีย์ศิริ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการผสมเครื่องด่ืม ประเภท Classic 

Barterder โดย อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 

รองชนะเลิศ
ระดับภาค 

3 นางสาวกัณนิการ์ จันทร
โกเมศ 

การแข่ง ขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการวาดภาพสี นํ้าหุ่น น่ิง  โดย 
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 

รองชนะเลิศ
ระดับภาค 

4 นางสาวอุษณีย์ เกษร การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการแข่งขันทักษะพิมพ์ไทยและพิมพ์
อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ โดย อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 

รองชนะเลิศ
ระดับภาค 

5 นางภิญณภัทร ทัศนะภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผิต
หนังสือราชการภายนอก โดย อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 

รางวัลอื่นๆ
ระดับภาค 

6 นายยุทธนา เรืองนุกูล การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ระดับเหรียญ
ทองแดง โดย อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 

รองชนะเลิศ
ระดับภาค 

7 นางศนิชล เนียมกลั่น การแข่งขันการประกวดทักษะวิชาชีพ การประกวดมารยาทไทยระดับ
เหรียญทอง โดย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ จังหวัด
สุราษฏร์ธานี 

ชนะเลิศ
ระดับ 

8 นายยุทธนา เรืองนุกูล รางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ใน
การทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับชาติ โดย สํานัก
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

รางวัลอื่นๆ
ระดับชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รางวัลและผลงานของผู้เรียน 

ที่ ช่ือ รายการ รางวัล 

1. นายวชิรวิชญ์ สมบูรณ์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการผสมเครื่องด่ืม ประเภท Classic 
Bartender โดย อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ 

รองชนะเลิศ
ระดับภาค 

2 นางสาววรภัทร์ ท่ังทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน การประกวดมารยาทไทย 

โดย อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 

รองชนะเลิศ
ระดับภาค 

3 นายธนาวัฒน์ ในมั่น การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน การประกวดมารยาทไทย 

โดย อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 

รองชนะเลิศ
ระดับภาค 

4 นายอภินันท์ เริงเขตรก
รมม 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน โดย อาชีวศึกษาภาค 
ภาคเหนือ 

รองชนะเลิศ
ระดับภาค 

5 นายนนทกร โสวรรณ ี การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน โดย อาชีวศึกษาภาค 
ภาคเหนือ 

รองชนะเลิศ
ระดับภาค 

6 นางสาวศศิวรรณ ย้ิม
ณรงค ์

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิต
หนังสือราชการภายนอก โดย อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 

รางวัลอื่นๆ 
ระกับภาค 

7 นางสาวศาตนันท์ เสนา
พันธ์ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพ้ืนฐานการเล่านิทานพ้ืนบ้าน 
โดย อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

ชนะเลิศ
ระดับจังหวัด 

8 นางสาวสมิตา ดวงแก้ว  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพ้ืนฐานการประกวดสุนทรพจน์
ภาษาไทย โดย อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

ชนะเลิศ
ระดับจังหวัด 

9 นายภานุพงค์ รัตนวิมล ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพ้ืนฐานการประกวดพูดสาธิต
เป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Conest) โดย 
อาชีวศึกษาสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

ชนะเลิศ
ระดับจังหวัด 

10 นายสนธยา คํามณี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัยทักษะพ้ืนฐานการประกวดพูดในที่
สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) 
โดย อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  

ชนะเลิศ
ระดับจังหวัด 

11 นายธนาวัฒน์ ใจมั่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพ้ืนฐานการประกวดมารยาท
ไทย โดย อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

ชนะเลิศ
ระดับจังหวัด 

12 นางสาววรภัทร์ ท่ังทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งข้ันทักษะพ้ืนฐานการประกวดมารยาท
ไทย โดย อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

ชนะเลิศ
ระดับจังหวัด 

13 นางสาวลิสา แพ่งทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพ้ืนฐานการแข่งขันตอบปัญหา
วิชาหน้าท่ีพลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย โดย อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

รองชนะเลิศ
ระดับจังหวัด 

14 นายณัฐสิทธ์ิ ปาณะดิษฐ์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการขายสิ้นค้าออนไลน์ ระดับเหรียญ
ทองแดงโดยอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ  

รองชนะเลิศ
ระดับภาค 

15 นายจาตุรงค์ จั่นจีน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการขายสิ้นค้าออนไลน์ ระดับเหรียญ
ทองแดงโดยอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ  

รองชนะเลิศ
ระดับภาค 

16 นางสาวนันทวัน จิ๋วใด ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพ้ืนฐานการประกวดร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง หญิง โดย อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิค
สุโขทัย 

ชนะเลิศ
ระดับจังหวัด 



ที่ ช่ือ รายการ รางวัล 
17 นางสาวภครีมา สุวรรณทา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพ้ืนฐานการประกวดร้องเพลง

ไทยสากล  (ส ติ ง )  หญิง  โดย  อาชี วศึ กษาจั งห วัดสุ โ ขทัย  ณ 
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

ชนะเลิศ
ระดับจังหวัด 

18 นางสาวศุภรัตน์ ชื่นจีน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพ้ืนฐานการประกวดร้องเพลง
สากล หญิง โดย อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

