
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย ปีการศึกษา 2564 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
รางวัลเกียรติคุณ และผลงานดีเด่นในปีการศึกษา 2564 

 

ผลงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 

ที ่

รางวัล
เกียรติ
บัตร/ 

เกียรติคณุ 

ชื่อ รายการ ระดับ หน่วยงาน 

1 เกียรติบตัร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย ได้รับรางวัลประเภทชมรม TO Be Number One ใน
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่รักษา
มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีท่ี 2  

ประเทศ 
ชมรม TO Be 
Number One 

2 เกียรติบตัร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย ได้รับรางวัล องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง 
สถานศึกษาขนาดกลาง งานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค 
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 33 ประจำการศึกษา 2564 ระหว่าง
วันท่ี 1 -10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

ภาค  
อาชีวศึกษา
จังหวัดพิจิตร 

 

ผลงาน ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ระดับ จังหวัด 

ที ่

รางวัล
เกียรติบตัร/ 

เกียรติคณุ 

ชื่อ รายการ ระดับ หน่วยงาน 

1 เกียรติบตัร นายชรินทร์ทิพย์ ศรีเตว็ด 

นางอุบล ไชยโย 

นางทัศนีย์ รุ่มรวย 
ว่าท่ีร้อยตรี ฉัตรชัย สีบัวแดง 

นางสาวปรินทร์รัตน์ ภานิชโยธิน 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันการประกวด
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 
ประเภทที ่3 สิ่งประดิษฐ์ดา้นผลติภัณฑ์อาหารไทย  

ชื่อผลงาน “ผลิตภัณฑ์เลิศรส มายองเนสผสมแกง

มัสมั่น” 

อศจ. 
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย 

2 เกียรติบตัร นางสุธาสินี แกมนลิ 

 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ เหรียญทอง” การแขง่ขนัการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท) การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะ
วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564  ช่ือทักษะ  

“เล่านทิานพ้ืนบ้าน” 

อศจ. 
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย 

3 เกียรติบตัร นางศนชิล  เนียมกลั่น 

 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ เหรียญทอง” การแขง่ขนัการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง อศจ. 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทยั 



 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย ปีการศึกษา 2564 

ที ่

รางวัล
เกียรติบตัร/ 

เกียรติคณุ 

ชื่อ รายการ ระดับ หน่วยงาน 

ประเทศไทย (อวท) การแขง่ขันทักษะพื้นฐาน ทักษะ
วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564  ช่ือทักษะ  

“การประกวดมารยาทไทย” 

4 เกียรติบตัร นางสาวรัชนิกร  ยอดด ี

นางสิริพร รอดแสวง 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ เหรียญทอง” การแข่งขนัการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท) การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะ
วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564  ช่ือทักษะ “การ
ออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ระดับ ปวช” 

อศจ. 
อาชีวศกึษา

จังหวัดสุโขทัย 

5 เกียรติบตัร นางสาวสุธาวัลย์ พีระพาณิชย ์

นายสัญชยั ปี่แก้ว 

นางจุฑามาศ ช้อนนาค 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ เหรียญทอง” การแข่งขันการ
ประชุมวชิาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท) การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะ
วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564  ช่ือทักษะ “การ
ออกแบบ 2D แอนิเมชั่น ระดับ ปวช” 

อศจ. 
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย 

6 เกียรติบตัร นางสาวสุธาวลัย์ พีระพาณิชย ์

นายสัญชัย ป่ีแก้ว 

นางจุฑามาศ ช้อนนาค 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ เหรียญทอง” การแข่งขันการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท) การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะ
วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564  ช่ือทักษะ “การ
ออกแบบ 3D แอนิเมชั่น ระดับ ปวส” 

อศจ. 
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย 

7 เกียรติบตัร นางสาวปรินรัตน์ ภานิชวัชโยธิน ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ เหรียญทอง” การแข่งขันการ
ประชุมว ิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท) การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะ
วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564  ช่ือทักษะ  

“การประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจระดับ ปวช.” 

อศจ. 
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย 

8 เกียรตบิตัร นางสาวกัณนิการ์ จันทรโกเมศ 

นางสาวปวีณา พุ่มไม ้

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันการประชุมวิชาการ
องค์การนักวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) 
การแขง่ขันทักษะพื้นฐาน ทกัษะวิชาชีพ ประจำปี
การศึกษา 2564  ช่ือทักษะ “การวาดภาพสีนำ้หุ่นนิ่ง 

ระดับ ปวช.” 

