
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
รางวัลเกียรติคุณ และผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2562 

 
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ลำดับ รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
1.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับ โล่รางวัล 

เป็นองค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 

โล่รางวัล จังหวัด ศูนย์อำนวยการ
ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพ
ติดจังหวัดสุโขทัย 

2.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับเกียรติบัตร 
เป็นองค์กร/ชุมชน ที่มีผลงานตามแผนปฏิบัติ
การป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษายา
เสพติด ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE 
ดีเด่น 

รางวัลดีเด่น จังหวัด ศูนย์อำนวยการ
ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพ
ติดจังหวัดสุโขทัย 

3.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับเกียรติบัตร 
ผ่านการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น 
ระดับเหรียญทอง ดีเด่น ประเภท สถานศึกษา
ขนาดกลาง 

รางวัลเหรียญ
ทอง 

ภาค 
ภาคเหนือ  

สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

4.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้รับเกียรติบัตรมี
ผล 
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ระดับชาติ 5 ดาว ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562   (ปีการศึกษา 
2561 ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 

รางวัล๕ ดาว ชาติ คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
ลำดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

1.  นางเพทาย ซื่อสัจจพงษ์ เป็นองค์กร/ชุมชน ที่มี
ผลงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม
และบำบัดรักษายาเสพติด ตามโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ดีเด่น 

รางวัลดีเด่น จังหวัด ศูนย์อำนวยการ
ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพ
ติดจังหวัดสุโขทัย 

2.  นายหรรษกรณ์ ศิรัสภูริมงคล ,นางปนัดดา ลิ่ม
ภูษิตเจริญ ,ดร.มรรษพร สีขาว ได้รับคัดเลือกเป็น
ตัวแทนระดับภาค ภาคเหนือ ระดับเหรียญทอง 
ชื่อผลงาน “การศึกษาอัตราส่วนการทำแป้งข้าว
หมากด้วยข้าวเหนียวพันธุ์ลืมผัว ผสมลูกเดือย” 
ระดับ ปวส. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
สมาคมวิทยาศาสตร์ 

รางวัล
เหรียญทอง 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย 

3.  นางสาวขนิษฐา รอดทรัพย์, นางชะมัยพร เหลี่ยม
จุ้ย, ดร.มรรษพร สีขาว ได้รับคัดเลือกเป็น
ตัวแทนระดับภาค ภาคเหนือ ระดับเหรียญทอง 
ชื่อผลงาน “การศึกษาอัตราส่วนของพาราฟิน
เพ่ือยืดอายุการใช้งานของดอกไม้สด” ระดบั 
ปวส.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคม
วิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 

รางวัล
เหรียญทอง 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย 

4.  นางสาวกัณนิการ์ จันทรโกเมศ ,นางนิตยา คณธี ,
นางสาวปวีณา พุ่มไม้ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน
ระดับภาค ภาคเหนือ ระดับเหรียญทอง ชื่อ
ผลงาน “การศึกษาชนิดของสารช่วยติดจาก
ธรรมชาติผสมผงกาแฟในการเขียน   ”ภาพสีน้ำ” 
ระดับ ปวช. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 

รางวัล
เหรียญทอง 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย 

5.  นางชะมัยพร เหลี่ยมจุ้ย,นางวนิดา ไกรกิจ
ราษฎร์,นางสาวขนิษฐา รอดทรัพย์ ได้รับรางวัล
ระดับ "เหรียญทอง" ระดับ ปวส. ชื่อผลงาน 
"การศึกษาอัตราส่วน ส่วนผสมในการเคลือบผ้า
เพ่ือใช้ในงานประดิษฐ์" การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-
เอสโซ่ ประจำปี 2563 

รางวัล
เหรียญทอง 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย 



ลำดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
6.  นางอุบล ไชยโย,นางทัศนีย์ รุ่มรวย,ว่าที่ร้อยตรี

ฉัตรชัย สีบัวแดงได้รับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" 
ระดับ ปวส. ชื่อผลงาน "ข้าวเกรียบปลาไรซ์เบอรี่ 
fish Cracker - Riceberry" การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์-
อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปี 2563 

