
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
รางวัลเกียรติคุณ และผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2563 

 
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ที ่

รางวัล
เกียรติ
บัตร/ 

เกียรติคณุ 

ชื่อ รายการ ระดับ หน่วยงาน 

1 เกียรติบตัร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย ผ ล ง า น  Local Sukhothai Sangkhalok Jewelry 
(เครื่องประดับสังคโลกลวดลายท้องถิ่นสุโขทัย) ได้รับ
รางว ัล  “ชนะเล ิศ  เหร ียญทอง” ประเภทท ี ่  5 
สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 

อศจ. 
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย 

2 เกียรติบตัร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย ผลงานโคมศิลป์ ถิ ่นสุโขทัย ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ
อันดับ 1 ระดับ เหรียญทอง” ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐ์
ด้านหัตถศลิป ์

อศจ. 
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย 

3 เกียรติบตัร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย ผลงานเจล เพี้ยงหาย (เจลสมุนไพรเมือกเม็ดแมงลัก)
ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับ เหรียญทอง” 
ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 

อศจ. 
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย 

 
รางวัลและผลงานของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2563 

ที ่

รางวัล
เกียรติบตัร/ 

เกียรติคณุ 

ชื่อ รายการ ระดับ หน่วยงาน 

1 เกียรติบตัร นายหรรษกรณ์ ศริัสภูริมงคล 

นางปนดัดา ลิ่มภูษิตเจรญิ 

นางสาวปาริชาติ สองส ี

นางสาวปวีณา นพนรินทร ์

ผ ล ง า น  Local Sukhothai Sangkhalok Jewelry 
(เครื่องประดับสังคโลกลวดลายท้องถิ่นสุโขทัย) ได้รับ
รางวัล “ชนะเลิศ เหรียญทอง” ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐ์
ด้านหัตถศิลป ์

อศจ. 
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย 

2 เกียรติบตัร นางสาวกณันิการ์ จันทรโกเมศ 

นางสาวปวีณา พุ่มไม ่

ผลงานโคมศิลป์ ถิ่นสุโขทัย ได้รับรางวัล “ชนะเลิศอันดบั 
1 ระดับ เหรียญทอง” ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
หัตถศิลป์ 

อศจ. 
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย 



ที ่

รางวัล
เกียรติบตัร/ 

เกียรติคณุ 

ชื่อ รายการ ระดับ หน่วยงาน 

3 เกียรติบตัร นางปนัดดา  ลิ่มภูษิตเจริญ 

นางสาวปวีณา นพนรินทร ์

นายพิทักษ์ อุปัญญ ์

ผลงานเจล เพี้ยงหาย (เจลสมุนไพรเมือกเม็ดแมงลัก)
ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับ เหรียญทอง” 
ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 

อศจ. 
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย 

4 เกียรติบตัร นางอุบล ไชยโย 

ว่าทรี้อยตรี ฉัตรชัย สีบัวแดง 

นางสาวปรินทรร์ัตน์  

ภานิชวัชโยธิน 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” ในการแข่งขัน 
“ทักษะการประกอบอาหารเชิงธุรกิจ”  อศจ. 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

5 เกียรติบตัร นางสาวปวีณา นพนรินทร ์

นางปนัดดา  ลิ่มภูษิตเจริญ 

นายหรรษกรณ์ ศริัสภูริมงคล 

สาขาวิชาการตลาด  ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ อันดับ 1” 
ในการแข่งขันทักษะวชิาชีพ “เขียนแผนธรุกิจ” 

อศจ. 
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย 

6 เกียรติบตัร นางสาวรุ่งพิรุณ ต๊ะนะเรือน 

นางสาวปุริมปรัชญ์  คำชนแดน 

 

 

สาขาวิชากรเลขานุการ ได้รับรางวัล “เหรียญ
ทองแดง” ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  

การพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 
อศจ. 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

7 เกียรติบตัร นางปนัดดา ลิ่มภูษิตเจรญิ 

นางสาวปวีณา นพนินทร ์

นายหรรษกรณ์ ศริัสภูริมงคล 

นายธนเดช  แป้นโพธ์ิกลาง 

สาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ อันดับ 1” 
ในการแขง่ขันทักษะวชิาชีพ “Marketing Challent” 

อศจ. 
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย 

8 เกียรติบตัร นางสาวสายสุนยี์ เนียมกำเนดิ 

 

สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับที ่ 2 เหรียญทอง” ในการแข่งขันทักษะการ
ออกแบบ 3D Animation ระดับภาค ภาคเหนือครั้งที่ 
32 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย 