อศจ. อาชีวศึกษา
สุโขทัย 

9 เกียรตบิตัร นางสาวศรสีุดา  ภาคชัย ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันการประชุมวิชาการ
องค์การนักวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) 
การแขง่ขันทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพ ประจำปี

อศจ. อาชีวศึกษา
สุโขทัย 



 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย ปีการศึกษา 2564 

ที ่

รางวัล
เกียรติบตัร/ 

เกียรติคณุ 

ชื่อ รายการ ระดับ หน่วยงาน 

การศึกษา 2564  ช่ือทักษะ “การใช้คอมพวิเตอร์ใน

งานบัญชี ระดับ ปวช. 

10 เกียรตบิตัร นางพินรัฎ สีตลวรางค ์ ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) 
การแข่งขันทักษะพืน้ฐาน ทักษะวิชาชีพ ประจำปี
การศึกษา 2564  ช่ือทักษะ “โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อ

งานบญัช”ี 

อศจ. อาชีวศึกษา
สุโขทัย 

11 เกียรตบิตัร นางสาวอุษณีย์ เกษร ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันการประชุมวิชาการ
องค์การนักวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) 
การแขง่ขันทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพ ประจำปี
การศึกษา 2564  ช่ือทักษะ “พิมพ์ดีดไทยด้วย
คอมพิวเตอร์” ระดับ ปวช. 

อศจ. อาชีวศึกษา
สุโขทยั 

12 เกียรตบิตัร นางสาวอุษณีย์ เกษร ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) 
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพ ประจำปี
การศึกษา 2564  ช่ือทักษะ “พิมพ์ดีดอังกฤษด้วย
คอมพิวเตอร์” ระดับ ปวช. 

อศจ. อาชีวศึกษา
สุโขทัย 

13 เกียรตบิตัร นางสาวปุริมปรัชญ์ คำชนแดน ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) 
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพ ประจำปี
การศึกษา 2564  ช่ือทักษะ “การใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอรผ์ลติหนังสือราชการภายนอก” ระดับ ปวส. 

อศจ. อาชีวศึกษา
สุโขทัย 

14 เกียรตบัิตร นางสาวปุริมปรัชญ์ คำชนแดน ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) 
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพ ประจำปี
การศึกษา 2564  ชื ่อทักษะ “การใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก” ระดับ ปวส. 

อศจ. อาชีวศึกษา
สุโขทัย 

15 เกียรตบิตัร นางสาวปวีณา นพนรินทร ์ ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) 
การแข่งขันทักษะพื ้นฐาน ทักษะวิชาชีพ ประจำปี

อศจ. อาชีวศึกษา
สุโขทัย 



 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย ปีการศึกษา 2564 

ที ่

รางวัล
เกียรติบตัร/ 

เกียรติคณุ 

ชื่อ รายการ ระดับ หน่วยงาน 

การศึกษา 2564  ชื่อทักษะ “การนำเสนอขายสินค้า 
The Marketing Challenge” ระดับ ปวช. 

15 เกียรตบิตัร นายกฤษกรณ์ มีท้วม 

นายปัณณพลวัชร์ เพชรวาร ี

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) 
การแข่งข ันทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพ ประจำปี
การศึกษา 2564  ชื ่อทักษะ “กลยุทธ์การตลาดเชิง
สร้างสรรค์ Creative Marketing Plan” ระดับ ปวช. 

อศจ. อาชีวศึกษา
สุโขทัย 

16 เกียรตบิตัร นางปนัดดา  ลิ่มภูษิตเจริญ ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) 
การแข่งขันทักษะพื ้นฐาน ทักษะวิชาชีพ ประจำปี
การศึกษา 2564  ชื ่อทักษะ “การเขียนแผนธุรกิจ” 
ระดับ ปวส. 

อศจ. อาชีวศึกษา
สุโขทัย 

17 เกียรตบิตัร นายปัณณพลวัชร์ เพชรวาร ี ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) 
การแข่งขันทักษะพื ้นฐาน ทักษะวิชาชีพ ประจำปี
การศึกษา 2564  ชื ่อทักษะ “การจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน ระดับ ปวส.” 

อศจ. อาชีวศึกษา
สุโขทัย 

18 เกียรตบิตัร ว่าท่ี ร.ต. ฉัตรชัย สีบัวแดง ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) 
การแข่งขันทักษะพื ้นฐาน ทักษะวิชาชีพ ประจำปี
การศึกษา 2564  ชื ่อทักษะ “การออกแบบและ
ประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส.” 

อศจ. อาชีวศกึษา
สุโขทัย 

20 เกียรตบิตัร นางวนดิา  ไกรกิจราษฎร ์

นายธนพนธ์ บุตรพรม 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) 
การแข่งขันทักษะพื ้นฐาน ทักษะวิชาชีพ ประจำปี
การศึกษา 2564  ชื่อทักษะ “การประดิษฐ์ดอกไม้สด
แบบไทย ระดับ ปวช.” 

