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ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
เป็นโรงเรียนในสังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเปิดทํา
การสอนให๎ชื่อวํา “ โรงเรียนชํางทอผ๎า ” โดยอาศัยสถานที่ของโรงเรียนอุดมดรุณีเป็นที่เรียน ชั่วคราว ทั้งนี้
เนื่องจากอาคารเริ่มกําลังอยูํในระหวํางการกํอสร๎าง ณ ถนนสิงหวัฒน์ เลขที่ 108 ตําบลธานี อําเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย และได๎เปิดทําการสอนตั้งแตํวันที่ 1 มิถุนายน 2481 เป็นต๎นมา เดิมเปิดสอนวิชาชีพทอผ๎า
รับผู๎สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตํอมาได๎เปลี่ยนเป็นชื่อ “ โรงเรียนการชํางสตรีสุโขทัย ” เปิดรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต๎น ได๎มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการศึกษาชาติเพื่อให๎ประชาชนได๎ศึกษา
วิชาชีพตามความถนัดโดยขยายการศึกษาให๎สูงขึ้นและเปิดแผนกวิชาชีพเพิ่มขึ้น ดังนี้

พ.ศ. 2481 เปิดโรงเรียนชํางทอผ๎า
พ.ศ. 2491 เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนการชํางสตรีสุโขทัย ” และเปิดสอนชั้นประโยค อาชีวศึกษา ตอนต๎น
พ.ศ. 2493 เปิดสอนประโยคมัธยมศึกษาตอนต๎นและตอนปลาย
พ.ศ. 2500 เปิดโรงเรียนอาชีวศึกษาผู๎ใหญํแผนกชํางตัดเสื้อและการตัดเย็บเสื้อ
พ.ศ. 2501 เปิดแผนกเครื่องเคลือบดินเผาประโยคมัธยมศึกษาตอนต๎นและ ตอนปลาย
พ.ศ. 2503 เปิดสอน ประโยคมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาชั้นสูงแผนกการชํางสตรี
พ.ศ. 2506 เปิดสอนประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูงแผนกวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
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พ.ศ. 2509 เข๎าโครงการ “UNISEF” ทําการสอน 4 แผนกวิชา
1. แผนกวิชาผ๎าและการตัดเย็บ
2. แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
3. แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
4. แผนกวิชาศิลปหัตถกรรม
4.1 งานเครื่องเคลือบดินเผา
4.2 งานไม๎
พ.ศ. 2516 เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนอาชีวศึกษาสุโขทัย ”

พ.ศ. 2519 กระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศรวมโรงเรียนอาชีวศึกษาทั่วประเทศ 31 จังหวัด รวมโรงเรียน
การชํางสุโขทัยและโรงเรียนอาชีวศึกษาสุโขทัยเข๎าด๎วยกัน
ยกฐานะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย
เขต 1และเขต 2 ตามลําดับ ตั้งแตํ วันที่ 1 ตุลาคม 2519
พ.ศ. 2520 เปิดแผนกวิชาศิลปหัตถกรรม ภาคนอกเวลาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
พ.ศ. 2522 เปิดสอนแผนกคหกรรมศาสตร์ทั่วไปภาคนอกเวลาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พ.ศ. 2523 กระทรวงศึกษาธิการประกาศแยกวิทยาเขต ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ( เดิม ) ออกเป็น
วิทยาลัยใหมํ 2 วิทยาลัย โดยเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย วิทยาเขต 2 เป็น
“ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ” ตั้งแตํวันที่ 1 เมษายน 2523
พ.ศ. 2524 เปิดสอนแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )
พ.ศ. 2524 งดรับนักเรียนเข๎าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย ( ม.ศ. 4–5)
พ.ศ. 2525 กระทรวงศึกษาธิการประกาศให๎วิทยาลัยเปิดสอนแผนกวิชาพณิชยการขึ้นแตํมีปัญหาเรื่อง
อาคารเรียน ยังไมํรับนักเรียนในปีนี้
พ.ศ. 2526 เปิดสอนแผนกวิชาพณิชยการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจํานวน 1 ห๎องเรียน
พ.ศ. 2527 เปิดสอนสาขาวิชาผ๎าและเครื่องแตํงกาย อาหารและโภชนาการ วิจิตรศิลป์ หัตถอุตสาหกรรม
และสาขาวิชาการบัญชี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) และสาขาวิชาการ
บัญชีในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ( ปวท. )
คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E xcell ent M oral s K no wl ed ge and C ar eer

3

ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

พ.ศ. 2530 เปิดสอนสาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ( ปวท. )
พ.ศ. 2534 เปิดสอนกลุํมวิชาการตลาด การเลขานุการ คหกรรมธุรกิจ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)
พ.ศ. 2536 เปิดสอนวิชาการตลาด ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. )
พ.ศ. 2537 เปิดสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. )
พ.ศ. 2538 เปิดสอนสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ( ระบบทวิภาคี ) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )
และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 ปีครึ่ง ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. )
พ.ศ. 2540 เปิดสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจภาคสมทบ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รับผู๎จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6 )
พ.ศ. 2541 เปิดสอนสาขาวิชาการเลขานุการ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส .) รับผู๎สําเร็จ
การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช .)
พ.ศ. 2542 เปิดสอนสาขาวิชาอุตสาหกรรมทํองเที่ยว ( ระบบทวิภาคี ) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)
พ.ศ. 2545 เปิดสอนสาขาวิชาจิตรกรรมสากล ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส .)
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1.2 ขนาดและที่ตั้ง
1.2.1 ข๎อมูลทั่วไป
ตั้งอยูํที่
108 ถนนสิงหวัฒน์ ตําบลธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์
64000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5561-1789
หมายเลขโทรสาร 0-5561-2419
E-mail
webmaster@stvc.ac.th
Website
http://www.stvc.ac.th
1.2.2 อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดกับ ถนนสิงหวัฒน์
ทิศใต๎
ติดกับ ที่ดินของนายหวา ภูมิประพัทธ์
ทิศตะวันออก
ติดกับ ที่ดินนายนิตย์ ยนต์นิยม
ทิศตะวันตก
ติดกับ ที่ดินนางประดับ ทับเที่ยง
1.2.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีเนื้อที่แบํงเป็น 2 สํวน ดังนี้
1.2.3.1 เนื้อที่ภายในวิทยาลัยฯ 10 ไรํ 72.3 ตารางวา (สท.8)
1.2.3.2. เนื้อที่ภายนอกวิทยาลัยฯ 17 ไรํ 1 งาน 88.4 ตารางวา (สท.139)
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1.3 สภาพปัจจุบันของวิทยาลัย
1.3.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ปรัชญาของวิทยาลัย

“ คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ ”
(Excellent Morals, Higher Knowledge, and Career Paths)
วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย (Vision)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเป็นสถาบันแหํงการอนุรักษ์วิถีชีวิต และวัฒนธรรมท๎องถิ่นที่มีความเป็น
เลิศด๎านวิชาชีพตามมาตรฐานสากล
(To develop The learning organization and professional service leading to
international standard and conserve local traditions.)
พันธกิจของวิทยาลัย (Mission)
1. ผลิตผู๎สําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพตามาตรฐานวิชาชีพ
(To produce graduates with national vocational qualification.)
2. พัฒนาศักยภาพองค์กรให๎เป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎และบริการวิชาชีพ
(To develop the learning organization and the professional administration.)
3. รํวมอนุรักษ์และสํงเสริมวัฒนธรรมท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน
(To conserve and promote sustainably within local traditions.)
4. พัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพสูํมาตรฐานสากล
(To develop the vocational curriculum according to international standards.)
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(To manage the efficient administration incorporating the philosophy of suffiency
economy.)
6. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ
(To develop of the efficient quaklity assurance system.)
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เป้าประสงค์
1. นักเรียน-นักศึกษาสอบได๎มาตรฐานวิชาชีพ
2. นักเรียน-นักศึกษาจัดทําโครงการวิชาชีพ
3. นักเรียน-นักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมวันสําคัญตํางๆกับชุมชนและจังหวัด
4. สํงเสริมการบริการชุมชน เข๎ารํวมกิจกรรมวันสําคัญตํางๆ กับชุมชนและจังหวัด
5. สํงเสริมการบริการชุมชน เข๎ามาหาความรู๎ในสถานศึกษาได๎
6. นักเรียน-นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
1. เพื่อผลิตบุคลากรด๎านวิชาชีพให๎มีความรู๎และทักษะในการทํางาน การศึกษาตํอและ การ
ประกอบอาชีพอิสระ
2. เพื่อสร๎างศักยภาพด๎านการจัดการองค์ความรู๎และบริการวิชาชีพ
3.เพื่อบริหารจัดการองค์กรให๎มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให๎มีประสิทธิภาพสอดคล๎อง
กับการประกันคุณภาพการศึกษา
1.3.2 อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E xcell ent M oral s K no wl ed ge and C ar eer
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

การจัดการการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเปิดทําการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดังนี้
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2546
เปิดสอน 4 ประเภทวิชา
6 สาขาวิชา
12 สาขางาน
ประเภทวิชา
1. ประเภทวิชาพณิชยกรรม