อศจ. 
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย 



ที ่

รางวัล
เกียรติบตัร/ 

เกียรติคณุ 

ชื่อ รายการ ระดับ หน่วยงาน 

9 เกียรติบตัร นางปนัดดา ลิ่มภูษิตเจรญิ 

นางสาวปวีณา นพนรินทร ์

สาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ อันดับ 1” 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ “กลยุทธ์การตลาดเชิง
สร้างสรรค์” 

อศจ. 
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทยั 

10 เกียรติบตัร นางวนิดา  ไกรกิจราษฎร ์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ระดับปวช. ได้รับรางวัล“รอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๒” ในการแข่งทักษะ การประดิษฐ์
ดอกไม้สดแบบไทย เครื่องแขวนระย้าน้อย ร้อยรักรับ
อรุณ ระดับภาค ภาคเหนือ 

อศจ. อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

 
รางวัลและผลงานของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2563 

ที ่

รางวัล
เกียรติบัตร/ 

เกียรติคุณ 

ชื่อ รายการ ระดับ หน่วยงาน 

1 โล่รางวลั นางสาวปรินทรร์ัตน์  

ภานิชวัชโยธิน 

นางอุบล ไชยโย 

ว่าทีร้อยตรี ฉัตรชัย สีบัวแดง 

 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” ในการแข่งขัน 
“ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ” ครั้งที่ 32 
ระหว่างวันที ่ 17-21 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย 

ภาค อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 

2 โล่รางวลั นางศนิชล เนยีมกลั่น สาขาวิชาหมวดสมรรถนะแกนกลาง ได้รับ “รางวัล
ชนะเลิศ” ในการแข่งขนั “ทักษะการประกวดมารยาท
ไทย” ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 32 ประจำปีการศึกษา
2563 ณ วิทยาลยัเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 

ภาค อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 

3 โล่รางวลั นางสาวกัณนิการ์ จันทร
โกเมศ 

นางสาวปวีณา พุ่มไม ้

สาขาวิชาวิจิตรศลิป์ ได้รับ “รางวลัชนะเลศิ” ในการ
แข่งขัน “ทักษะการวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง” ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 32 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

ภาค อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 

2 เกียรติบตัร นายธนเดช  แป้นโพธ์ิกลาง 

นายจตุรภัทร  พรอมรชยั 

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นองค์การมาตรฐานเหรียญทอง 

ภาค อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 



ที ่
รางวัล

เกียรติบัตร/ 
เกียรติคุณ 

ชื่อ รายการ ระดับ หน่วยงาน 

  นายภูมินทร์  หอมเนียม ระดับภาค ภาคเหนือ ในงานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานระดับภาค ภาคเหนือครั้ง
ที่ 32 ประจำปีการศึกษา2563 ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย 

  

3 เกียรติบตัร นางสาวขนิษฐา  รอดทรัพย ์

นางวนิดา  ไกรกิจราษฎร ์

นางสาวศรไีพร  พรมชาต ิ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ระดับช้ัน ปวส. ได้รับรางวัล 
“รองชนะเลิศอันดับที ่1” ในการแข่งขันทักษะการ
ประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทย เชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล 
ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชา
พื ้นฐานระดับภาค ภาคเหนือครั้ งท ี ่  32 ประจำปี
การศึกษา2563 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 

ภาค อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 

4 เกียรติบตัร นายอิษวตั รัตนสมบัต ิ

นางสาวรติอร  จนัทนนท์ 

นางสาวอณิสา บัวเขียว 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1” ในการแข่งขันทักษะการจัดทำรายการนำ
เที ่ยว ระดับ ปวส. ระดับภาค ภาคเหนือครั้งที ่ 32 
ประจำป ีการศ ึกษา2563 ณ อาช ีวศ ึกษาจ ั งหวัด
เชียงราย 

ภาค อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 

5 เกียรติบตัร นางสธุาสินี แกมนลิ 

 

สาขาวิชาหมวดสมรรถนะแกนกลาง ได้รับ “รางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 1” ในการแข่งขันทักษะการเลา่นิทาน
พื้นบ้าน ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 32 ประจำปีการศึกษา
2563 ณ วิทยาลยัเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 

ภาค อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 

6 เกียรติบตัร 

 

 

 