อศจ. อาชีวศึกษา
สุโขทยั 

21 เกียรตบิตัร นางสาวขนิษฐา รอดทรัพย ์ ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) 
การแข่งขันทักษะพื ้นฐาน ทักษะวิชาชีพ ประจำปี
การศึกษา 2564  ช่ือทักษะ “การประยุกต์ดอกไม้สด
แบบไทยเชิงธุรกจิสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส.” 

อศจ. อาชีวศกึษา
สุโขทัย 



 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย ปีการศึกษา 2564 

ที ่

รางวัล
เกียรติบตัร/ 

เกียรติคณุ 

ชื่อ รายการ ระดับ หน่วยงาน 

22 เกียรตบิตัร นางสาวกัณนิการ์ จนัทรโกเมศ 

นางสาวปวีณา พุ่มไม ้

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) 
การแข่งขันทักษะพื ้นฐาน ทักษะวิชาชีพ ประจำปี
การศึกษา 2564  ช่ือทักษะ “ประติมากรรม” 

อศจ. อาชีวศึกษา
สุโขทัย 

23 เกียรตบิตัร นางสาวรตอิร จันทนนท์ 

นายอิษวัต รัตนสมบัต ิ

 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) 
การแข่งขันทักษะพื ้นฐาน ทักษะวิชาชีพ ประจำปี
การศึกษา 2564  ชื่อทักษะ “การนำเสนอรายการนำ

เทีย่วในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ระดับ ปวช.” 

อศจ. อาชีวศึกษา
สุโขทัย 

24 เกียรตบิตัร นายอิษวัต รัตนสมบัต ิ

นางสาวรติอร  จันทนนท์ 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) 
การแข่งขันทักษะพื ้นฐาน ทักษะวิชาชีพ ประจำปี
การศึกษา 2564  ชื ่อทักษะ “การจัดทำรายการนำ

เที่ยว” 

อศจ. อาชีวศึกษา
สุโขทัย 

25 เกียรติบตัร นางพิไลวรรณ ไทยกล้า 

นางจันทรมาส กล่ำเอม 

นางอัลชลี ขุนศรีสุข 

 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ เหรียญทอง” การแข่งขันการ
ประชุมวิชาการองค์การน ักว ิชาช ีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท) การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะ
วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564  ชื ่อทักษะ “การ
ประกวดการพ ูดสาธ ิตเป ็นภาษาอ ังกฤษ (Englis 
Demonstration Contest” 

อศจ. อาชีวศึกษา
สุโขทัย 

26 เกียรติบตัร นางสาวปวีณา   นพนรินทร ์

นายพิทักษ์       อุปัญญ์ 

นายกิติภูมิ        ใจกล้า 

นางสาวธนัญญา กันทะสุข 

นางปนัดดา     ลิ่มภูษิตเจรญิ 

ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1” การแข่งขันการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 
2564 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อ

สาธารณะชน ชื่ อผลงาน  “แผ ่นพ ื ชคล ุ มดิน 

(GARDEW CARE)” 

อศจ. 
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย 

 

 

 

 



 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย ปีการศึกษา 2564 

ผลงาน ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ระดับ ภาค 

ที ่

รางวัล
เกียรติบัตร/ 

เกียรติคุณ 

ชื่อ รายการ ระดับ หน่วยงาน 

1 โล่รางวลั นางสุธาสินี แกมนลิ 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันการประชุมวิชาการ
องค์การนักวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) 
การแข่งขันทักษะพืน้ฐาน ทักษะวิชาชีพ ประจำปี
การศึกษา 2564  ช่ือทักษะ “การแขง่ขันการเล่านิทาน
พื้นบ้าน ระดับ ปวช/ปวส. (เดี่ยว)” 

ภาค อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 

2 โล่รางวลั นางสาวสุธาวัลย์ พีระพาณิชย ์

นายสัญชัย  ปี่แก้ว 

นาจฑุามาศ ช้อนนาค 

 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ เหรียญทอง” การแข่งขันการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท) การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะ
วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564  ช่ือทักษะ “การ
ออกแบบ 3D แอนิแมช่ัน ระดับ ปวส.” 

ภาค อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 

3 โล่รางวลั นางสาวสุธาวลัย์ พีระพาณิชย ์

นายสัญชัย  ปี่แก้ว 

นาจุฑามาศ ช้อนนาค 

 

 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ เหรียญทอง” การแข่งขันการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท) การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะ
วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564  ช่ือทักษะ “การ
ออกแบบ 2D แอนิเมช่ัน ระดับ ปวช” 

ภาค อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 

4 โล่รางวลั นางสาวขนิษฐา  รอดทรัพย ์ ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ เหรียญทอง” การแข่งขันการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท) การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทกัษะ
วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564  ช่ือทักษะ “การ
ประยุกตด์อกไมส้ดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล
ระดับ ปวส.” 