รางวัล
เหรียญทอง 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย 

7.  นางธัญสินี เป็นสุข ได้รับรางวัลชนะเลิศการ
แข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ประเภท การประกวด
มารยาทไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 31 
ประจำปีการศึกษา 2562 ในระดับ อาชีวศึกษา 
จงัหวัดสุโขทัย 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย 

8.  นางสาวภัชราภรณ์ พิมพา ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ประเภทการประกวด
ร้องเพลงไทยสากล หญิง การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น 
ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย 

9.  นางนิตยา คณธี, Ms. CAO YUE ได้รับรางวัล
ชนะเลิศการแข่งขันทักษะขั้นพ้ืนฐาน ประเภท
การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English 
Demonstration Contest) การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น  
ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย 

10.  นางพิไลวรรณ ไทยกล้า, Mr. Ener Gambala 
Ebalobi ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะ
พ้ืนฐานประเภท การประกวดพูดสาธิตเป็น
ภาษาอังกฤษ (English Demonstration 
Contest)การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พ้ืนฐาน และหลักสูตระยะสั้น ครั้งที่ 31 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย 

11.  นางสาวภัชราภรณ์ พิมพา ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ประเภทการประกวด
ร้องเพลงไทยสากล (สตริง) หญิง การประแข่งขัน
ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 31 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย 



ลำดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
12.  นางศนิชล เนียมกลั่นได้รับรางวัลชนะเลิศการ

แข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ประเภทการประกวด
มารยาทไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 31 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย 

13.  นางศนิชล เนียมกลั่นได้รับรางวัลชนะเลิศการ
แข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ประเภท การประกวด
สุนทรพจน์ภาษาไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 31 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย 

14.  นายจตุรภัทร พรอมรชัยได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ประเภทการประกวด
ดนตรีไทยประเภทเดี่ยว (ขลุ่ยเพียงออ) การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และ
หลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 31 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย 

15.  นายจตุรภัทร พรอมรชัย , นางสาวภัชราภรณ์ 
พิมพา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การ
แข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ประเภทการประกวดร้อง
เพลงไทยสากล ชาย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 31 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย 

16.  นายจตุรภัทร พรอมรชัย , นางสาวภัชราภรณ์ 
พิมพาได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การ
แข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ประเภทการประกวดร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง หญิง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 31 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย 

17.  นายจตุรภัทร พรอมรชัย , นางสาวภัชราภรณ์ 
พิมพา แข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ประเภทการ
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะ
สั้น ครั้งที่ 31 

รางวัลรอง
ชนะชนะเลิศ

อันดับ 2 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย 

18.  นางสุธาสินี แกมนิล แข่งขันทักษะพ้ืนฐาน 
ประเภทการแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่
พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะ
สั้น ครั้งที่ 31 

รางวัลรอง
ชนะชนะเลิศ

อันดับ 2 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย 



ลำดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
19.  นายธนเดช แป้นโพธิ ์กลาง ,นางสาวกัณนิการ์ 

จันทรโกเมศ,นางนิตยา คณธี,นางสาวปวีณา  
พุ่มไม้,นางสาวรติอร จันทนนท์ได้ผ่านการ
ประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ รางวัลระดับ 4 ดาว ได้
คะแนนร้อยละ 96.00 ชื่อผลงาน "สีสันผ้าสวย
ด้วยงานศิลป์" เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้าน
หัตถศิลป์ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ สู่การพัฒนาต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์ 

รางวัล 4 
ดาว 

ภาค อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ จังหวัด
เชียงใหม่ 

20.  นางสาวปวีณา พุ่มไม้,นางสาวกัณนิการ์  
จ ันทรโกเมศ ,นางน ิตยา คณธี  ได ้ร ับรางวัล 
"เหรียญทอง" ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ชื่อผลงาน โครงการศึกษาชนิดของสาร
ช่วยติดจากธรรมชาติผสมผงกาแฟในการเขียน
ภาพสีน้ำ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ 