นางวนิดา  ไกรกิจราษฎร์ 

นางสาวขนิษฐา  รอดทรัพย์ 

นางสาวศรไีพร  พรมชาต ิ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ระดับช้ันปวช. ได้รับรางวัล
“รองชนะเลิศอันดับที่ ๒” ในการแข่งทักษะ การ
ประดิษฐ์ดอกไมส้ดแบบไทย เครื่องแขวนระย้าน้อย ร้อย
รักรับอรณุ ระดับภาค ภาคเหนือครั้งที่ 32 ประจำปี
การศึกษา2563 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 

ภาค อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 

7 เกียรติบตัร นางสาวสายสุนยี์ เนียมกำเนดิ 

นางจุฑามาศ ช้อนนาค 

นายสัญชัย ป่ีแก้ว 

สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับที่ 2 เหรยีญทอง” ในการแข่งขันทักษะการ
ออกแบบ 3D Animation ระดับภาค ภาคเหนือครั้งที่ 
32 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย 

ภาค อาชีวศกึษา
ภาคเหนือ 



 
 

ที ่
รางวัล

เกียรติบัตร/ 
เกียรติคุณ 

ชื่อ รายการ ระดับ หน่วยงาน 

8 เกียรติบตัร นางสาวปวีณา  นพนรินทร ์
นางปนัดดา  ลิ่มภูษิตเจริญ 
นายหรรษกรณ์ ศริัสภูริมงคล 
นายกฤษกรณ์ มีท้วม 

สาขาวิชาการตลาด ระดับชัน้ ปวช.  ได้รับรางวัล “รอง
ชนะเลิศ อันดับ 2” ในการแข่งขันทักษะ Market 
Challenge ระดับภาค ภาคเหนือครั้งที่ 32 ประจำปี
การศึกษา 2563 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 

ภาค อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 

9 เกียรติบตัร นางพไิลวรรณ ไทยกล้า 

 

สาขาวิชาหมวดสมรรถนะแกนกลาง ได้รับรางวัล “รอง
ชนะเลิศอันดับที2่” ในการแข่งขันการประกวดพูดสาธิต
เป็นภาษาอังกฤษ(English Demonstration Contest)  
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 
2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนา 

ภิเษกเชียงราย 

ภาค อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 

10 เกียรติบตัร นายพุฒิพัฒน์ เสือมั่นทรงยศ 
นายกีรดิษฐ์ ศรลัมพ ์

สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้รับ “รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2” ในเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการ
จัดการโลจิสติกส์ ระดับภาค ภาคเหนือครั้งที ่ 32 
ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย 

ภาค อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 

9 เกียรติบตัร ว่าทีร้อยตรี ฉัตรชัย สีบัวแดง 
นางอุบล ไชยโย 
นางสาวปรินทรร์ัตน์ ภานิชวัช
โยธิน 

สาขาอาหารและโภชนาการ ได้รับ “รางวัลชมเชย” 
ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารไทยสู่
มาตรฐานสากลระดับปวส. ระดับภาค ภาคเหนือครั้งที่ 
32 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย 

ภาค อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 

10 เกียรติบตัร นางธัญสินี เป็นสุข สาขาวิชาหมวดสมรรถนะแกนกลาง ได้รับ “รางวัล
ชมเชย” ในการแข่งขันทักษะสุนทรพจน์ภาษาไทย 
ระดับภาค ภาคเหนือครั้งที ่ 32 ประจำปีการศึกษา 
2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 

ภาค อาชีวศกึษา
ภาคเหนือ 

11 เกียรติบตัร 

นางสาวธนัญญา กันทะสุข 

นางนิตยา คณธ ี

สาขาวิชาหมวดสมรรถนะแกนกลาง ได้รับ “รางวัล
ชมเชย” ทักษะพื้นฐานสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับ
ภาค ภาคเหนือครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 

ภาค อาชีวศกึษา
ภาคเหนือ 



รางวัลและผลงานของผู้เรียน ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2563 

ที ่

รางวลั
เกยีรติ
บัตร/ 

เกยีรติคุณ 

ชื่อ รายการ ระดับ หน่วยงาน 

1 เกียรติบตัร นายเชนทร์  วงค์ษา 

นางสาวอัคริยา เห้าอิ่ม 

ได้ร ับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันทักษะ
พื้นฐาน การประกวดมารยาทไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ  ทักษะพื ้นฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ครั้งท่ี 32  

ปีการศึกษา 2563 

จังหวัด อาชีวศึกษา 

จังหวัดสุโขทัย 

2 เกียรติบตัร นางสาวเมธาพร สุขเกษม ได้ร ับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันทักษะ
พื้นฐาน ทักษะการประกวดร้องเพลงสากล หญิง 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพื้นฐาน และ
หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น ครั้งท่ี 32 ปีการศึกษา 
2563 