สาขา
สาขาวิชาพณิชยการ

2. ประเภทวิชาคหกรรม

สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขาอาหารและโภชนาการ สาขางานตัดเย็บเสื้อผ๎าแฟชั่น
สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขาคหกรรมศาสตร์
สาขางานธุรกิจดอกไม๎และงานประดิษฐ์
สาขางานธุรกิจคหกรรม

3. ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาศิลปกรรม

4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว สาขาวิชาการทํองเที่ยว
และการโรงแรม

สาขางาน
สาขางานการบัญชี
สาขางานการขาย
สาขางานการเลขานุการ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขางานวิจิตรศิลป์
สาขางานศิลปกรรมเซรามิก
สาขางานการออกแบบ
สาขางานการทํองเที่ยว
ข๎อมูล ณ วันที่ 20/05/56

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E xcell ent M oral s K no wl ed ge and C ar eer
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546
เปิดสอน 3 ประเภทวิชา 8 สาขาวิชา 9 สาขางาน
ประเภทวิชา
สาขา
1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาเลขานุการ

สาขางาน
สาขางานการบัญชี
สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ
สาขางานการตลาด
สาขางานสํานักงาน

2. ประเภทวิชาคหกรรม

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานธุรกิจคหกรรม
สาขางานการประกอบอาหาร

3. ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิกอาร์ต
ข๎อมูล ณ วันที่ 20/05/56

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E xcell ent M oral s K no wl ed ge and C ar eer
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ทาเนียบผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
1. นายชื้น คงตระกูล
2. นางสาวทวีระดา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
3. นายระหวย จับจิต (รักษาการ)
4. นางบุญนํา
ศิริรัตน์
5. นางฉอ๎อน
ฟุ้งลัดดา
6. นางสาวสุภาพ
คอวณิช
7. นางสาวกรองกาญจน์ รัศมิทัต
8. นางสาวศรีสมร
สุขานุศาสตร์ (รักษาการ)
9. นายเอนก
จูจันทร์
10. นางสาวสายหยุด มีวาสนา
11. นางสาวเกษร
ขวัญยืน
12. นางศรีวรรณา
สิงหานุวัฒน์
13. นางกฤษณา
ป้อมทอง
14. นางจินตนา
เสรีภาพ
15. นางพรลินี
ชัยรัตน์
16. นายวีระ
กรีธาชาติ
17. นางสาวโอลิน
ศักดิ์อลงกรณ์
18. นายสมบัติ
แสงสวํางสัจกุล
19. นางเพทาย
ซื่อสัจจพงษ์
20. นางสาวปิยวรรณ วรวิทย์รัตนกุล
21. นางพรเพ็ชร พรรณวงค์
22. นายสมเดช พุํมชา พ.ศ.
23 นางสาวปิยวรรณ วรวิทย์รัตนกุล

พ.ศ. 2481-2487
พ.ศ. 2487-2490
พ.ศ. 2490-2492
พ.ศ. 2492-2494
พ.ศ. 2494-2499
พ.ศ. 2499-2518
พ.ศ. 2518-2519
พ.ศ. 2519-2522
พ.ศ. 2522-2523
พ.ศ. 2523-2526
พ.ศ. 2526-2530
พ.ศ. 2530-2531
พ.ศ. 2531-2533
พ.ศ. 2533-2534
พ.ศ. 2534-2540
พ.ศ. 2540-2543
พ.ศ. 2543-2546
พ.ศ. 2546-2547
พ.ศ. 2547-2550
พ.ศ. 2550-2553
พ.ศ. 2553–2554
2554–2555
พ.ศ. 2555–ปัจจุบัน

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E xcell ent M oral s K no wl ed ge and C ar eer
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
๑. นางสาวปิยวรรณ วรวิทย์รัตนกุล ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประธานกรรมการ
๒. นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร กรรมการ
๓. นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการ
๔. นายธเนศ เสงี่ยมศักดิ์ รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานฯ กรรมการ
๕. นายนภดล ทัพพันธ์ รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาฯ กรรมการ
๖. นางวิกานดา ละอองเดช ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร กรรมการ
๗. นายสมยศ สีตลวรางค์ ผู้แทนฝ่ายวิชาการ กรรมการ
๘. นายเอนก ปิ่นเงิน ผู้แทนฝ่ายพัฒนาฯ กรรมการ
๙. นางสาวสมพิศ พัดบัว ผู้แทนฝ่ายแผนงานฯ กรรมการ
๑๐. นางสิริพร รอดแสวง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๑. นางศนิชล เนียมกลั่น ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๒. นางสารินทร สินอาพล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๓. นางวนิดา ไกรกิจราษฎร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
(หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป) กรรมการและเลขานุการ

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E xcell ent M oral s K no wl ed ge and C ar eer
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ผู้บริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

นางสาวปิยวรรณ วรวิทย์รัตนกุล
ผู๎อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

นายนภดล ทัพพันธ์
นายธเนศ เสงี่ยมศักดิ์
นายวรพันธ์ เพิ่มพูล
รองฯ ฝ่ายพัฒนากิจการ รองฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นักเรียนนักศึกษา

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E xcell ent M oral s K no wl ed ge and C ar eer

นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์
รองฯ ฝ่ายวิชาการ
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ส่วนที่ 2
ข้อมูลบุคลากร

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E xcell ent M oral s K no wl ed ge and C ar eer
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
จํานวนผู๎บริหารและครูจําแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนํง ประจําปีการศึกษา 2556

จานวน
(คน)

ชาย

หญิง

ป.เอก

ป.โท

ป.ตรี

ครูผู้ช่วย

ชานาญการ

ชานาญพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ครู คศ1

ครูจ้างสอน

พนักงานราชกร

ตาแหน่ง ผู้บริหาร/ครู

อัตราจ้าง

ฝ่ายบริหาร
แผนกวิชาบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการโรงแรมฯ
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาออกแบบ
แผนกวิชาเครื่องเคลือบดิน
เผา
แผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ
แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม
แผนกวิชาผ๎าและเครื่องแตํง
กาย
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
รวมทั้งหมด

วุฒิการศึกษา

พนักงานราชการ

ผู้บริหาร / แผนกวิชา

เพศ

ข้าราชการ

สถานภาพ

5
9
6
5
8
2
2
2
3

5
4
5
2
7
2
1
2
2

-

5
1
3
1
1
1

4
1
4
1
3
1
1
1

1
8
2
4
5
1
2
1
2

-

5
3
1
2
7
1
1
1
-

6
5
3
1
1
1
1
3

1
-

3
2
3
3
1
2
2

2
1
1
4
-

-

1
1
1
2
-

5
1
3
1
1
1

-

4

4

-

-

-

4

-

-

4

-

4

-

-

-

-

-

3
3

3
3

-

-

-

3
3

-

-

3
3

-

3
2

-

-

1

-

-

18
70

15
55

-

3
15

5
21

13
49

-

10 8
31 39

6
5
- 4 3
1 31 13 - 10 15
ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2556

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E xcell ent M oral s K no wl ed ge and C ar eer
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจําแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา
ม.ต้น หรือต่ากว่า

1
1

1
1
1
1
1
5

2
7
2
1
1
2
1
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34

3
1
1
7
3
1
1
2
1
20

1
1
1
3
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20

1
1
1
3
2
8

2
4
1
7
ณ วันที่

1
1
1
1
3
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7 18
16 ธันวาคม

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E xcell ent M oral s K no wl ed ge and C ar eer
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สูงกว่า ป.ตรี

หญิง

3
1
1
1
7
3
1
1
3
1
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
40

ปริญญาตรี

ชาย

หัวหน๎าหมวดรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
ผู๎ดูแลหมวดสถานที่
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2
พนักงานโทรศัพท์
นักการภารโรง
พนักงานสถานที่
ยาม
เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป
เจ๎าหน๎าที่บุคลากร
เจ๎าหน๎าที่การเงิน
เจ๎าหน๎าที่การบัญชี
เจ๎าหน๎าที่พัสดุ
เจ๎าหน๎าที่ทะเบียน
เจ๎าหน๎าที่งานโครงการพิเศษ
เจ๎าหน๎าที่ศูนย์ข๎อมูล
เจ๎าหน๎าที่งานประกันคุณภาพ
เจ๎าหน๎าที่งานกิจกรรม
เจ๎าหน๎าที่แนะแนว
เจ๎าหน๎าที่วัดผลประเมินผล/ทวิภาคี
เจ๎าหน๎าที่ศูนย์วิทยบริการ
เจ๎าหน๎าที่ประชาสัมพันธ์
เจ๎าหน๎าที่งานวางแผน
เจ๎าหน๎าที่งานการค๎าฯ
เจ๎าหน๎าที่งานหลักสูตร
แมํบ๎าน
รวมทั้งหมด

ปวส./อนุปริญญา

จานวน
(คน)

ม.ปลาย /ปวช.

งานตามโครงสร้าง
บริหารสถานศึกษา

ลูกจ้างชั่วคราว

วุฒิการศึกษา

ลูกจ้างประจา

เพศ

ข้าราชการ ก.พ.