รางวัล
เหรียญทอง 

ภาค วิทยาลัยเทคนิคแม่
สอด 

21.  นางสาวขนิษฐา รอดทรัพย์,นางชะมัยพร เหลี่ยม
จุ้ย,ดร.มรรษพร สีขา ได้รับคักเลือกเป็นตัวแทน
ระดับภาค ภาคเหนือ ระดับ "เหรียญทองแดง" 
ชื่อผลงาน "การศึกษาอัตราส่วนของพาราฟินเพ่ือ
ยึดอายุการใช้งานของดอกไม้สด" ระดับ ปวส. 
การประกวดโครงงานว ิทยาศาสตร ์สมาคม
วิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา 

รางวัล
ชนะเลิศ 

ภาค วิทยาลัยเทคนิคแม่
สอด 

22.  นายปร ีชา ต ั ้ งสุ ขข ีย ์ศ ิริ  ได ้ร ับรางว ัลระดับ 
"เหรียญเงิน" สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม
การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั ้งที ่ 28 
ระดับภาค 

รางวัล
เหรียญเงิน 

ภาค สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 9 
พิษณุโลก 

23.  นางศนิชล เนียมกลั่น ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" การ
แข่งขันทักษะพื ้นฐาน ประเภทการประกวด
มารยาทไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 31 

รางวัล
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย 

24.  นางพิไลวรรณ ไทยกล้า ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ
อันดับท 1" การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประเภท
การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English 
Demonstration Contest) การแข่งข ันทักษะ

รางวัล
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย 



ลำดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น 
ครั้งที่ 31 

25.  นางสาวขนิษฐา รอดทรัพย์, นางชะมัยพร เหลี่ยม
จุ้ย,นางวนิดา ไกรกิจราษฎร์ ได้รับรางวัล "รอง
ชนะเลิศอันดับ 1" การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ ่นใหม่ ประเภทที ่ 5 ด้านงานหัตถศิลป์ ชื่อ
ผลงาน "ใบลานตระการตา" 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย 

26.  นายปรีชา ตั ้งสุขขีย์ศิริ ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ
อันดับ 1" การแข่งขันทักษะการนำเสนอรายการ
นำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรมท่องเที ่ยว 
ครั้งที่ 31 

รางวัล
ชนะเลิศ
อันดับ 1 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย 

27.  นางภิญณภัทร ทัศนะภาค ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ
อันดับ2" การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาการ
จัดการสำนักงาน ทักษะการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอด 
 ครั้งที่ 31 

รางวัล
ชนะเลิศ
อันดับ 2 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย 

28.  นางสาวขนิษฐา รอดทรัพย์ ได้รับรางวัล "รอง
ชนะเลิศอันดับ2" การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภทคหกรรมศาสตร์ ทักษะการประยุกต์
ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล(ช่อ
ดอกไม้แบบไทย) ครั้งที่ 31 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 2 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย 

29.  นางสาวสายสุนีย์ เนียมกำเนิด,นายสัญชัย ปี่แก้ว
และนางจุฑามาศ ช้อนนาค ได้รับรางวัล "รอง
ชนะเลิศอันดับ 2" การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก ทักษะการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ครั้งท่ี 31 

รางวัล
ชนะเลิศ
อันดับ 2 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย 

30.  นางสาวกัณนิการ์ จันทรโกเมศ,นางนิตยา คณธี,
นางสาวปวีณา พุ่มไม่ได้รับรางวัล "เหรียญเงิน" 
ชื่อผลงาน "การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของ
วัสดุเหลือใช้ผสมปูนซีเมนต์ขาวในการหล่อมพิมพ์
พระ" ระดับ ปวช การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ระหว่างวันที่ 17-19 ธ.ค.62  

รางวัล
เหรียญเงิน 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย 



ลำดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
31.  นางชะมัยพร เหลี่ยมจุ้ย, นางวนิดา ไกรกิจ

ราษฎร์,นางสาวขนิษฐา รอดทรัพย์ได้รับรางวัล 
"เหรียญเงิน" ชื่อผลงาน "การศึกษาอัตราส่วน 
ส่วนผสมของแป้งมันในการเคลือบผ้าออแกรนซ่า
เพ่ือใช้ในงานประดิษฐ์" ระดับ ปวส การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ระหว่างวันที่ 17-19 ธ.ค.
62 