ภาค อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 

3 เกียรติบตัร นางพิไลวรรณ ไทยกล้า 

 

ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1” การแข่งขันการ
ประชุมว ิชาการองค์การนักว ิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท) การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะ
วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564  ช่ือทักษะ “การพูด
สาธ ิตเป ็นภาษาอ ังกฤษ (English Demonstration 
Contest) 

ภาค อาชีวศกึษา
ภาคเหนือ 

4 เกียรติบตัร นางศนิชล เนียมกลั่น ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1” การแข่งขันการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท) การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะ
วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564  ช่ือทักษะ “การ
แข่งขันการประกวดมารยาทไทย” 

ภาค อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 
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ที ่

รางวัล
เกียรติบัตร/ 

เกียรติคุณ 

ชื่อ รายการ ระดับ หน่วยงาน 

5 เกียรตบัิตร นางสาวกัณนิการ์ จันทรโกเมศ 

นางสาวปวีณา พุ่มไม ้

ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรยีญเงิน”  
การแข่งขนัการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) การแข่งขันทกัษะ
พื้นฐาน ทักษะวชิาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564  
 ช่ือทักษะ “การวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง ระดับ ปวช” 

ภาค อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 

6 เกียรตบิตัร นางสาวปรินทรร์ัตน์  

ภานิชวัชโยธิน 

 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ เหรียญทอง” การแข่งขันการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย (อวท) การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพ 
ประจำปีการศึกษา 2564  ชื ่อทักษะ “การประกอบ

อาหารไทยเชิงธุรกิจ ระดับ ปวช.” 

ภาค อาชีวศกึษา
ภาคเหนือ 

7 เกียรตบิตัร นางสาวขนิษฐา รอดทรัพย ์ ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) 
การแข่งข ันทักษะพื ้นฐาน ทักษะวิชาชีพ ประจำปี
การศึกษา 2564  ชื่อทักษะ “การประยุกต์ดอกไม้สด
แบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส.” 

ภาค อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 

9 เกียรติบตัร นางศนิชล  เนียมกลั่น 

 

ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง” การ
แข่งขันการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แหง่ประเทศไทย (อวท) การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะ
วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564   
ช่ือทักษะ “การประกวดมารยาทไทย” 

ภาค อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 

10 เหรียญ นายชรินทร์ทิพย์ ศรีเตว็ด 
นางอุบล ไชยโย 
นางทัศนีย์ รุ่มรวย 
ว่าท่ีร้อยตรี ฉัตรชัย สีบัวแดง 
นางสาวปรินทร์รัตน์ ภานิชโยธิน 

ได้รับรางวัล “ชมเชย” การแขง่ขนัการประกวด
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลติภัณฑ์อาหารไทย  
ชื ่อผลงาน “ผลิตภัณฑ์เล ิศรส มายองเนสผสมแกง
มัสมั่น” 

ภาค 
อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 

11 เกียรติบตัร นางสาวปวีณา นพนรินทร ์ ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 2” การแข่งขันการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย (อวท) การแข่งขันทักษะพื ้นฐาน ทักษะวิชาชีพ 
ประจำปีการศึกษา 2564  ช่ือทักษะ “การนำเสนอขาย
สินค้า The Marketing Challenge” ระดับ ปวช. 

ภาค อาชีวศึกษา
สุโขทัย 



 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย ปีการศึกษา 2564 

ผลงาน ผู้บริหาร ครูและบคุลากร ระดับ ชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่

รางวัล
เกยีรติบัตร/ 

เกียรติคณุ 

ชื่อ รายการ ระดบั หน่วยงาน 

1 เกียรติบตัร นายสัญชัย  ปีแ่ก้ว 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การประกวดออกแบบตรา 

สญัลักษณะ เว็บไซต์แสดงสินค้าและบริการ
อาชีวศึกษา “RProduct.net”  

ชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

   2 เกียรติบตัร นางสาวปวีณา  นพนรินทร ์

ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง”  

การแข่งขันการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) การแข่งขันทักษะ
พื้นฐาน ทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564  ช่ือ
ทักษะ “การนำเสนอขายสินคา้ The Marketing 

Challenge” ระดับ ปวช. 

ชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

3 เกียรติบตัร นางสาวขนิษฐา รอดทรัพย ์

ได้รับรางวัล ““รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง” ” 
การแข่งขันการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) การแข่งขันทักษะ
พื้นฐาน ทกัษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564  ช่ือ
ทักษะ “การประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่
มาตรฐานสากล ระดับ ปวส.” 

ชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 



 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย ปีการศึกษา 2564 

ผลงาน นักเรียนนักศึกษา ระดับ จังหวัด 

ที ่

รางวัล
เกยีรติบตัร/ 

เกียรติคณุ 
ชื่อ รายการ ระดับ หน่วยงาน 

1 เกียรติบตัร นายชัยวุฒิ บูรณะพงษ ์
นางสาวกลุนาถ บุญวิเศษ 
นางสาวธัญชนก บวัพลอย 
นายอภิวิชญ์ อโนทัย 
นางสาวธันญารตัน์ พุ่มไพร 
นางสาวนิธิรัชต์ ยุพา 
นางสาวมานิตา เขื่อนแก้ว 
นายธนศกัดิ์ แจ่มสวา่ง 
นายกฤตนัย ยนต์นยิม 
นางสาวปรารถนา มฤทธ์ิดา 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันการประกวด
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 
ประเภทที ่3 สิ่งประดิษฐ์ดา้นผลติภัณฑ์อาหารไทย  
ชื่อผลงาน “ผลิตภัณฑ์เลิศรส มายองเนสผสมแกง
มัสมั่น” อศจ. 

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

2 เกียรติบตัร นายปณิธิ เยหน่อ ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ เหรียญทอง” การแข่งขนัการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท) การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะ
วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564  ช่ือทักษะ  
“เล่านทิานพื้นบ้าน” 

อศจ. 
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย 

3 เกียรติบตัร นายกิรต ิจันตร ี
นางสาวอัคริยา เห้าอ่ิม 
 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ เหรียญทอง” การแข่งขนัการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวชิาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท) การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะ
วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564  ช่ือทักษะ  
“การประกวดมารยาทไทย” 

อศจ. 
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย 

4 เกียรติบตัร นายณัฎฐกติติ์ เป็นหุ่ม 
นายฐิตินันท์ จิ๋วน๊อต 
นางสาวสุภาวดี ยศเรือง 

ได้รับรางวลั “ชนะเลิศ เหรียญทอง” การแขง่ขนัการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท) การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะ
วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564  ช่ือทักษะ “การ
ออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ระดับ ปวช” 

อศจ. 
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย 

5 เกียรติบตัร นางสาวธนชนก โครธาสุวรรณ ์
นางสาวเบญจมาพร ทวียนต์
เนรมิต 
นางสาวปิยธิดา นาพมิล 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ เหรียญทอง” การแข่งขันการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท) การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะ
วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564  ช่ือทักษะ “การ
ออกแบบ 2D แอนิเมชั่น ระดับ ปวช” 

อศจ. 
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย 

6 เกียรติบตัร นายชญานิน นวมเอม 
นายจักรพงศ์ วัฒนชาญสิทธ์ิ 
นางสาวนทัวรรณ ด้วงพรม 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ เหรียญทอง” การแข่งขันการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท) การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะ
วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564  ช่ือทักษะ “การ 
ออกแบบ 3D แอนิเมชั่น ระดับ ปวส” 

อศจ. 
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย 



 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย ปีการศึกษา 2564 

ผลงาน นักเรียนนักศึกษา จังหวัด 

ที ่

รางวัล
เกียรติบตัร/ 

เกียรติคณุ 
ชื่อ รายการ ระดบั หน่วยงาน 

7 เกียรติบตัร นางสาววิภาวี บุตมะ 
นายโชคชัย เลี้ยงรักษา 
นายชนะชัย จันโนทัย 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ เหรียญทอง” การแข่งขันการ
ประชุมว ิชาการองค์การนักว ิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท) การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะ
วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564  ช่ือทักษะ  
“การประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจระดับ ปวช.” 

อศจ. 
อาชีวศกึษา

จังหวัดสุโขทัย 

8 เกียรตบิตัร นางสาวนทัวรรณ ด้วงพรม 
นางสาวภัฎส์ชภรณ์ อินทรีย ์

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) 
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพ ประจำปี
การศึกษา 2564  ช่ือทักษะ “การวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง 
ระดับ ปวช.” 

อศจ. อาชีวศึกษา
สุโขทัย 

9 เกียรตบิตัร นางสาวสายทิพย์ ครุฑโม 
นางสาวสุนสิา กล่อมเกลี้ยง 
นางสาวณัฐนันท์ บุญจุ้ย 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขนัการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) 
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพ ประจำปี
การศึกษา 2564  ช่ือทักษะ “การใช้คอมพิวเตอร์ใน
งานบัญชี ระดับ ปวช. 