สถานภาพ

2556

ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ส่วนที่ 3
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2556) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
รายละเอียดสภาพปัจจุบันของสถานศึกษามีดังนี้
จํานวนผู๎เรียน ปีการศึกษา 2556 แยกตามประเภทวิชา
(ข๎อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556)
ประเภทวิชา / สาขาวิชา
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
สาขาวิชางานบัญชี
สาขาวิชางานเลขานุการ
สาขาวิชางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชางานการขาย/ การตลาด
สาขาวิชางานธุรกิจค๎าปลีก
รวม
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชางานวิจิตรศิลป์
สาขาวิชางานออกแบบ
สาขาวิชางานเครื่องเคลือบดินเผา
สาขาวิชางานเครื่องเคลือบดินเผา (ทวิภาคี)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
รวม
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาผ๎าและเครื่องแตํงกาย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
- สาขาวิชางานธุรกิจคหกรรม
- สาขาวิชางานคหกรรมการผลิต (ทวิภาคี)
รวม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1. สาขาวิชาการโรงแรมและการทํองเที่ยว
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปวช

จานวนนักเรียน (คน)
ปวส

รวม

339
59
417
47
2
864

179
39
148
23
16
405

518
98
565
70
18
1,269

14
22
11
47

21
21

14
22
11

5
76

14

5
90

30
111

7
21

37
132

92
92
1,114

447

92
92
1,561
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

จํานวนผู๎เรียนระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2556 แยกตามระดับชั้น เพศและประเภทวิชา
(ข๎อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556)
ระดับชั้น

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

รวม

สาขาวิชา
ประเภทวิชาพณิชยกรรม/สาขาวิชา
พณิชยการ

ช

ญ

รวม

ช

ญ

รวม

ช

ญ

รวม

ช

ญ

รวม

สาขาวิชางานบัญชี

1

95

96

6

112

118

4

121

125

11

328

339

สาขาวิชางานเลขานุการ

0

22

22

1

19

20

0

17

17

1

58

59

สาขาวิชางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

28

117

145

17

124

141

13

118

131

58

359

417

สาขาวิชางานการขาย

5

16

21

1

20

21

0

5

5

6

41

47

สาขาวิชางานธุรกิจค๎าปลีก (ทวิภาคี)

-

-

-

-

2

2

-

-

-

0

2

2

รวมสาขาวิชาพณิชยการ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว/
สาขาวิชาการท่องเที่ยว

34

250

284

25

277 302

17

261

278

76

788

864

สาขาวิชางานการโรงแรมและการทํองเที่ยว

1

27

28

3

23

26

5

33

38

9

83

92

รวมสาขาวิชาการท่องเที่ยว
ประเภทวิชาศิลปกรรม/สาขาวิชา
ศิลปกรรม

1

27

28

3

23

26

5

33

38

9

83

92

สาขาวิชางานวิจิตรศิลป์

2

0

2

5

2

7

0

5

5

7

7

14

สาขาวิชางานออกแบบ

4

4

8

5

4

9

3

2

5

12

10

22

สาขาวิขางานเครื่องเคลือบดินเผา

7

1

8

1

2

3

-

-

-

8

3

11

สาขาวิชางานเครื่องเคลือบดินเผา (ทวิภาคี)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมสาขาวิชาศิลปกรรม

13

5

18

11

8

19

3

7

10

27

20

47

สาขาวิชาผ๎าและเครื่องแตํงกาย

1

1

2

0

1

1

0

2

2

1

4

5

สาขาวิชาผ๎าและเครื่องแตํงกาย (ทวิภาคี)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

23

33

8

10

18

8

17

25

26

50

ประเภทวิชาคหกรรม

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรม

76
-

-สาขาวิชางานธุรกิจคหกรรม

2

9

11

1

11

12

3

4

7

6

24

30

-สาขาวิชางานคหกรรมการผลิต (ทวิภาคี)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมประเภทวิชาคหกรรม

13

33

46

9

22

31

11

23

34

33

78

111

รวมระดับ ปวช.

61

315

376

48

330 378

36

324

360

145

969

1,114
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

จํานวนผู๎เรียน ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2556 แยกตามระดับชั้น เพศและประเภทวิชา
(ข๎อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556)
ระดับชั้น

ปวส.1

ปวส.2

รวม

ช

ญ

รวม

ช

ญ

รวม

ช

ญ

รวม

สาขาวิชาบัญชี

6

84

90

7

82

89

13

166

179

สาขาวิชาเลขานุการ

0

21

21

0

18

18

0

39

39

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

10

78

88

12

48

60

22

126

148

-สาขางานการตลาด

0

9

9

4

10

14

4

19

23

-สาขางานธุรกิจค๎าปลีก (ทวิภาคี)

-

-

-

2

14

16

2

14

16

16 192 208 25 172 197

41

364

405

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

3

9

12

7

2

9

10

11

21

สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา (ทวิภาคี)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมสาขาวิชาศิลปกรรม

3

9

12

7

2

9

10

11

21

3

11

14

-

-

-

3

11

14

0

3

3

0

4

4

0

7

7

3

14

17

0

4

4

3

18

21

54

393

447

สาขาวิชา
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

รวมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ประเภทวิชาศิลปกรรม

ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
- สาขางานธุรกิจคหกรรม
รวมประเภทวิชาคหกรรม
รวมระดับ ปวส.

22 215 237 32 178 210

รวมนักเรียน – นักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2556
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

จํานวนผู๎เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ/หรือแกนมัธยม จําแนกตามหลักสูตร
ประเภทวิชา สาขาวิชา
จานวน

จานวน

จานวน

ครั้ง

ผู้ให้บริการ

ผู้รับบริการ

12 ก.ย. 56

2 ครั้ง

1 คน

45 คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

23 ก.ย. 56

1 ครั้ง

4 คน

34 คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

23 ก.ย. 56

1 ครั้ง

1 คน

32 คน

2. สาขางานการขาย / การจัดการธุรกิจค้าปลีก / การตลาด
1. ตุ๏กตาถุงมือหอม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

22 ก.ย.. 56

1 ครั้ง

1 คน

36 คน

เทศบาลตําบลทุํงหลวง
อ.คีรีมาศ

15 ส.ค. 56

1 ครั้ง

1 คน

63 คน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สุโขทัย

12 ก.ย. 56

1 ครั้ง

1 คน

17 คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

23 ก.ย. 56

1 ครั้ง

1 คน

28 คน

1. สมุดโน๏ตกระดาษสา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สุโขทัย

12 ก.ย. 56

1 ครั้ง

1 คน

54 คน

2. ที่คั่นหนังสือแฟชั่น

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

23 ก.ย. 56

1 ครั้ง

1 คน

27 คน

3. การทําน้ํายาล๎างจาน

เทศบาลตําบลทุํงหลวง

15 ส.ค. 56

1 ครั้ง

1 คน

40 คน

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

สถานที่

วันที่

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สุโขทัย และ เทศบาลตําบล
ทุํงหลวง อ.คีรีมาศ

2. ร๎องเท๎าแตะแสนสวย

3. กระถางสวยด๎วยทิชชูํ

ประเภทวิชาพณิชยการ/สาขาวิชาพณิชยการ
1.สาขางานบัญชี
1. เพ๎นท์โอํง

2. ผลิตภัณฑ์ติดผมเพื่อจําหนําย

3. ตุ๏กตาถุงมือหอม

4 เข็มกลัดติดเสื้อแฟชั่น

3. สาขางานการเลขานุการ

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

จานวน

จานวน

จานวน

ครั้ง

ผู้ให้บริการ

ผู้รับบริการ

23 ก.ย.56

1 ครั้ง

1 คน

34 คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

23 ก.ย. 56

1 ครั้ง

1 คน

37 คน

2. การใช๎โปรแกรม Photoshop

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

23 ก.ย.56

1 ครั้ง

1 คน

31 คน

3. วิธีการถักสร๎อยข๎อมือขั้นต๎น

เทศบาลตําบลทุํงหลวง
อ.คีรีมาศ

15 ส.ค. 56

1 ครั้ง

1 คน

15 คน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สุโขทัย

12 ก.ย. 56

1 ครั้ง

1 คน

46 คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ,
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สุโขทัย และ เทศบาลตําบลทุํง
หลวง

12 , 23 ก.ย.
56 และ 15
ส.ค. 56

3 ครั้ง

2 คน

74 คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

23 ก.ย.56

1 ครั้ง

1 คน

34 คน

1. การวาดภาพด๎วยคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

23 ก.ย. 56

1 ครั้ง

1 คน

25 คน

2. ของตกแตํงบนโต๏ะทํางาน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

23 ก.ย. 56

1 ครั้ง

1 คน

28 คน

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

สถานที่

วันที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

1. ของที่ระลึก

5. Accessory แฟชั่น
2. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4. การทําพวงกุญแจ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

1. สาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว
1. พวงมะโหรต
ประเภทวิชาศิลปกรรม
1. สาขางานวิจิตรศิลป์
1. เพ๎นท์สวยด๎วยงานศิลป์
2. สาขางานออกแบบ/คอมพิวเตอร์กราฟิก

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

สถานที่

จานวน

จานวน

จานวน

ครั้ง

ผู้ให้บริการ

ผู้รับบริการ

1 ครั้ง

1 คน

29 คน

1
ครั้ง

1 คน

33 คน

23 ก.ย. 56

1
ครั้ง

1 คน

23 คน

23 ก.ย. 56

1
ครั้ง

1 คน

23 คน

23 ก.ย. 56

1
ครั้ง

1 คน

38 คน

23 ก.ย. 56

1
ครั้ง

1 คน

38 คน

23 ก.ย. 56

1
ครั้ง

1 คน

36 คน

วันที่

3. สาขางานเครื่องเคลือบดินเผา/เทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา
1. โอํงสร๎างสรรค์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

23 ก.ย. 56

ประเภทวิชาคหกรรม
1. สาขางานคหกรรมศาสตร์
1.1 สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/คหกรรมการผลิต/ธุรกิจคหกรรม/การบริหารงานคหกรรมศาสตร์
1. ชํอมือถือหมีน๎อย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

2. การบูรฟักทอง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

23 ก.ย. 56

2. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
1. การทําน้ํายาล๎างจาน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

2. พวงกุญแจดอกแก๎ว

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

3. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
1.