จังหวัด อาชีวศึกษา 

จังหวัดสุโขทัย 

3 เกียรติบตัร นายชานน เมฆเสือ ได้ร ับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันทักษะ
พื้นฐาน ทักษะการประกวดร้องเพลงไทยสากล 
ชาย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพื้นฐาน 
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั ้น ครั ้งที ่ 32 ปี
การศึกษา 2563 

จังหวัด อาชีวศึกษา 

จังหวัดสุโขทัย 

4 เกียรติบตัร นางสาวนันทวัน จิ๋วใด ได้ร ับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันทักษะ
พื้นฐาน ทักษะการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
หญิง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพื้นฐาน 
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั ้น ครั ้งที ่ 32 ปี
การศึกษา 2563 

จังหวัด อาชีวศึกษา 

จังหวัดสุโขทัย 

5 เกียรติบตัร นายธนศักดิ์ แจ่มสว่าง 

นางสาววิมาดา  จิตพินิจ 

นางสาวธัญญามาศ สุขแสน 

 

 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” เหรียญเงิน ทักษะการ
ประกอบอาหารไทยเช ิงธ ุรก ิจ งานประชุม
ว ิชาการองค ์การน ักว ิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.) 

จังหวัด อาชีวศึกษา 

จังหวัดสุโขทัย 



ที ่

รางวลั
เกยีรติ
บัตร/ 

เกยีรติคุณ 

ชื่อ รายการ ระดับ หน่วยงาน 

6 เกียรติบตัร นายณัฐวุฒิ วงศ์เสนา ได้รับรางวัล “ชนะเลิศอันดับ 3 ” เหรียญเงิน 
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ งาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.) 

จังหวัด อาชีวศึกษา 

จังหวัดสุโขทัย 

7 เกียรติบตัร นางสาวชลธิชา  กระหนก ได้รับรางวัล “ชนะเลิศอันดับ1” การแข่งขัน
ทักษะพื้นฐาน การรักการอ่านภาษาไทย การ
แข่งข ันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพื ้นฐาน และ
หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น ครั้งท่ี 32 ปีการศึกษา 
2563 

จังหวัด อาชีวศึกษา 

จังหวัดสุโขทัย 

8 เกียรติบตัร นายสายณัห์ กุหลาบ ได้รับรางวัล “ชนะเลิศอันดับ1” การแข่งขัน
ทักษะพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย ประเภท
เดี่ยว ระนาดเอก (ไม้แข็ง) การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ  ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ครั้งท่ี 32 ปีการศึกษา 2563 

จังหวัด อาชีวศึกษา 

จังหวัดสุโขทัย 

9 เกียรติบตัร นางสาวนพมาศ แย้มวตัร ได้รับรางวัล “ชนะเลิศอันดับ 1” การแข่งขัน
ทักษะพื ้นฐาน ทักษะการประกวดร้องเพลง
สากล หญิง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะ
พื้นฐาน และหลักสตูรวิชาชีพระยะสัน้ ครั้งท่ี 32 
ปีการศึกษา 2563 

จังหวัด อาชีวศึกษา 

จังหวัดสุโขทัย 

10 เกียรติบตัร นายอนุวัฒน์ มุจพันธ์ ได้รับรางวัล “ชนะเลิศอันดับ1” การแข่งขัน
ทักษะพื้นฐาน ทักษะการประกวดร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ชาย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะ
พื้นฐาน และหลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น  

ครั้งท่ี 32 ปีการศึกษา 2563 

จังหวัด อาชีวศึกษา 

จังหวัดสุโขทัย 

11 เกียรติบตัร นายณัฐชนน  เณรพัด ได้รับรางวัล “ชนะเลิศอันดับ1” การแข่งขัน
ทักษะพื้นฐาน การเล่านิทานพ้ืนบ้าน การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ  ทักษะพื ้นฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ครั้งท่ี 32  

ปีการศึกษา 2563 

จังหวัด อาชีวศึกษา 

จังหวัดสุโขทัย 



 
รางวัลและผลงานของผู้เรียน ระดับภาค ปีการศึกษา 2563 

ที ่

รางวลั
เกยีรติ
บัตร/ 

เกยีรติคุณ 

ชื่อ รายการ ระดับ หน่วยงาน 

12 เกียรติบตัร นางสาวสิรภิัสรา  บางพุก 

 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศอันดับ1” การแข่งขัน
ท ักษะพ ื ้นฐาน การประกวดพ ูดสาธ ิตเป็น
ภ า ษ า อ ั ง ก ฤ ษ ( English Demostration 
Contest) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะ
พื้นฐาน และหลักสตูรวิชาชีพระยะสัน้ ครั้งท่ี 32 
ปีการศึกษา 2563 