รางวัล
เหรียญเงิน 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย 

32.  นางสาวกัณนิการ์ จันทรโกเมศ,นางนิตยา คณะธี,
นางสาวปวีณา พุ่มไม้,นายชาตรี จันทร์ธีระกุล 
ได้รับรางวัล "เหรียญทอง รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1"ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ชื่อผลงาน "โครงงานการศึกษาชนิดของสารช่วย
ติดจากธรรมชาติผสมผงกาแฟในการเขียนภาพสี
น้ำ การประกวดโครงงานวิทยาสศาตร์
อาชีวศึกษา 

รางวัล
เหรียญทอง 

ชาติ สมาคม
วิทยาศาสตร์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 

33.  นายชาตรี จันทร์ธีระกุล ได้รับรางวัล  การแข่งขัน
กีฬาอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 14 "ละโว้เกมส์" 
ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2562 ณ จังหวัด
ลพบุรี 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

ชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

34.  นายธนเดช แป้นโพธิ์กลาง,นางสาวปวีณา พุ่มไม้,
นางสาวรติอร จันทนนท์ได้รับผลการประเมิน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
"ระดับชาติ 5 ดาว" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 

ระดับ 5 
ดาว 

ชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

35.  ว่าที่ร้อยตรี ฉัตรชัย สีบัวแดงได้รับโล่รางวัล  การ
แข่งขันการประกอบอาหาร 3 ศาสนา 4 
วัฒนธรรม ย่านกะดีจีน 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

ชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

36.  นางภิญณภัทร ทัศนะภาค ได้รับรางวัล "รอง
ชนะเลิศอันดับ 4" ชื่อทักษะ "การใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ 
ปวส."การแข่งขันทักษะ จังหวัดร้อยเอ็ด 

รางวัล
เหรียญเงิน 

ชาติ วิทยาลัยเทคนิค
ร้อยเอ็ด 

37.  นางสาวขนิษฐา รอดทรัพย์,นางชะมัยพร เหลี่ยม
จุ้ย,นางวนิดา ไกรกิจราษฎร์ ได้รับรางวัล 

รางวัล
เหรียญเงิน 

ชาติ วิทยาลัยเทคนิค
ร้อยเอ็ด 



ลำดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
"ชมเชย" อันดับที่ 6 ของทักษะการประยุกต์
ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล 
ระดับ ปวส. ครั้งที่ 29 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ร้อยเอ็ด 

38.  นางสาวขนิษฐา รอดทรัพย์,นางชะมัยพร เหลี่ยม
จุ้ย,นางวนิดา ไกรกิจราษฎร์ ได้รับรางวัล 
"Honor Awards" การแข่งขัน "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 6-9 
กุมภาพันธ์ 2563 

รางวัล 
Honor 
Awards 

ชาติ ศูนย์การค้าเซีย
รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี 

 
รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 

 ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
1.  นางสาวรัชนก ทองจุ้ย, นางสาวฐานิดา อิ่มบู่ , 

นางสาวอินธิญา อ่อนละมูลได้รับคัดเลือกเป็น
ตัวแทนระดับภาค ภาคเหนือ ระดับเหรียญทอง 
ชื่อผลงาน “การศึกษาอัตราส่วนการทำแป้งข้าว
หมากด้วยข้าวเหนียวพันธุ์ลืมผัว ผสมลูกเดือย” 
ระดับ ปวส. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
สมาคมวิทยาศาสตร์-อา 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา
สุโขทัย 

2.  นายเรืองศักดิ์ ภักดีอาษา, นายทิพรดา อุดมฤทธิ์, 
นายศกุลชัย บดีร ัฐได้ร ับคัดเลือกเป็นตัวแทน
ระดับภาค ภาคเหนือ ระดับเหรียญทอง ชื่อ
ผลงาน “การศึกษาอัตราส่วนของพาราฟินเพ่ือยืด
อายุการใช้งานของดอกไม้สด” ระดับ ปวส. 
การประกวดโครงงานว ิทยาศาสตร ์สมาคม
วิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 

รางวัล
เหรียญทอง 

จังหวัด อาชีวศึกษา
สุโขทัย 

3.  นายอภินันท์ เริงเขตรกกรรม , นางสาวสุพรรณ
ษา สุดใจ ,นางสวชุติมา การะเกตุ 
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาค ภาคเหนือ 
ระดับเหรียญทอง ชื่อผลงาน “การศึกษาชนิด
ของสารช่วยติดจากธรรมชาติผสมผงกาแฟในการ
เขียนภาพสีน้ำ” ระดับ ปวช. การประกวด