1. ขนมไดฟูกุ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

2. ปอเปี๊ยะเวียดนาม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E xcell ent M oral s K no wl ed ge and C ar eer
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ส่วนที่ 4
ข้อมูลหลักสูตร
การเรียนการสอน
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หลักสูตรที่เปิดสอน


การจัดการการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเปิดทําการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดังนี้
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2546
เปิดสอน 4 ประเภทวิชา
6 สาขาวิชา
12 สาขางาน
ประเภทวิชา
1. ประเภทวิชาพณิชยกรรม

สาขา
สาขาวิชาพณิชยการ

2. ประเภทวิชาคหกรรม

สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขาอาหารและโภชนาการ สาขางานตัดเย็บเสื้อผ๎าแฟชั่น
สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขาคหกรรมศาสตร์
สาขางานธุรกิจดอกไม๎และงานประดิษฐ์
สาขางานธุรกิจคหกรรม

3. ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาศิลปกรรม

4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว สาขาวิชาการทํองเที่ยว
และการโรงแรม

สาขางาน
สาขางานการบัญชี
สาขางานการขาย
สาขางานการเลขานุการ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขางานวิจิตรศิลป์
สาขางานศิลปกรรมเซรามิก
สาขางานการออกแบบ
สาขางานการทํองเที่ยว
ข๎อมูล ณ วันที่ 20/05/56

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E xcell ent M oral s K no wl ed ge and C ar eer
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2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546
เปิดสอน 3 ประเภทวิชา 8 สาขาวิชา 9 สาขางาน
ประเภทวิชา
สาขา
1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาเลขานุการ

สาขางาน
สาขางานการบัญชี
สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ
สาขางานการตลาด
สาขางานสํานักงาน

2. ประเภทวิชาคหกรรม

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานธุรกิจคหกรรม
สาขางานการประกอบอาหาร

3. ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิกอาร์ต
ข๎อมูล ณ วันที่ 20/05/56

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E xcell ent M oral s K no wl ed ge and C ar eer
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/

นอกจากการศึกษาแบบปกติและแบบทวิภาคีแล๎ว วิทยาลัยฯ ยังเปิดทําการสอนหลักสูตรระยะสั้น
แกํผู๎สนใจ และผู๎วํางงานในแตํละภาคการศึกษา โดยเปิดทําการสอนใน 26 รายวิชา ดังนี้
1.
เพ๎นท์โอํง
2.
รองเท๎าแตะแสนสวย
3.
กระถางสวยด๎วยทิชชูํ
4.
ตุ๏กตาถุงมือหอม
5.
ผลิตภัณฑ์ติดผมเพื่อจําหนําย
6.
พวงกุญแจสวยด๎วยสีสัน
7.
เข็มกลัดติดเสื้อแฟชั่น
8.
สมุดโน๏ตกระดาษสา
9.
ที่คั่นหนังสือแฟชั่น
10.
การทําน้ํายาล๎างจาน
11.
Accessory แฟชั่น
12.
ของที่ระลึก
13.
การใช๎โปรแกรม Photoshop
14.
วิธีการถักสร๎อยข๎อมือเบื้องต๎น
15.
การทําพวงกุญแจ
16.
พวงมะโหรต
17.
เพ๎นท์สวยด๎วยงานศิลป์
18.
การวาดภาพด๎วยคอมพิวเตอร์
19.
ของตกแตํงบนโต๏ะทํางาน
20.
โอํงสร๎างสรรค์
21.
ชํอมือถือหมีน๎อย
22.
การบูรฟักทอง
23.
พวงกุญแจดอกแก๎ว
24.
ขนมไดฟูกุ
25.
ปอเปี๊ยะเวียดนาม
26.
พวงกุญแจสวยด๎วยงานสีสัน

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E xcell ent M oral s K no wl ed ge and C ar eer
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ส่วนที่ 5
ข้อมูลงบประมาณ

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E xcell ent M oral s K no wl ed ge and C ar eer
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งบหน้ารายจ่ายการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จาแนกตามผลผลิต
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ส่วนที่ 6
ข้อมูลอาคารสถานที่
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ข้อมูลอาคารสถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีเนื้อที่ ดังนี้
1. เนื้อที่ของวิทยาลัย 10 ไรํ 72.3 ตารางวา (สท.8)
2. เนื้อที่ภายนอกวิทยาลัย 17 ไรํ 1 งาน 88.4 ตารางวา (สท.139)
1) อาคารเรียน จานวน 7 หลัง
1.1 ห๎องเรียนวิชาทฤษฎี 28 ห๎อง
1.2 ห๎องปฏิบัติการ 29 ห๎อง
1.3 ห๎องโชว์ผลงาน 1 ห๎อง
2) อาคารเฉพาะกิจ
2.1 โรงอาหาร – หอประชุม 1 หลัง
2.2 ห๎องซักรีด 1 หลัง
2.3 อาคารผลิตผล 1 หลัง (ห๎องเรียนสาขาวิชาทํองเที่ยว)
2.4 อาคารโชว์ผลงาน 13 x 12 ม. 1 หลัง (ศูนย์อาหาร)
3) สนามกีฬา
3.1 สนามบาสเกตบอล 1 สนาม
3.2 สนามตะกร๎อ 1 สนาม
3.3 สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม
4) บ๎านพักครู
4.1 ภายในวิทยาลัย
4.1.1 บ๎านพักผู๎อานวยการครึ่งตึกครึ่งไม๎ 2 ชั้น 1 หลัง
4.1.2 บ๎านพักครู 2 ห๎องนอน 1 ห๎องน๎า 1 หลัง
4.1.3 บ๎านครูครึ่งตึกครึ่งไม๎ 2 ชั้น 1 หลัง
4.2 ภายนอกวิทยาลัย
4.2.1 บ๎านพักครูแฟลต 2 ชั้น 1 หลัง จานวน 2 ครอบครัว
4.2.2 บ๎านพักครูครึ่งตึกครึ่งไม๎ 2 ชั้น 4 หลัง
4.2.3 บ๎านพักครูเรือนแถวชั้นเดียว 1 หลัง จานวน 6 ห๎อง
4.2.4 บ๎านพักคนงาน ภารโรงชั้นเดียว 2 หลัง จานวน 4 ครอบครัว
4.2.5 บ๎านพักครูครอบครัวสองชั้น 1 หลัง จานวน 5 ครอบครัว
4.2.6 บ๎านพักครูแฟลต 4 ชั้น 1 หลัง จานวน 14 ห๎อง

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E xcell ent M oral s K no wl ed ge and C ar eer
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ประเภทอาคารเรียนและปฏิบัติการ
อาคาร 1
ลักษณะอาคาร คอนกรีตเหล็ก
3 ชั้น 2 หลังมีทางเชื่อม
ขนาดอาคาร
666 ตารางเมตร
กํอสร๎างเมื่อ ปี
พ.ศ. 2525 –2526
จานวนเงินกํอสร๎าง เงินงบประมาณ
5,820,000 บาท
อาคาร 2
ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก
3 ชั้น 2 หลังมีทางเชื่อม
ขนาดอาคาร
666 ตารางเมตร
กํอสร๎างเมื่อ ปี
พ.ศ. 2527 – 2528
จานวนเงินกํอสร๎าง เงินงบประมาณปี
2527
3,000,000 บาท
เงินงบประมาณปี 2528
1,000,000 บาท
เงินบํารุงการศึกษา
700,000 บาท
อาคาร 3
ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก
4 ชั้น
ขนาดอาคาร
567 ตารางเมตร
กํอสร๎างเมื่อ ปี
พ.ศ. 2529 – 2530
จานวนเงินกํอสร๎าง เงินงบประมาณปี
2529
เงินงบประมาณปี 2530