จังหวัด อาชีวศึกษา 

จังหวัดสุโขทัย 

13 เกียรติบตัร นางสาวชิชญา ไทยแสน ได้รับรางวัล “ชนะเลิศอันดับ1” การแข่งขัน
ทักษะพื้นฐาน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพื้นฐาน และ
หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น ครั้งท่ี 32  

จังหวัด อาชีวศึกษา 

จังหวัดสุโขทัย 

ที ่

รางวลั
เกยีรติ
บัตร/ 

เกยีรติคุณ 

ชื่อ รายการ ระดบั หน่วยงาน 

1. 1 โล่รางวลั นายธนศักดิ์ แจม่สว่าง 

นางสาวธัญญามาศ สุขแสน 

นางสาววิมาดา จติพินิจ 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมการ
แข ่งข ันท ักษะว ิชาช ีพ ได ้ร ับ “รางวัล
ชนะเลิศ” ในการแข ่งข ัน  “ท ักษะการ
ประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ” ครั้งที ่ 32 
ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 2564 ณ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 

ภาค อาชีวศึกษาภาคเหนือ 

2.  โลร่างวลั นางสาวอัคริยา เห้าอิม่ 

นายเชนทร์ วงค์ษา 

สาขาวิชาหมวดสมรรถนะแกนกลาง ได้รับ 
“รางวัลชนะเลศิ” ในการแข่งขัน “ทักษะ
การประกวดมารยาทไทย” ระดับภาคเหนือ 
ครั้งที ่32 ประจำปีการศึกษา2563 ณ 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชยีงราย 

ภาค อาชีวศึกษาภาคเหนือ 

3.  โล่รางวลั นางสาวนทัวรรณ ด้วงพรม สาขาวิชาวิจิตรศลิป์ ได้รับ “รางวลัชนะเลศิ 
เหรียญทอง” ในการแข่งขัน “ทักษะการวาด
ภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง” ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 32  

ภาค อาชีวศึกษาภาคเหนือ 



ที ่

รางวลั
เกยีรติ
บัตร/ 

เกยีรติคุณ 

ชื่อ รายการ ระดบั หน่วยงาน 

   ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย 

  

4.  เกียรติบตัร นานนนทชัย ทองอินทร์ 

นายวงศกร  สร้อยสว่าง 

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ว ิทยาล ัยอาช ีวศ ึกษาส ุโขท ัย เป็น
องค์การมาตรฐานเหรียญทอง ระดับภาค 
ภาคเหนือ ในงานประชุมวิชาการองค์การนัก
ว ิชาช ีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน
ระดับภาค ภาคเหนือครั้งที ่ 32 ประจำปี
การศึกษา2563 ณ อาชีวศ ึกษาจังหวัด
เชียงราย 

ภาค อาชีวศึกษาภาคเหนือ 

5.  เกียรติบตัร นายเรืองศักดิ์ ภักดีอาษา  

นายชัยณรงค์ เพียราษฎร ์

นางสาวฉวีวรรณ อัครบุตร 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ระดับชั้น ปวส. 
ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับที่1” ใน
การแข่งขันทักษะการประยุกต์ดอกไม้สด
แบบไทย เชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะวิชาพื้นฐานระดับภาค ภาคเหนือ
ครั้ งท ี ่  32 ประจำป ีการศึกษา2563 ณ 
อาชีวศึกษาจงัหวดัเชียงราย 

ภาค อาชีวศึกษาภาคเหนือ 

6.  เกียรติบตัร นางสาวนภัฎส์ชภรณ์ อินทรีย ์ สาขาวิชาวิจ ิตรศิลป์ ได้ร ับ “รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2” ในการแข่งขัน “ทักษะ
การวาดภาพสีน้ำหุ ่นนิ่ง” ระดับภาคเหนือ 
ครั ้งที ่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชยีงราย 