รางวัล
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษา
สุโขทัย 



 ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์-
อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 

4.  นางสาวชลธิชา เกตุแก้ว,นางสาวสุจิตรา เจริญ
สวรรค์,นางสาวนรัญญา พัดพ่วง,นางสาวเจนจิรา 
เที่ยงกล,นางสาวศรีไพร ขอนทอง,นายอัครพล ใจ
ทิม,นางสาวบุญญดา รุ่งเจริญ,นางสาววิสา แปลง
เพ็ชร,นายกิตติศักดิ ์ วงษ์เทียนนิ่มได้รับรางวัล 
"เหรียญทองแดง" ในการประกวดเรียงความ
หัวข้อ "พ่อขุนรามคำแหงฯ" บอกกล่าวเล่าขาน
ล ูกหลานว ่าอย ่างไรระด ับอ ุดมศ ึกษา ตาม
โครงการสทบสานลายสือไทยพ่อขุนรามคำแห่ง
มหาราช มรดกความทรงจำแห่งโลก 

รางวัล
เหรียญ
ทองแดง 

จังหวัด จังหวัดสุโขทัย 

5.  นายภาณิพงศ ์  ร ัตนว ิมลได ้ร ับค ัดเล ือกเป็น 
"โครงงานคุณธรรมดีเด่น”ระดับ อศจ.สุโขทัย" 
โครงการสถานศ ึกษาค ุณธรรมอาช ีวศ ึกษา
ประจำปี 2562 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

6.  นางสาวปัญชีตา อ่อนปาน, นางสาวกุลิสรา อิน
ปาน ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" ในการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

7.  นางสาวสิริลักษณ์ พลวิชัย ,นางสาวสายไหม กุน
นอกได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" ในการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี ชื่อทักษะ "ทักษะการ
ใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวส." 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

8.  นายจาตุรงค์ จั่นจีน,นายมานพปกรณ์ สวัสดิ์
รักษา 
ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" ในการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวส. 
ชื่อทักษะ "ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด ิอาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

9.  นายสนธยา คำมณี ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" ใน
การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 



 ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
10.  นายภาณุพงศ์ รัตนวิมล ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" 

การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ในการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

11.  นางสวจิราพร นามศรีพันธ์ ได้รับรางวัล 
"ชนะเลิศ" การประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

12.  นางสาววรรณีญา อาจเนานนท์,นางสาวอมรรัตน์  
ตั้งตระกูล,นางสาวกัญญารัตน์ โพธิ์ทา,นางสาว
พัชรี ฉันสิงขรณ์,นายประภสร์ อู้ตุ้มได้รับรางวัล 
"ชนะเลิศ" ระดับ เหรียญทอง ในการแข่งขัน 
"ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ" ระดับ ปวส 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

13.  นางสาวอาทิตยา พรมปาน ได้รับรางวัล 
"ชนะเลิศ" การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ประเภท 
การประกวดมารยาทไทย ในการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น 
ครั้งที่ 31 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

14.  นางสาวจินดามาตร์ แป้นดี ได้รับรางวัล 
"ชนะเลิศ" การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ประเภท 
การประกวดร้องเพลงไทยสากล "หญิง" การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตร
ระยะสั้น ครั้งที่ 31 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา
สุโขทัย 

15.  นางสาวรุจิราพร นามศรีพันธ์ ได้รับรางวัล 
"ชนะเลิศ" การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ประเภท 
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และ
หลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 31 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

16.  นางสาวภาณุพงศ์ รัตนวิมล ได้รับรางวัล 
"ชนะเลิศ" การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประเภท 
การประกวดพูดในที่สาธิตเป็นภาษอังกฤษ 
(EnglishDemonstration Contest) การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะ
สั้น ครั้งที่ 31 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

17.  นางสาวศุภรัตน์ ชื่นจีน ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" 
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ประเภท การประกวด

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 



 ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
ร้องเพลงไทยสากล "หญิง" การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น 
ครั้งที่ 31 