3,000,000 บาท
3,200,000 บาท

อาคาร 4
ลักษณะอาคาร อาคารศูนย์อานวยการเรียนรู๎
ขนาดของอาคาร กว๎าง
9 เมตร ยาว 9 เมตร จานวน 1 ชั้น
กํอสร๎างเมื่อ ปี
พ.ศ. 2506
จานวนเงินกํอสร๎าง
30,000 บาท
อาคาร 5
ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก
4 ชั้น
ขนาดอาคาร
1,440 ตารางเมตร
กํอสร๎างเมื่อ ปี
พ.ศ. 2535 – 2536
จานวนเงินกํอสร๎าง เงินงบประมาณ
6,830,000 บาท

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E xcell ent M oral s K no wl ed ge and C ar eer
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อาคาร 6
ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก
4 ชั้น
ขนาดอาคาร
2,000 ตารางเมตร
กํอสร๎างเมื่อ ปี
พ.ศ. 2538
จานวนเงินกํอสร๎าง เงินงบประมาณ
12,100,000 บาท
อาคารหอประชุม
ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก
2 ชั้นครึ่ง
ขนาดอาคาร
845 ตารางเมตร
กํอสร๎างเมื่อ ปี
พ.ศ. 2529 -2530
จานวนเงินกํอสร๎าง
เงินงบประมาณปี
2529 2,500,000 บาท
เงินงบประมาณปี
2530 1,500,000 บาท
การใช๎งาน
ชั้นที่ 1
เป็นที่รับประทานอาหารของนักเรียน – นักศึกษา
ชั้นที่ 2 เป็นหอประชุม
ชั้นลอย เป็นที่เก็บครุภัณฑ์ที่ชารุด
อาคารศูนย์ปฏิบัติการ
ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก
3 ชั้น
ขนาดอาคาร
955.5 ตารางเมตร
กํอสร๎างเมื่อ ปี
พ.ศ. 2538
จานวนเงินกํอสร๎าง เงินงบประมาณ
3,170,000 บาท
การใช๎งาน
เป็นอาคารเรียน แผนกการทํองเที่ยว

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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ส่วนที่ 7
ข้อมูลจังหวัดสุโขทัย

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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ข้อมูลสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2556
สถานประกอบการที่มีส่วนร่วมต่อการจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ในด้านงานทวิภาคีและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาทุกแผนกวิชา
ลาดับ

รายชื่อสถานประกอบการ

1

SEVEN ELEVEN สาขาสิงหวัฒน์
ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย
โทร.055-622034

2

SEVEN ELEVEN สาขาไตรรัตน์
ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย
โทร.055-622034

3

SEVEN ELEVEN สาขาบ้านสวน
384/18 หมู่ 2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย
โทร.083-6882435
โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ (ประชาสวรรค์)
หมู่ 1 ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย
โทร.055-632689

4

5

6

7

8
9
10

สานักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
360 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-611126
โทรสาร.055-612651
โรงเรียนอุดมดรุณี
ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย
โทร.055-611271 ต่อ 115
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านกล้วย
หมู่ 2 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย
โทร.055-614617 โทรสาร.055-614615
องค์การบริหารส่วนตาบลปากพระ
หมู่ 1 ต.ปากพระ อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-946115-6
ศูนย์การเรียนรู้นอกระบบตามอัธยาศัย (กศน.)
อาเภอเมืองสุโขทัย ที่ว่าการอาเภอเมืองสุโขทัย

ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-

Fire comsukhothai Co,LTD.
71 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-610550,081-8878883
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11

ห้างหุ้นส่วนจากัด ซิสเต็มไอที
345/3-4 หมู่ 4 ถ.บายพาส ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-615995 โทรสาร.055-615991

12

ที่ทาการไปรษณีย์บ้านสวน
ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย (64220) โทร.055-699439

13

โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (คลองประชานุกุล)
หมู่ 2 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย (64220) โทร.055-699367,080-6292557

14

ธนาคารออมสิน สาขาสุโขทัย
ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-611545,085-6815313

15

ธนาคารกรุงไทย สาขาอาเภอเมืองสุโขทัย
ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-

16

สนง.โยธาและการผังเมืองจังหวัดสุโขทัย 308 หมู่ 3 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย
โทร.055-636086-7 โทรสาร.055-636086-7

17

องค์การบริหารส่วนตาบลตาลเตี้ย
หมู่ 1 ต.ตาลเตี้ย อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-

18

โรงเรียนวัดตาลเตี้ย
หมู่ 1 ต.ตาลเตี้ย อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-

19

กองกากับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (ตชด) 147 หมู่ 4 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย (64120)
โทร.055โทรสาร.

20

สานักงานเกษตรอาเภอเมืองสุโขทัย
ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-613534

21

โรงพิมพ์วิทยา
91-95 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-633418 โทรสาร.055-612140

22

สถานีตารวจภูธรเมืองสุโขทัย
257 ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-613112,613110

โทรสาร.055-613112

23

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย (อบจ.สุโขทัย)
ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-611348 โทรสาร.055-611348

24

ร้านเอดิสัน (ช่างหลวง)
22/66-67 ถ.สิงห์วัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-622399

โทรสาร.055-622399
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25

โรงพยาบาลสุโขทัย
2/1 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-611782 โทรสาร.055-613455

26

สหกรณ์การเกษตรสุโขทัยธานี จากัด
41/3 หมู่ 2 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-645715 โทรสาร.055-612937

27

บริษัท ซี.เอ็น.ก๊าชคาร์ LPG จากัด
468 หมู่ 2 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-632788 โทรสาร.055-632783

28

บริษัท รวมกิจปิโตรเลียม จากัด
397 หมู่ 11 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านสวน อ.เมือง สุโขทัย โทร.055-621432 โทรสาร.055-612989

29

โรงเรียนบ้านสนามบิน
หมู่ 14 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-611698

30

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ชั้น 5
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-611035 โทรสาร.055-611035

31

สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัยชั้น 1
ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055โทรสาร.055-

32

สานักงานเทศบาลตาบลบ้านสวน
ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย (64220) โทร.055-699520 โทรสาร.055-699520

33

ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

โทร.055-

โทรสาร.055-

34

สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
169 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-612407 โทรสาร.055-611783

35

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
177 ถ.ประเวศนคร ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

โทร.055-613352 โทรสาร.055-610635

36

สานักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย เขต 1
101 หมู่ 4 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-611204 โทรสาร.055611024 ต่อ 72

37

สานักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย
ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-

38

บริษัทสยามนิสสัน สาขาสุโขทัย
92/26 หมู่ 4 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

39

ธนาคารออมสิน สาขาจรดวิถีถ่อง
242 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

โทร.055-621167-9

โทร.055-610081 โทรสาร.055-610082
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40
41
42
43
44
45

ที่ทาการไปรษณีย์จังหวัดสุโขทัย
241 ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-611645
สานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุโขทัย
328 หมู่ 14 ถ.สุโขทัย–กาแพงเพชร ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-611362
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสวน
หมู่ 9 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย

โทรสาร.055-610499

โทร.055-613689 โทรสาร.055-613689 ต่อ 17

ศูนย์พัฒนาสังคมที่ 64
หมู่ 10 ต.ยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย

โทร.055-612430

โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
หมู่ 9 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย

โทร.055-612864

สานักงานเทศบาลตาบลบ้านกล้วย
249 หมู่ 2 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย

โทรสาร.055-616050

โทร.055-651813

โทรสาร.055-651812

46

สานักงานเทศบาลตาบลเมืองเก่า
888 หมู่ 3 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย (65210) โทร.055-697322-6

47

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จากัด
188/2 หมู่ 4 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-612431 โทรสาร.055-612319

48

องค์การบริหารส่วนตาบลยางซ้าย
หมู่ 4 ถ.สุโขทัย-บางระกา ต.ยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-621959 โทรสาร.055-621236

49

สานักงานการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย
168/1 หมู่ 4 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-611023 โทรสาร.055-613193

50

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
6 ถ.เปรมประชา ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

51

โทร.055-611226-7 โทรสาร.055-612333

องค์การบริหารส่วนตาบลปากแคว
9/1 หมู่ 1 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย

โทร.055-620552

52

สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย
9/2 หมู่ 2 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-645722 โทรสาร.055-645719

53

สานักงานบัญชีสนธิวัฒน์และเพื่อน
210/50 ถ.บาลเมือง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-612803 โทรสาร.055-621950

54

โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์รีสอร์ทแอนด์สปา
18/2 หมู่ 4 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย

โทร.055-659455-6
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55

สานักงานแขวงการทางจังหวัดสุโขทัย
บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย

56

ที่ว่าการอาเภอเมืองสุโขทัย
ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-

57

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเมืองสุโขทัย ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย
โทร.055

58

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหลุม
ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-

59

ห้างหุ้นส่วนจากัด สุโขทัยธงชัยวิทยุ
27-29 ถ.ตัดใหม่สายซี ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

โทร.055-611626 โทรสาร.055-613306

บริษัทรถเกรดเอ จากัด สาขาสุโขทัย
1/4-1/5 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

โทร.055-611626 โทรสาร.055-613306

บริษัทสุโขทัยธานี จากัด (วินทัวร์)
144/4 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