ชนะเลิศ
ระดับจังหวัด 

19 นายนากร เอื่ยมสําอาง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพ้ืนฐานการประกวดร้องเพลง
ไทยสากล (สตริ ง )  หญิง  โดย อาชีวศึ กษาจังหวัดสุ โ ขทัย ณ 
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

ชนะเลิศ
ระดับจังหวัด 

20 นายชัยชาญ จันทร์เส็ง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพ้ืนฐานการประกวดเพลงไทย
ลูกทุ่ง ชาย โดย อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

ชนะเลิศ
ระดับจังหวัด 

21 นางสาวรวิวรรณ เพ่ิม
ทรัพย์  

ได้รับรางวัลชมเชย ผลงาน นํ้าหมักผมสูตรกําจัดเหา โดย อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

รางวัลอื่นๆ
ระดับจังหวัด 

22 นางสาวณิชกานต์ ตรีขํา ได้รับรางวัลชมเชย ผลงาน นํ้าหมักผมสูตรกําจัดเหา โดย อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

รางวัลอื่นๆ
ระดับจังหวัด 

23 นางสาวกรรณิการ์ ลอย
มณ ี

ได้รับรางวัลชมเชย ผลงาน นํ้าหมักผมสูตรกําจัดเหา โดย อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

รางวัลอื่นๆ
ระดับจังหวัด 

24 นางสาววรภัทร์ ท่ังทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองการประกวดมารยาทไทย โดย สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

ชนะเลิศ
ระดับชาติ 

25 นายธนาวัฒน์ ใจหมั่น การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองการประกวดมารยาทไทย โดย สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

ชนะเลิศ
ระดับชาติ 

26 นายจาตุรงค์ จั่นจีน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ระดับ เหรียญ
ทองแดง โดย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ.สุราษฏร์ธานี 

รางวัลอื่นๆ
ระดับชาติ 

27 นายณัฐสิทธ์ิ ปาณะดิษฐ์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ระดับ เหรียญ
ทองแดง โดย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ.สุราษฏร์ธานี 

รางวัลอื่นๆ
ระดับชาติ 

28 นายเกริกพล เกิดเหตุ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ผลงาน สีสันผ้าสวยด้วยงาน
ศิลป์ Colorful Arts of Sukhothai Mud-Soaked Textile โดย 
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

ชนะเลิศ
ระดับจังหวัด 

29 นายอภินันท์ เริงเขตรก
รรม 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ผลงาน สีสันผ้าสวยด้วยงาน
ศิลป์ Colorful Arts of Sukhothai Mud-Soaked Textile โดย 
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

ชนะเลิศ
ระดับจังหวัด 

30 นายสุทธิชัย บัวใย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ผลงาน สีสันผ้าสวยด้วยงาน
ศิลป์ Colorful Arts of Sukhothai Mud-Soaked Textile โดย 
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

ชนะเลิศ
ระดับจังหวัด 

31 นางสาวปณัฐดา บุญคง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ผลงาน สีสันผ้าสวยด้วยงาน
ศิลป์ Colorful Arts of Sukhothai Mud-Soaked Textile โดย 
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

ชนะเลิศ
ระดับจังหวัด 



ที่ ช่ือ รายการ รางวัล 
32 นางสาวไอรดา คําทาลี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ผลงาน สีสันผ้าสวยด้วยงาน

ศิลป์ Colorful Arts of Sukhothai Mud-Soaked Textile โดย 
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

ชนะเลิศ
ระดับภาค 

33 นางสาววกัลป์ยาณิ ชาตร ได้รับรางวัลชมเชย ผลงาน นํ้ามันหมักผมสูตรกําจัดเหา โดย 
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

รางวัลอื่นๆ
ระดับจังหวัด 

34 นางสาวชลริชา สง่เผือก ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะขันพ้ืนฐาน การแข่งขันตอบ
ปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองละประวัติศาสตร์ชาติไทย โดย อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

รองชนะเลิศ
ระดับจังหวัด 

35 นางสาวแก้วตา ช่วยเมือง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพ้ืนฐานการประกวดรักการอ่าน
ภาษาไทย โดย อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

รองชนะเลิศ
ระดับจังหวัด 

36 นางสาวสุพิชชา เอ่ียมภู่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ผลงาน สีสันผ้าสวยด้วยงาน
ศิลป์ Colorful Arts of Sukhothai Mud-Soaked Textile โดย 
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

ชนะเลิศ
ระดับจังหวัด 

37 นางสาวถนอมพรรณ 
สร้อยเพชร 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ผลงาน สีสันผ้าสวยด้วยงาน
ศิลป์ Colorful Arts of Sukhothai Mud-Soaked Textile โดย 
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

ชนะเลิศ
ระดับจังหวัด 

38 นายณพปกรณ์ สวัสด์ิ
รักษา 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ผลงาน สีสันผ้าสวยด้วยงาน
ศิลป์ Colorful Arts of Sukhothai Mud-Soaked Textile โดย 
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

ชนะเลิศ
ระดับจังหวัด 

 

 
 