อศจ. อาชีวศึกษา
สุโขทัย 

10 เกียรตบิตัร นางสาวศศิวิมล กลิ่นทุ่ง 
นางสาวอภิสรา พลนิ่ม 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันการประชุมวชิาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) 
การแข่งขันทักษะพืน้ฐาน ทักษะวิชาชีพ ประจำปี
การศึกษา 2564  ช่ือทักษะ “โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อ
งานบญัช”ี 

อศจ. อาชีวศึกษา
สุโขทัย 

11 เกียรตบิตัร นางสาวชนิกานต์ โมเรือง ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันการประชุมวชิาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) 
การแขง่ขันทักษะพืน้ฐาน ทักษะวิชาชีพ ประจำปี
การศึกษา 2564  ช่ือทักษะ “พิมพ์ดีดไทยด้วย
คอมพิวเตอร์” ระดับ ปวช. 

อศจ. อาชีวศึกษา
สุโขทัย 

12 เกียรตบิตัร นางสาวภาวณิี จันทร์หอม ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) 
การแข่งขนัทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพ ประจำปี
การศึกษา 2564  ช่ือทักษะ “พิมพ์ดีดอังกฤษด้วย
คอมพิวเตอร์” ระดับ ปวช. 

อศจ. อาชีวศึกษา
สุโขทัย 

13 เกียรตบิตัร นางสาวจุฑามาส ม่วงทอง ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) 
การแข่งขันทักษะพืน้ฐาน ทักษะวิชาชีพ ประจำปี
การศึกษา 2564  ช่ือทักษะ “การใช้เทคโนโลย ี
คอมพิวเตอรผ์ลติหนังสือราชการภายนอก” ระดับ ปวส. 

อศจ. อาชีวศึกษา
สุโขทัย 

 



 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย ปีการศึกษา 2564 

ผลงาน นักเรียนนักศึกษา ระดับ จังหวัด 

ที ่

รางวัล
เกียรติบตัร/ 

เกียรติคุณ 
ชื่อ รายการ ระดบั หน่วยงาน 

15 เกียรตบิตัร นางสาวรังรอง สวนใต ้
นางสาวนันทน์ภัส ใจคำ 
นางสาวชาลิสา พวงพงศ์ 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) 
การแข่งขันทักษะพื ้นฐาน ทักษะวิชาชีพ ประจำปี
การศึกษา 2564  ช่ือทักษะ “การนำเสนอขายสินค้า 
The Marketing Challenge” ระดับ ปวช. 

อศจ. อาชีวศึกษา
สุโขทัย 

15 เกียรตบิตัร นางสาวศุภาพชิญ์ พลบญุ 
นางสาวอรุณรัตน์ สีขวัญม้า 
นายนวพล เที่ยงธรรมโม 
นางสาวรัตติกาล แปลกจริง 
 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) 
การแข่งขันทักษะพื ้นฐาน ทักษะวิชาชีพ ประจำปี
การศึกษา 2564  ชื ่อทักษะ “กลยุทธ์การตลาดเชิง
สร้างสรรค์ Creative Marketing Plan” ระดับ ปวช. 

อศจ. อาชีวศึกษา
สุโขทัย 

16 เกียรตบิตัร นางสาวอรุณรัตน์ สีขวัญม้า 
นางสาวปิยะดา โพธ์ิไคย 
นางสาวชลธชิา ส่งเผือก 
นางสาวปิยะนันท์ คมขำ 
นายพัทรสิทธ์ิ พ้นเคราะห ์

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) 
การแข่งขันทักษะพื ้นฐาน ทักษะวิชาชีพ ประจำปี
การศึกษา 2564  ชื ่อทักษะ “การเขียนแผนธุรกิจ” 
ระดับ ปวส. 

อศจ. อาชีวศึกษา
สุโขทัย 

17 เกียรตบิตัร นางสาวสุพินโญ บญุม ี
นางสาวสุภาภรณ์ ฉว ี
นางสาวพรพิมล ศรีพึ่งจั่น 
นายพงศ์ภรณ์ กรึงพุทรา 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) 
การแข่งขันทักษะพื ้นฐาน ทักษะวิชาชีพ ประจำปี
การศึกษา 2564  ชื ่อทักษะ “การจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน ระดับ ปวส.” 

อศจ. อาชีวศึกษา
สุโขทัย 

18 เกียรตบิตัร นายณัฐวุฒิ วงศ์เสนา 
นางสาวปณิชา จุริพันธ์ 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) 
การแข่งขันทักษะพื ้นฐาน ทักษะวิชาชีพ ประจำปี
การศึกษา 2564  ชื ่อทักษะ “การออกแบบและ
ประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส.” 

อศจ. อาชีวศกึษา
สุโขทัย 

20 เกียรตบิตัร นางสาวปานตะวนั สำร ี
นางสาวจันทร์รัศมี รุ่งเรือง 
นางสาวณวนันท์ 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) 
การแข่งขันทักษะพื ้นฐาน ทักษะวิชาชีพ ประจำปี
การศึกษา 2564  ชื่อทักษะ “การประดิษฐ์ดอกไม้สด
แบบไทย ระดับ ปวช.” 