โทร.055-612409 โทรสาร. 055-616422

บริษัทเมืองไทย ลิสซิ่ง จากัด สาขาสุโขทัย
22/76-77 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

โทร.055-621211

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

ร้านเก้าล้านโฆษณา
17/23 หมู่ 1 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย

โทร.055-620088 โทรสาร.055-2299388

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
108 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

โทร.055-611789

ร้านอาหาร Felice เฟริเซ่
39 ถ.วิเชียรจานง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

โทร.089-9609660

ร้านขนมจีนบ้านนาสุโขทัย
16/34 หมู่ 1 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย

(64120) โทร.055-633274

SENVEN สาขาปั้ม ปตท.บ้านสวน
384/18 หมู่ 2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย

โทร.083-6882435

SABADEE HOUSE สบายดีเฮ้าส์
81/7 หมู่ 13 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย

โทร.055-616303 โทรสาร.055-616303

บ้านหมอรีสอร์ท
92/12 หมู่ 4 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย (64210) โทร.055-633131
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70

พิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคาแหงจังหวัดสุโขทัย
ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย (64210) โทร.055-697367 โทรสาร.055-697026

71

สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-610222 โทรสาร.055-614260

72

สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย
ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

โทร.055-612286 โทรสาร.055-612286

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย (64120)

โทร.055-697310

73
74
75

Happy House
75/12 ถ.เลอไทย ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย
โรงแรมสุโขทัยออร์คิดส์
43 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

โทร.081-3959398
โทร.055-611193

76

สนง.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย
130 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-616228-9 โทรสาร.055-616366

77

ศิลารีสอร์ท
3/49 หมู่ 1 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย

โทร.055-620344

78

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคน จากัด (มหาชน)
457/6 ถ.สุขุมวิท 55 เขตคลองตัน แขวงวัฒนา กทม. 10110 โทร.02-1851343 โทรสาร.02-1851290

79

โรงแรมอนันดา
ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-

80

ร้านออล์พิกเซล
330/23 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

โทร.080-2601277

81

หจก.โชคชัยมอเตอร์ สาขาสิงหวัฒน์
ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-

82

SENVEN สาขาปั้ม ปตท.สี่แยกคลองโพธิ์
หมู่ 12 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย

83

บริษัท เอ็นซีเทค
314 หมู่ 3 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย (64120)

84

โทร.085-0897987

โรงแรมธาราบุรี รีสอร์ท
321/3 หมู่ 2 ถ.เมืองเก่า-นาเปาะ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย (64210)

โทร.055-
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85

อบต.ปากพระ
ต.ปากพระ อ.เมือง จ.สุโขทัย

โทร.055-

86

ร้านทรงไทย
22/23 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000) โทร. 055-614801

87

บริษัทเมืองไทยลิสซิ่ง จากัด (สาขาสุโขทัย)
22/76-79 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000) โทร.610141,621211

88

บริษัท เอส.วี.พล่าซ่าสุโขทัย จากัด
92/19 หมู่ 9 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000) โทร.055-621477 F.055-642133

89

โรงพิมพ์วิทยา
91 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000)

โทร.055-612140 Fax.055-612140

90

ร้านเก้าล้านโฆษณา
17/23 หมู่ 1ถ.บายพาส ต.ปาดแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000) โทร.088-2788901 Fax.055-620088

91

ร้านเอ็มโฆษณา
34/25 หมู่ 12 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000) โทร.090-4329887

92

บ้านช้างโฆษณา
101 ถ.ประเวศนคร ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000) โทร.055-620797 Fax.055-620797

93

สานักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
362 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000) โทร.055-611126 Fax.055-612631

94

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย
245 หมู่ 2 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-651804 Fax.055-651804

95

ร้านนาเจริญ
41 ถนนลิไท ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000)

96

ธนาคารออมสิน สาขาสุโขทัย
94 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

โทร.055-611948

(64000) โทร.055-611545

97

ธนาคารออมสิน สาขาจรดวิถีถ่อง
ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000) โทร.055-610081

98

สานักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย
20 หมู่ 13 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000) โทร.055-612731

99

สานักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย (ฝ่ายกรรมวิธีและคืนภาษี)
330 หมู่ 14 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000) โทร.055-612741 Fax.055-610956
คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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100

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สาขาบ้านกล้วย)
81/3 หมู่ 2 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000) โทร.055-614615

101

สานักงานเทศบาลตาบลบ้านกล้วย
249 หมู่ 2 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000) โทร.055-651813 Fax.055-651812

102

สานักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย
9 ถนนศรีอินทราทิตย์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000) โทร.055-611785 Fax.055-613038

103

สานักงานก่อสร้าง 4 (ประตูระบายน้าหาดสะพานจันทร์) กรมชลประทาน
92/19 หมู่ 9 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย (64110) โทร.055641414 Fax.055-642133

104

ร้านกุ๊กกั๊กองค์เจ็ท
144/3 หมู่ 9 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย (64110) โทร.088-2812769

105

โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)
202 หมู่ 8 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (64150) โทร.081-8877296

106

ร้านพฤกษชาติ 5 (สาขาพิษณุโลก)
71/1 ถ.เอกาทศรฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก (65000)

107

สานักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
141 หมู่ 1 ถ.พิชัยนอก ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย (64110) โทร.055-642318

108

ที่ทาการไปรษณีย์คีรีมาศ
274 หมู่ 16 ถ.สุขาภิบาล 2 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย (64160) โทร.055-695156

109

องค์การบริหารส่วนตาบลโตนด
หมู่ 3 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย (64160) โทร.055-627112 Fax.055-627112 ต่อ 106

110

องค์การบริหารส่วนตาบลสามพวง
หมู่ 2 ต.สามพวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย (64160) โทร.055-945581 Fax.055-945581 ต่อ 18

111

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านป้อม
หมู่ 4 ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย (64160) โทร.055-947082

112

ธนาคารออมสิน สาขาคีรีมาศ
20 หมู่ 16 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย (64160) โทร.055-093161

113

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สาขาคีรีมาศ)
22 หมู่ 7 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย (64140) โทร.055-627141

114

ลานหอยตรวจสภาพรถ
30/4 หมู่ 2 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย (64140) โทร.055-634070 Fax.055-634070
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115

116

สานักงานเทศบาลตาบลลานหอย
174/2 หมู่ 1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย (64160) โทร.055-689026 ต่อ 106 Fax.055-689026 ต่อ
116
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลวังน้าขาว
หมู่ 2 ต.วังน้าขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย (64160)

117

ธนาคารออมสิน สาขาศรีสาโรง
243 หมู่ 4 ต.คลองตาล อ.ศรีสาโรง จ.สุโขทัย (64120) โทร.055-631362 Fax.055-613362 ต่อ 17

118

สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอศรีสาโรง
100/5 หมู่ 5 ต.วัดเกาะ อ.ศรีสาโรง จ.สุโขทัย

(64120) โทร.055-681442

119

หจก.ธนากร เจริญกิจ
155/1 หมู่ 9 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (64150) โทร.055-660683 Fax.055-601007

120

สานักงานเทศบาลตาบลเมืองเก่า
888 หมู่ 3 ถนน จรดวิถีถ่อง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย (64210) โทร.055-697322-4 Fax.055-697324

121

บริษัท โตโยต้าสุโขทัย จากัด
105/1 หมู่ 4 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000) โทร.055-611203-5 Fax.055-611212

122

สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย
138/26 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000) โทร.055-611038 Fax.055-611957

123

หจก.สุธนาปิโตรเลียม
2/58 หมู่ 12 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000) โทร.055-611388

124

หจก.ซิสเตมไอที
345/3-4 หมู่ 9 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย(64000) โทร.055-615995 Fax.055-615991

125

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสวน
หมู่ 9 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย (64220) โทร.055-613689

Fax.055-613689 ต่อ 12

126

โรงเรียนวัดปากพระ
หมู่ 1 ต.ปากพระ อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000) โทร.055-946117

127

สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
285 หมู่ 14 ถ.สุโขทัย-กาแพงเพชร ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000) โทร.055-6102189

128

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
331 หมู่ 14 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000) โทร.055-610068 Fax.055-610068

129

โรงเรียนวัดตาลเตี้ย
หมู่ 2 ต.ตาลเตี้ย อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000) โทร.055-699437
คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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130

กองอานวยการรักษาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย (ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย)
ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000) โทร.055-

131

เรือนจาจังหวัดสุโขทัย
49 ถ.ศรีอินทราทิตย์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000) โทร.055-612459 Fax.055-611135

132

สนง.พลังงานจังหวัดสุโขทัย (ศาลากลางจังหวัด)
ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000) โทร.055-612410 Fax.055-612426

133

องค์การบริหารส่วนตาบลปากแคว
9/1 หมู่ 1 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000) โทร.055-620552 Fax.055-620962

134

บริษัท นาโชคก่อสร้าง จากัด
113 หมู่ 7 ถ.สุโขทัย-ตาก ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย (64210) โทร.087-2005709