18.  นางสาวชนิสรา นวมงาม,นายเชนทร์ วงค์ษา 
ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน 
ประเภท การประกวดมารยาทไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะ
สั้น ครั้งที่ 31 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

19.  นางสาวสุภาชา จ่ายหนูได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" 
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประเภท การประกวด
สุนทรพจน์ภาษาไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 31 
 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

20.  นายนฤดม ค่ำสว่างได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" การ
แข ่งข ันท ักษะพื ้นฐาน ประเภท ดนตร ีไทย
ประเภทเดี่ยว (ขลุ่ยเพียงออ) การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น 
ครั้งที่ 31 

รางวัล
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

21.  นายชานน เมฆเสือได้รับรางวัล "รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1" การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประเภท 
การประกวดร ้องเพลงไทยสากล (ชาย) การ
แข ่งข ันท ักษะว ิชาช ีพ ท ักษะพื ้นฐาน และ
หลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 31 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

จังหวัด อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

22.  นางสาวนันทวัน จิ ๋วใดได้ร ับรางวัล "ชนะเลิศ
อันดับที่ 1" การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประเภท
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะ
สั้น ครั้งที่ 31 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

จังหวัด อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

23.  นางสาวชลธิชา ส่งเผือก , นางสาวอลิสา แพ่งทอง 
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประเภทการแข่งขัน
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะ
สั้น ครั้งที่ 31 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 2 

จังหวัด อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 



 ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
24.  นายอาทิตย์ จิตสว่างได้รับรางวัล การแข่งขัน

ทักษะพ้ืนฐาน ประเภทการประกวดร้องเพลงไทย
ลูกทุ ่ง ชาย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พ้ืนฐานและหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 31 

ชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

จังหวัด อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

25.  นายสุวรรณ จันตรี,นางสาวบัวชมพู สุวรรณรัตน์,
นางสาวอร ิสา แย ้มโตนดได้ร ับรางว ัลระดับ 
"เหรียญทอง" ระดับ ปวส. ชื่อผลงาน "การศึกษา
อัตราส่วน ส่วนผสมในการเคลือบผ้าเพ่ือใช้ในงาน
ประดิษฐ์" การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 

รางวัล
เหรียญทอง 

จังหวัด อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

26.  นางสาวบุษกร บุญมาสาย ,นายพงศธร สีทอง ,
นางสาวปวีณา ชำนาญได้รับรางวัลระดับ "เหรียญ
ทอง" ระดับ ปวส. ชื่อผลงาน "ข้าวเกรียบปลาไรซ์
เบอร ี ่  Fish Cracer-Riceberry" การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-
อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 

รางวัล
เหรียญทอง 

จังหวัด อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

27.  นายณัฐวุฒิ วงศ์เสนา,นางสาวน้ำมนต์ ปันแสน,
นางสาวอิสราภรณ์ แสงชัยได้ร ับรางวัลระดับ 
"เหรียญทอง" ระดับ ปวช. ช ื ่อผลงาน "พาย
ตะลิงปลิง" การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 

รางวัล
เหรียญทอง 

จังหวัด อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

28.  นางสาวชนิสรา นวมงาม ,นายเชนทร์ วงค์ษา 
ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" การแข่งขันทักษะพื้นฐาน 
ประเภท การประกวดมารยาทไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะ
สั้น ครั้งที3่1 

รางวัล
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

29.  นายอภินันท์ เริงเขตรกรรม,นางสาวสุพรรณษา     
ส ุดใจ ,นางสาวชุต ิมา การะเกตุ  ได้ร ับรางวัล 
"เหรียญทอง" ระดับ ปวช. ชื่อผลงาน "โครงงาน
การศึกษาชนิดของสารช่วยติดจากธรรมชาติผสม
ผงกาแฟในการเขียนภาพสีน้ำ" การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับภาค 
ภาคเหนือ 

รางวัล
เหรียญทอง 

ภาค วิทยาลัยเทคนิค
แม่สอด 



 ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
30.  นายภาณุพงศ์ รัตนวิมลได้รับรางวัล "เหรียญเงนิ" 

สาขาบริหารอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันฝึมือ
แรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ณ สถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 