อศจ. อาชีวศึกษา
สุโขทัย 

 

 

 

 



 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย ปีการศึกษา 2564 

ผลงาน นักเรียนนักศึกษา ระดับ จังหวัด 

ที ่

รางวัล
เกียรติบตัร/ 

เกียรติคุณ 

ชื่อ รายการ ระดบั หน่วยงาน 

21 เกียรตบิตัร นายชัยณรงฺค์ เพียราษฎร ์

นางสาวฉวีวรรณ อัครบุตร 

นางสาวอริสา ช่ืนชอบ 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) 
การแข่งขันทักษะพื ้นฐาน ทักษะวิชาชีพ ประจำปี
การศึกษา 2564  ชื่อทักษะ “การประยุกต์ดอกไม้สด
แบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส.” 

อศจ. อาชีวศึกษา
สุโขทัย 

22 เกียรตบิตัร นางสาวสาวิตรี บัวเกต ุ

นางสาวตะวันฉาย ฟ้อนศริ ิ

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) 
การแข่งขันทักษะพื ้นฐาน ทักษะวิชาชีพ ประจำปี
การศึกษา 2564  ช่ือทักษะ “ประติมากรรม” 

อศจ. อาชีวศึกษา
สุโขทยั 

23 เกียรตบิตัร นางสาวญาณิศา โสอุดร 

นางสาวสุพัตรา ฟ้ืนตน 

 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) 
การแข่งขันทักษะพื ้นฐาน ทักษะวิชาชีพ ประจำปี
การศึกษา 2564  ชื่อทักษะ “การนำเสนอรายการนำ

เที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ระดับ ปวช.” 

อศจ. อาชีวศึกษา
สุโขทัย 

24 เกียรตบิตัร นางสาวสุพิชชา เอี่ยมภู ่ ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) 
การแข่งขันทักษะพื ้นฐาน ทักษะวิชาชีพ ประจำปี
การศึกษา 2564  ชื ่อทักษะ “การจัดทำรายการนำ

เที่ยว” 

อศจ. อาชีวศึกษา
สุโขทัย 

25 เกียรติบตัร นางสาววันวิสาข์ สุกใจ ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ เหรียญทอง” การแข่งขันการ
ประชุมว ิชาการองค์การนักว ิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท) การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะ
วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564  ชื ่อทักษะ “การ
ประกวดการพ ูดสาธ ิตเป ็นภาษาอ ังกฤษ (Englis 
Demonstration Contest” 

อศจ. อาชีวศึกษา
สุโขทัย 

26 เกียรติบตัร นางสาวเสาวรัตน์   สุขไสย 

นางสาวพัชราภรณ์ ทองมา 

นายวริศรา   ปราศจาก   

ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1” การแข่งขันการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 
2564 ประเภทที ่ 5 สิ ่งประดิษฐ์เพื ่อประโยชน์ต่อ
สาธารณะชน ชื่อผลงาน “แผ่นพืชคลุมดิน (GARDEW 
CARE)” 

อศจ. 
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย 

 



 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย ปีการศึกษา 2564 

ผลงาน นักเรียน นักศึกษาระดับ ภาค 

 

ที ่

รางวัล
เกยีรติ
บัตร/ 

เกยีรติคุณ 

ชื่อ รายการ ระดับ หน่วยงาน 

1 เกียรติบตัร นายชัยวฒุิ บูรณะพงษ ์

นางสาวกุลนาถ บุญวิเศษ 

นางสาวธัญชนก บัวพลอย 

นายอภิวิชญ์ อโนทัย 

นางสาวธันญารตัน์ พุ่มไพร 

นางสาวนิธิรัชต์ ยุพา 

นางสาวมานิตา เขื่อนแก้ว 

นายธนศกัดิ์ แจ่มสวา่ง 

นายกฤตนัย ยนต์นยิม 

นางสาวปรารถนา มฤทธ์ิดา 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปี
การศึกษา 2564 ประเภทที่ 3 สิง่ประดิษฐ์

ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย  

ชื่อผลงาน “ผลิตภัณฑ์เลิศรส มายองเนสผสม

แกงมัสมั่น” 

ภาค อาชีวศึกษาภาคเหนือ 

2 เกียรติบตัร นางสาววิภาวี บุตมะ 

นางสาวกมลวรรณ คล้ายแจ้ง 

นายโชคชัย เลี้ยงรักษา 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ เหรียญทอง” การแข่งขนั
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท) การแข่งขันทักษะ
พืน้ฐาน ทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 
2564  ช่ือทักษะ “การประกอบอาหารไทยเชิง

ธุรกิจ ระดบั ปวช.” 