135

สนง. เขตพื้นที่การประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
37 หมู่ 1 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000) โทร.055-616180-2 Fax.055-614360

136

สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
102 หมู่ 14 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000) โทร.055-611050 Fax.055-613532

137

สานักงานบัญชีสนธิวัฒน์และเพื่อน
210/50 ซ.บาลเมือง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000) โทร.055-621803

138

บริษัท วิริยะประกัน จากัด
58/51 หมู่ 12 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000) โทร.085-61428 โทรสาร 085-614287

139

โรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร)
317 หมู่ 2 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (64150) โทร.055-659197

140

ธนาคารออมสิน สาขาสวรรคโลก
66 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย (64110) โทร.055-

141

โรงเรียนวัดคลองโป่ง (ธรรมภาณบารุง)
107 หมู่ 2 ต.สามเรือน อ.ศรีสาโรง จ.สุโขทัย (64220) โทร.055-681420

142

บริษัท เมืองไทยลิสซื่ง จากัด สาขากงไกรลาศ
166 หมู่ 2 ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย (64170) โทร.055-625191

143

สหกรณ์การเกษตรกงไกรลาศ จากัด
109 หมู่ 2 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย (64170) โทร.055-691092 Fax.055-691563

144

สนง.ที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขากงไกรลาศ
ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย (64170) โทร.055-691249 Fax.055-691249
คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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145

สหกรณ์การเกษตรบ้านด่านลานหอย จากัด
70/6 หมู่ 1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย (64140) โทร.055-689068

146

สานักงานเทศบาลตาบลลานหอย
174/2 หมู่ 1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย (64160) โทร.055-689026 ต่อ 106 Fax.055-689026 ต่อ
116
ที่ว่าการอาเภอคีรีมาศ
หมู่ 1 ถ.สุขาภิบาล 2 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย (64160) โทร.055-

147
148

สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
169 ถ. สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-612407 Fax.055-621783

149

สานักงานคลังจังหวัดสุโขทัย
ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-613363 Fax.055-610243

150

บริษัท เอ.พี.เอส ฮอนด้า จากัด
92/18 หมู่ 4 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-645733 Fax.055-645732

151

บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
สาขาสุโขทัย 63 หมู่ 2 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-636111 Fax.055-636110

152

องค์การบริหารส่วนตาบลยางซ้าย
หมู่ 4 ต.ยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000) โทร.055-621959

153

ที่ว่าการอาเภอเมืองสุโขทัย
ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-613362 Fax.055-613362

154

ที่ทาการไปรษณีย์จังหวัดสุโขทัย
241 ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000) โทร.055-699437

155

ที่ทาการไปรษณีย์ตาบลบ้านสวน
111/21 หมู่ 2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000) โทร.055-699439

156

องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า
หมู่ 7 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย (64210)

โทร.055-945142 Fax.055-945099

157

บริษัท สุโขทัยธานี จากัด (วินทัวร์)
144/4 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-612409 Fax.055-613406

158

โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
18/2 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-611555 Fax.055-611222

159

ร้านเฟริเซ่
39 ถ.วิเชียรจานง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.089-9609660,089-4393529
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160

ร้านเพชรไฝเฟอร์นิเจอร์
19/2 หมู่ 4 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย

โทร.055-620561

161

ร้านอาหารครัวละมุน (หน้าโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย)
ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.089-6695229

162

สหกรณ์นิคมศรีสาโรง จากัด
109 หมู่ 11 ต.สามเรือน อ.ศรีสาโรง อ.เมือง (64120) โทร.055-615304-5 Fax.055-615304

163

องค์การบริหารส่วนตาบลวังทองแดง
หมู่ 2 ต.วังทองแดง อ.ศรีสาโรง จ.สุโขทัย (64210) โทร.055-697304 Fax.055-697304

164

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านไร่-ศรีสาโรง
73/2-3 หมู่ 1 ต.บ้านไร่ อ.ศรีสาโรง จ.สุโขทัย (64120) โทร.055-685530 Fax.055-

165

ที่ทาการไปรษณีย์ศรีสาโรง
222 หมู่ 1 ถ.พิทักษ์ภูธร ต.คลองตาล

อ.ศรีสาโรง จ.สุโขทัย (64120) โทร.055-681406 Fax.055-681406

166

องค์การบริหารส่วนตาบลวังใหญ่
30 หมู่ 4 ต.วังใหญ่ อ.ศรีสาโรง จ.สุโขทัย (64120) โทร.055-912064

167

องค์การบริหารส่วนตาบลทับผึ้ง
144 หมู่ 3 ถ.สุโขทัย-วังไม้ขอน ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสาโรง จ.สุโขทัย (64120) โทร.055-912062 Fax.055-912062

168

สานักงานเทศบาลตาบลศรีสาโรง
หมู่ 3 ถ.ศรีสาโรง ต.คลองตาล อ.ศรีสาโรง (64120) โทร.055-681657 Fax.055-687743

169

หจก.โรงสีบัวทองธัญญกิจ
38/2 หมู่ 2 ถ.ทุ่งเสลี่ยม-ดอนโก ต.ราวต้นจันทร์ อ.ศรีสาโรง จ.สุโขทัย (64120) โทร.055-601008 Fax.055-601046

170

องค์การบริหารส่วนตาบลนาทุ่ง
หมู่ 2 ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย (64110) โทร.055-649059 Fax.055-649059 ต่อ 15

171

องค์การบริหารส่วนตาบลคลองกระจง
61/7 หมู่ 7 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย (64110) โทร.055-953113 Fax.055-953113

172

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสวรรคโลก
107 หมู่ 2 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย (64110) โทร.055-643068 Fax.055-641353

173

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าชัย
ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย (64190) โทร.055-

174

ธนาคารออมสิน สาขาบ้านด่านลานหอย
49/3 หมู่ 1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย (64140) โทร.055-689172 Fax.055-689173
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175

ที่ว่าการอาเภอบ้านด่านลานหอย
ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย (64140) โทร.055-689024

176

ที่ทาการไปรษณีย์บ้านด่านลานหอย
178/8 หมู่ 1 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย (64140) โทร.055-689114 Fax.055-

177

องค์การบริหารส่วนตาบลวังน้าขาว
หมู่ 2 ต.วังน้าขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย (64140) โทร.087—5648328

178

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านด่านลานหอย
93 หมู่ 2 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย (64140) โทร.055-689246

179

องค์การบริหารส่วนตาบลโตนด
หมู่ 5 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย (64160) โทร.055-627112 Fax.055-627112 ต่อ 106

180

องค์การบริหารส่วนตาบลวังลึก
ต.วังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย (64140) โทร.055-946663

181

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านป้อม
หมู่ 4 ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย (64160) โทร.055-947042 Fax.055-947042 ต่อ 18

182

ที่ว่าการอาเภอคีรีมาศ
หมู่ 1 ถ.สุขาภิบาล 2 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย (64160) โทร.055-

183

สหกรณ์นิคมคีรีมาศ จากัด
19 หมู่ 12 ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย (64160) โทร.055-614150 Fax.055-947457

184

องค์การบริหารส่วนตาบลไกรกลาง
9 หมู่ 3 ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย (64170) โทร.055-657087 Fax.055-657087

185

สหกรณ์การเกษตรกงไกรลาศ จากัด
109 หมู่ 2 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย (64170) โทร.055-691092 Fax.055-691563

186

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากงไกรลาศ
30/2 หมู่ 3 ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย (64170) โทร.055-655811 Fax.055-655812

187

ที่ทาการไปรษณีย์กงไกรลาศ
197 หมู่ 2 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย (64170) โทร.055-691032

188

องค์การบริหารส่วนตาบลท่าฉนวน
2 หมู่ 4 ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย (64170) โทร.055-655188 Fax.055-655188

189

ธนาคารออมสิน สาขากงไกรลาศ
66/5 หมู่ 2 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย (64170) โทร.055-691032 Fax.055-691232
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190

โรงแรมแสงสินธุ์ โฮเต็ล
2 ถ.เทศบาลดาริ 3 ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย (64110) โทร.055-641424 Fax.055-641818

191

ร้านไม้โอ๊ค (พิษณุโลก)
692 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก (65000) โทร.055-

192

ร้านอาหารสกุลเงิน (พิษณุโลก)
13/5 หมู่ 2 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก (65000) โทร.055-248095 Fax.055-682590

193

ร้านบังอร พิษณุโลก
15 ถ.วิสุกษัตริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก (65000) โทร.086-9261189