รางวัล
เหรียญเงิน 

ภาค สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 9 

พิษณุโลก 

31.  นางพิชญา คุ ้มเรือน ,นางสาวจุฬารัตน์ บุญคุ้ม 
ได้รับรางวัล "ชนะเลิศอันดับ 1 " กีฬาหมากล้อม 
ประเภทคู่หญิง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะ 
ภาคเหนือเกมา์@น่าน ครั ้งที ่ 14 วันที ่ 6 -12 
กรกฎาคม 2562 

รางวัล
ชนะเลิศ
อันดับ1 

ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

32.  นางจุฬารัตน์ บุญคุ้มได้รับรางวัล "ชนะเลิศอันดับ 
2" กีฬาหมากล้อม ประเภทบุคคลหญิง ในการ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะ ภาคเหนือเกมส์ 
@น่าน ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 6-12 กรกฎาคม 
2562 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ 

ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

33.  นางสาวนภัทรศิริ บุญโต ได้รับรางวัล  ประเภท
มวยไทยสมัครเล่น หญิงรุ่นเปเปอร์เวท น้ำหนักไม่
เกิน 45 กก. ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีว
ภาคเหนือเกมส์@น่าน ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 
6-12 กรกฎาคม 2562 

รางวัล
ชนะเลิศ
อันดับ 2 

ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

34.  นางสาวกฤษฎาภรณ์ ทารัก ประเภทมวยไทย
สมัครเล่น หญิง รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักไม่
เกิน 63.5 กก. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะ
ภาคเหนือเกมส์@ น่าน ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 
6-12 กรกฎาคม 2562 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2 

ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

35.  นายภาณุพงค์ ร ัตนวิมล ได้ร ับรางวัล “รอง
ชนะเลิศอันดับ 1” การแข่งขันทักษะพื้นฐาน 
ประเภทการประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 
(English Demonstration Contest) การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะ
สั้น ครั้งที่ 31 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ1 

ภาค อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

36.  นายศกุลชัย บดีรัฐ ,นายทิพรดา อุดมฤทธิ์ , นาย
นนทพัทธ์ บุญมาก , นายเรืองศักดิ์ ภักดีอาษา , 
นายสุวรรณ จันตรี ,นางสาวอริสา แย้มโตนด ,
นางสาววรรณรดา แสนหิ ่ง ,นางสาวบัวชมพู 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1 

ภาค อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 
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 ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
สุวรรณรัตน์  ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 
1” การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
ภาค ภาคเหนือ ประเภทที่ 5 ด้านงานหัตถศิลป์ 

37.  ไนางสาวกรรณิการ์ ลอยมณี ,นางสาวกัลยาณี 
ลักษณะวิเชียรได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ
1” การแข่งขันทักษะ “การนำเสนอรายการนำ
เที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น” ในการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรมท่องเที ่ยว 
ระดับภาค ภาคเหนือ  

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1 

ภาค อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

38.  นางสาวศศิวรรณ ยิ่มณรงค์ ได้รับรางวัล "รอง
ชนะเล ิศอันด ับ2" การแข่งข ันทักษะว ิชาชีพ 
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ทักษะการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภาย
นอด ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2 

ภาค อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

39.  นายศ ุภช ัย  บด ีร ั ฐ ,นายท ิพรดา อ ุดมฤทธิ์  
ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับ2" การแข่งขัน
ทักษะว ิชาช ีพ ประเภทว ิชาคหกรรมศาสตร์ 
ทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่
มาตรฐานสากล (ช่อดอกไม้แบบไทย) ครั้งที่ 31 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2 

ภาค อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

40.  นายชญานิน นวมเอม,นางสาวนวรัตน์ เวลา,นาย
ณัฐกุล ภาวจันทึก ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศ
อันดับ 2" การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางาน
คอมพิวเตอร์กราฟิก ทักษะการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ ระดับภาค ครั้งที่ 31 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2 

ภาค อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

41.  นางสาวสุพรรณษา สุดใจ,นายอธิวัฒน์ จันทร์เทศ
,นายพงศกร คำค ุ ้ม ช ื ่อผลงาน "การศ ึกษา
อัตราส่วนที ่ เหมาะสมของวัสด ุเหลือใช ้ผสม
ปูนซีเมนต์ขาวในการหล่อพิมพ์พระ" ระดับ ปวช. 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 
ระดับภาค  