ภาค อาชีวศึกษาภาคเหนือ 

3 เกียรติบตัร นางสาววันวิสาข์ สุขใส 

 

ได้รับรางวัล “ชนะเลศิ” การแข่งขันการประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะพื้นฐาน 
ทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564  ช่ือ
ทักษะ “การพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English 
Demonstration Contest) 

ภาค อาชีวศึกษาภาคเหนือ 



 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย ปีการศึกษา 2564 

 

ที ่

รางวลั
เกยีรติ
บัตร/ 

เกยีรติคุณ 

ชื่อ รายการ ระดับ หน่วยงาน 

5 เกียรติบตัร นางสาวธรชนก โครธาสุวรรณ ์

น.ส.เบญจมาพร ทวียนต์เนรมิต 

นางสาวปิยธิดา นาพิมล 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ เหรียญทอง” การแข่งขัน
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท) การแข่งข ันทักษะ
พื ้นฐาน ทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 
2564  ช่ือทักษะ “การออกแบบ 2D           แอ
นิเมช่ัน ระดับ ปวช” 

ภาค อาชีวศึกษาภาคเหนือ 

6 เกียรติบตัร นายชญานิน นวมเอม 

นายจักรพงศ์ วัฒนชาญสทิธ์ิ 

นางสาวนทัวรรณ ด้วงพรม 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ เหรียญทอง” การแข่งขัน
การประชมุวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท) การแข่งขันทักษะ
พื้นฐาน ทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 
2564  ช่ือทักษะ “การออกแบบ ๓D           
แอนิเมชั่น ระดับ ปวส” 

ภาค อาชีวศกึษาภาคเหนือ 

7 เกียรติบตัร นายชัยณรงฺค์ เพียราษฎร ์

นางสาวฉวีวรรณ อัครบุตร 

นางสาวอริสา ช่ืนชอบ 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันการประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท) การแข่งขันทักษะพื้นฐาน 
ทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564  ช่ือ
ทักษะ “การประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิง
ธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส.” 

ภาค อาชีวศึกษาภาคเหนือ 

8 เกียรติบตัร นางสาวเสวรัตน์ สุขไสย 

นางสาวพัชรภารณ์ ทองมา 

นายวริศรา ปราศจาก 

ได ้ร ับรางว ัล “รองชนะเลิศอันด ับ 1” การ
แข่งข ันการประกวดสิ ่งประดิษฐ์คนรุ ่นใหม่ 
ประจำปีการศ ึกษา 2564 ประเภทท ี ่  5 

สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะชน 

ช ื ่อผลงาน “แผ ่นพืชคล ุมด ิน (GARDEW 

CARE)” 

ภาค อาชีวศึกษาภาคเหนือ 

9 เกียรติบตัร นางสาวนันท์นภัส ใจคำ 

นางสาวรังรอง สวนใต ้

นางสาวชาลิสา พ่วงพงค์ 

ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญ
ทอง” การแข่งขันการประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) 
การแข ่งข ันท ักษะพ ื ้นฐาน ท ักษะว ิชาชีพ 
ประจำปีการศึกษา 2564  ชื ่อทักษะ “การ
นำเสนอขายส ินค ้ า  The Marketing Challenge” 
ระดับ ปวช. 

ภาค อาชีวศึกษาภาคเหนือ 



 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย ปีการศึกษา 2564 

ผลงาน ผู้บริหาร ครูและบคุลากร ระดับ ชาติ 

 

ที ่

รางวัล
เกียรติบัตร/ 

เกียรติคณุ 

ชื่อ รายการ ระดับ หน่วยงาน 

1 เกียรติบตัร 

นายชัยณรงฺค์ เพียราษฎร ์

นางสาวฉวีวรรณ อัครบุตร 

นางสาวอริสา ช่ืนชอบ 

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันการประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท) การแขง่ขันทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพ 
ประจำปีการศึกษา 2564  ช่ือทักษะ “การประยุกต์
ดอกไมส้ดแบบไทยเชิงธุรกิจสูม่าตรฐานสากล ระดับ 
ปวส.” 

ชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

   2 เกียรติบตัร 

นางสาวรังรอง สวนใต ้

นางสาวนันทน์ภัส ใจคำ 

นางสาวชาลิสา พวงพงศ์ 

ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง” ช่ือ
ท ั กษะ  “การนำ เสนอขายส ิ นค ้ า  The Marketing 

Challenge” ระดับ ปวช. ในการแข่งขันการประชุม

วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท) การแข่งข ันทักษะพื ้นฐาน ทักษะวิชาชีพ 
ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที ่ 20-24 
กุมภาพันธ์ 2565   

ชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 