ภาค อาชีวศึกษาภาคเหนือ 

7.  เกียรติบตัร นางสาวปานตะวัน สำรี 
นางสาวกุลณฐั ปานเกิด 
นางสาวอาริสา ชื่อชอบ 
นายธนพนธ์ จงอยู่เย็น 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ระดับชั ้นปวช. 
ได้รับรางวัล“รองชนะเลิศอันดับที่ ๒” ใน
การแข่งทักษะ การประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบ
ไทย เครื่องแขวนระย้าน้อย ร้อยรักรับอรุณ 
ระดับภาค ภาคเหนือครั้งที่ 32 ประจำปี 

 

ภาค อาชีวศึกษาภาคเหนือ 



ที ่

รางวลั
เกยีรติ
บัตร/ 

เกยีรติคุณ 
ชื่อ รายการ ระดบั หน่วยงาน 

   การศึกษา2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จังหวัดเชียงราย 

  

8.  เกียรติบตัร นางสาวนนัท์ภัส ใจคำ 

นางสาวชาลิสา พ่วงพงศ์ 

นางสาวรังรอง สวนใต ้

สาขาวิชาการตลาด ระดับชั้น ปวช.  ได้รับ
รางวัล “รองชนะเลิศ อันดับ 2” ในการ
แข่งขันทักษะ Market Challenge ระดับ
ภาค ภาคเหนือครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 
2563 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 

ภาค อาชีวศกึษาภาคเหนือ 

9.  เกียรติบตัร นางสาวสิรภิัสรา บางพุก สาขาวิชาหมวดสมรรถนะแกนกลาง ได้รับ
รางวัล “รองชนะเลิศอันดับที่2” ในการ
แ ข ่ ง ขั น ก า ร ป ร ะ ก ว ด พ ู ด ส า ธ ิ ต เ ป็ น
ภ า ษ า อ ั ง ก ฤ ษ ( EnglishDemonstration 
Contest)  ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 
ป ร ะ จ ำ ป ี ก า ร ศ ึ ก ษ า  2563 ณ 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชยีงราย 

ภาค อาชีวศึกษาภาคเหนือ 

10.  เกียรติบตัร นายจักรพงศ์ วัฒนชาญสิทธ์ิ 

นายชญานิน นวมเอม 

 

สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ได้รับ “รางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับที่ 2 เหรียญทอง” ในการ
แข่งขันทักษะการออกแบบ 3D Animation 
ระดับภาค ภาคเหนือครั้งที ่ 32 ประจำปี
การศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย 

ภาค อาชีวศึกษาภาคเหนือ 

11.  เกียรติบตัร นางสาวชิชญา ไทยแสน สาขาวิชาหมวดสมรรถนะแกนกลาง ได้รับ 
“รางวัลชมเชย” ทักษะพื้นฐานสุนทรพจน์
ภาษาจีนกลาง ระดับภาค ภาคเหนือครั้งที่ 
32 ป ร ะ จ ำ ป ี ก า ร ศ ึ ก ษ า  2563 ณ 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 

ภาค อาชีวศึกษาภาคเหนือ 

12.  เกียรติบตัร นายวัชรมน ทัดไทย สาขาอาหารและโภชนาการ ได้รับ “รางวัล
ชมเชย” ทักษะการออกแบบและประกอบ
อาหารไทยสู่มาตรฐานสากลระดับปวส. 
ระดับภาค ภาคเหนือครั้งที่ 32 ประจำปี 

 

ภาค อาชีวศกึษาภาคเหนือ 



 
 

ที ่

รางวลั
เกยีรติ
บัตร/ 

เกยีรติคุณ 

ชื่อ รายการ ระดบั หน่วยงาน 

   การศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย 

  

13.  เกียรติบตัร นายณัฐชนน เณรพัด สาขาวิชาหมวดสมรรถนะแกนกลาง ได้รับ 
“รางว ัลรองชนะเลิศ อ ันด ับ 1” ในการ
แข่งขันทักษะการเล่านิทานพื ้นบ้าน คว้า
รางวัล ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 32ประจำปี
การศ ึกษา2563 ณ ว ิทยาล ั ย เทคนิค
กาญจนาภิเษกเชียงราย 

ภาค อาชีวศึกษาภาคเหนือ 

14.  เกียรติบตัร นางสาวสุนันนทา แก้วพะเนียง สาขาวิชาหมวดสมรรถนะแกนกลาง ได้รับ 
“รางวัลชมเชย” ในการแข่งขันทักษะสุนทร
พจน์ภาษาไทย ระดับภาค ภาคเหนือครั้งที่ 
32 ป ร ะ จ ำ ป ี ก า ร ศ ึ ก ษ า  2563 ณ 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 

ภาค อาชีวศึกษาภาคเหนือ 