รางวัล
เหรียญเงิน 

ภาค อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

42.  นางสาวบัวชมพู สุวรรณรัตน์,นางสาวอริสา แย้ม
โตนด,นายสุวรรณ จันตรี ชื่อผลงาน "การศึกษา
อัตราส่วน ส่วนผสมของแป้งมันในการเคลือบผ้า
ออแกรนซ่าเพื่อใช้ในงานประดิษฐ์ ระดับ ปวส. 

รางวัล
เหรียญเงิน 

ภาค อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 



 ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
ระดับภาค ภาคเหนือ  

43.  นายอภินันท์ เริงเขตรกกรรม,นางสาวสุพรรณษา 
สุดใจ,นาสาวชุติมา การะเกตุได้รับรางวัล ระดับ 
"เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1" ระดับ ปวช  
ชื่อผลงาน " การศึกษาชนิดของสารช่วยติดจาก
ธรรมชาติผสมผงกาแฟในการเขียนภาพสีน้ำ ใน
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 
ระดับประเทศ 

รางวัลรอง
เหรียญทอง 

ชาติ สมาคม
วิทยาศาสตร์พระ
บรมราชูปถัมภ์ 

44.  นางสาวพิชญา คุ้มเรือน,นางสาวอรนุช สวัสดิ์
รักษา 
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 
14 "ละโว้เกมส์" ระหว่างวันที่ 2-8 กันยายน 
2562 ณ จังหวัดลพบุรี 

รางวัล"
ชนะเลิศ
อันดับที่1 

ชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

45.  นายเรืองศักดิ์ ภักดีอาษา,นางสาวพัชรี จัน
สิงขรณ,์นางสาวกิตติยา ปุ่นจ้อย, นางสาว
วรรณีญา  
อาจเนานนท์ ได้รับรางวัล "ระดับ 5 ดาว" 
ประจำปีงบประมาณ 2562 จากกการประเมิน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ 

รางวัลระดับ 
5 ดาว 

ชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

46.  นางสาวจิดารัตน์ บุญคง,นายชิษณุพงษ์ แก้วถึง 
ได้รับโล่รางวัล  การแข่งขันการประกอบอาหาร 
3 ศาสนา 4 วัฒนธรรม ย่านกะดีจีน 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2  

ชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

47.  นางสาวศศิวรรณ ยิ่มณรงค์ ได้รับรางวัล  เหรียญ
เงิน" ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิต
หนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส. การแข่งขัน
ทักษะระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 
2562 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ 

ชาติ วิทยาลัยเทคนิค
ร้อยเอ็ด 

48.  นายศุภชัย บดีรัฐ,นายทิพรดา อุดมฤทธิ์ 
ได้รับรางวัล "ชมเชย" ระดับ "เหรียญเงิน" ของ
การแข่งขัน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการ
แข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2562ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2563 

รางวัล
เหรียญเงิน 

ชาติ วิทยาลัยเทคนิค
ร้อยเอ็ด 



 ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
49.  นายศุภชัย บดีรัฐ,น.ส.วรรณดา แสนหิ่ง, นางสาว 

อริสา แย้มโตนด, นายเรืองศักดิ์ ภักดีอาษา ได้รับ
รางวัล "ชมเชย" ระดับ "เหรียญเงิน" ของการ
แข่งขันสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการ
แข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 
2562 ระหว่างวันที่6-9 กุมภาพันธ์ 2563 

รางวัล
เหรียญเงิน 

ชาติ ศูนย์การค้าเซีย
รังสิต จังหวัด

ปทุมธานี 

50.  นายศุภชัย บดีรัฐ,น.ส.วรรณดา แสนหิ่ง, นางสาว 
อริสา แย้มโตนด, นายเรืองศักดิ์ ภักดีอาษา ได้รับ
รางวัล "Honor Awards" ของการแข่งขันสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์
อาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่าง
วันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2563 

รางวัล 
Honor 
Awards 

ชาติ ศูนย์การค้าเซีย
รังสิต จังหวัด

ปทุมธานี 

 