194

ร้านสาระดีดี พิษณุโลก
370/2 หมู่ 7 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก (65000) โทร.088-1777331
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ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสุโขทัย
ประวัติจังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัยเป็นที่ตั้งอาณาจักรแรกของชนชาติไทยเมื่อ ๗๐๐ ปีที่แล๎ว คําวํา "สุโขทัย" มาจากสองคํา
คือ "สุข+อุทัย" หมายความวํา "รุํงอรุณแหํงความสุข" รอยอดีตแหํงความรุํงเรือง เห็นได๎จากอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัย ซึ่งเป็นที่รู๎จักของชาวไทยและตํางประเทศ
ประวัติสุโขทัยเริ่ม พ.ศ. ๑๘๐๐ เมื่อพระยาศรีนาวนัมถมพระบิดาพํอขุนผาเมืองได๎ปกครองเมืองสุโขทัย
เรื่อยมาจนสิ้นพระชนม์ ขอมสมาดโขลญลําพงข๎าหลวงจากราชอาณาจักรขอมได๎เข๎ายึดครองเมือง ขุนบางกลาง
หาวและพํอขุนผาเมืองจ๎าวเมืองราดได๎ยึดเมืองคืน และสร๎างเมืองสุโขทัยขึ้นเป็นราชธานี มีขุนบางกลางหาวพระ
นามใหมํวําพํอขุนศรีอินทราทิตย์ เป็นปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองสุโขทัย อาณาจักรแหํงแรกของประเทศไทย
ในสมัยพํอขุนรามคําแหงมหาราชโอรสของพํอขุนศรีอินทราทิตย์ ได๎แผํอาณาจักรออกไปกว๎างขวางคลุม
เขตประเทศไทยเกือบหมด บ๎านเมืองเจริญทุกด๎าน ไมํวําด๎านประวัติศาตร์ ยุทธศาสตร์ กฏหมาย การปกครอง
เศรษฐกิจ ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี เฉพาะอยํางยิ่งทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อ พ.ศ.
๑๘๒๖ อักษรไทยที่ทรงประดิษฐ์นี้ได๎จารึกไว๎ในแผํนศิลามากมาย ศิลาจารึกเหลํานี้เป็นหลักฐานสําคัญให๎รู๎เรื่อง
เมืองสุโขทัยมากขึ้น
ในศิลาจารึกบอกถึงความรุํงเรืองของอาณาจักรสุโขทัยสมัยพํอขุนรามคําแหงมหาราชวํามีอาณาเขต
กว๎างมาก ทิศเหนือจรดเมืองแพรํ นํานและหลวงพระบาง ทิศใต๎จรดนครศรีธรรมราช ทิศตะวันออกจรดเมือง
เวียงจันทร์ และทิศตะวันตกจรดเมืองหงสวดี การปกครองบ๎านเมืองเป็นระบบ "พํอปกครองลูก "ประชาชนมี
ความเป็นอยูํดีมีสิทธิเสรีภาพดั่งคําจารึกวํา "ไพรํฟ้าหน๎าใสในน้ํามีปลา ในนามีข๎าว เพื่อนจูงวัวไปค๎าขี่ม๎าไปขาย
ใครจักใครํค๎าช๎างค๎า ใครจักใครํค๎าม๎าค๎า "
สมัยนั้นชาวสุโขทัย ทําเกษตรกรรมเป็นหลัก อาศัยน้ําที่มีอยูํบริบูรณ์ทํานา ทําสวน ทําไรํ มีการสร๎าง
เขื่อนเก็บกักน้ําไว๎ใช๎หน๎าแล๎งเรียกวํา "ทํานบพระรํวง "ซึ่งนักโบราณคดีได๎ศึกษาพบถึง ๗ แหํง สุโขทัยเป็น
ศูนย์กลางค๎าและการผลิตเครื่องถ๎วยชามที่เรียกวํา "สังคโลก "สํงขายยังตํางประเทศ เชํน มาเลเซีย อินโดนิเซีย
และบอร์เนียว นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์การค๎าสินค๎าจากจีน เชํน ถ๎วยชามและผ๎าไหม เพื่อขายในประเทศและสํง
ตํอตํางประเทศด๎วย หลักฐานที่สะท๎อนให๎เห็นความเจริญมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของสุโขทัย ได๎แกํ สมบัติทาง
วัฒนธรรมที่ได๎รับการบูรณะขึ้นเป็นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและมรดกโลกในปัจจุบัน
ใน พ.ศ. ๑๘๙๐ กรุงศรีอยุธยา มีอํานาจมากขึ้นและเป็นศูนย์กลางแหํงอํานาจแทนสุโขทัย แตํสุโขทัยก็
ยังมีพระมหากษัตริย์ปกครองกันติดตํอมาอีก ๒ พระองค์ จึงสิ้นพระราชวงศ์สุโขทัยและได๎รวมเข๎ากับ
ราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแกํเมืองพมําครั้งที่ ๒ สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชแหํงกรุงรัตนโกสินทร์โปรดให๎ตั้งเมืองสุโขทัยขึ้นที่บ๎านธานี(ทําหนี )ริมแมํน้ํายมซึ่งก็คือจังหวัดสุโขทัยใน
ปัจจุบัน
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๗๕ ได๎ยุบอําเภอธานี ตั้งใหมํและเปลี่ยนชื่อเป็นอําเภอสุโขทัยธานีขึ้นกับ
จังหวัดสวรรคโลก จนถึง พ.ศ .๒๔๘๒ ได๎ยกอําเภอสุโขทัยธานีขึ้นเป็น จังหวัดสุโขทัยตั้งแตํนั้นมา
สุโขทัยในปัจจุบัน ตัวเมืองในปัจจุบันนี้มิใชํกรุงสุโขทัยอันเป็นราชธานีเดิมแตํเป็นเมืองสุโขทัย ล๎นเกล๎า
ฯ รัชกาลที่ ๑ แหํงราชวงศ์จักรีทรงย๎ายผู๎คนทั้งหมดจากสุโขทัย ตั้งเมืองใหมํทางฝั่งตะวันออกของลําน้ํายมเมื่อ
พ.ศ. ๒๓๓๖ โดยหํางจากตัวเมืองสุโขทัยที่เคยเป็นราชธานี ๑๒ กิโลเมตร พระราชดําริในครั้งนั้นมีอยูํวํา เมือง
สุโขทัยเป็นเมืองใหมํไมํมีผู๎คนพอจะตํอสู๎รักษาให๎พ๎นจากการรุกรานจากพมําข๎าศึกได๎ เมืองสุโขทัยเคยถูกยุบเป็น
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อําเภอมีชื่อวํา "อําเภอธานี" ขึ้นอยูํกับอําเภอสวรรคโลก เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๕ จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๔๘๒ ทางการ
จึงได๎ยกฐานะเป็นจังหวัดดังปรากฏอยูํจนกระทั่งปัจจุบันนี้
สุโขทัยเป็นราชธานีแหํงแรกของราชอาณาจักรไทย สิ่งสําคัญที่จะต๎องระลึก ก็คือมหาราชพระองค์แรก
ของไทย ได๎ถือกําเนิดขึ้น ณ สุโขทัยแหํงนี้พระองค์ทรงปกครองไพรํฟ้าข๎าแผํนดินให๎ได๎รับความรํมเย็นเป็นสุขกับ
ได๎ขยายดินแดนออกไปอยํางกว๎างใหญํไพศาล และเจริญรุํงเรืองอยํางสูงสุดในชํวงเวลานั้น จากรํองรอยและ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ได๎ชีให๎เห็นวํา ศิลปวัฒนธรรมของความเป็นไทยได๎เริ่มต๎น ณ แหํงนี้ วิทยาการความรู๎
ความสามารถ และเทคโนโลยีแขนงตําง ๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่งการมีภาษาและหนังสือของตนเองได๎บํงบอกถึง
อารยธรรมอันสูงสํงของคนไทยได๎เริ่มขึ้นและวิวัฒนาการเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานไทยได๎สืบทอดตํอกันมา
จนตราบเทําทุกวันนี้
สุโขทัยจึงเป็นดินแดนแหํงความทรงจํา เป็นดินแดนแหํงความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติที่จะลืมเลือน
เสียมิได๎เป็นอันขาด สุโขทัยเป็นดินแดนแหํงความทรงจําถึงอดีตกาลแหํงความภาคภูมิใจของคนไทยใน
ความสําคัญที่
 เป็นราชธานีแหํงแรกของไทยและมีอาณาเขตกว๎างใหญํไพศาลที่สุด
 เป็นดินแดนของมหาราชองค์แรกของไทย
 กษัตริย์พระองค์แรกทรงผนวชในบวรพุทธศาสนา
 เป็นจุดกําเนิดลายสือไทย และวรรณคดีเลํมแรกของไทย "ไตรภูมิพระรํวง "
 เป็นแหลํงกําเนิดอุตสาหกรรมชิ้นแรก "ชามสังคโลก "

ที่มา : ประวัติมหาดไทยสํวนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย , 2541
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ข้อมูลทั่วไป

ตราประจาจังหวัดสุโขทัย
ภาพพระบรมรูปพํอขุนรามคําแหงมหาราช พระมหากษัตริย์แหํงราชวงศ์พระรํวง ประทับบน
พระแทํนมนังคศิลา ปกครองไพรํฟ้าข๎าแผํนดินให๎ได๎รับความรํมเย็นเป็นสุข และทรงบริหารราชอาณาจักร
แหํงนี้ให๎เจริญรุํงเรืองที่สุดในชํวงปี พ.ศ. 1822 ถึง พ.ศ. 1842
จังหวัดสุโขทัย ใช้อักษรย่อว่า "สท"
คาขวัญของจังหวัดสุโขทัย

"มรดกโลกล้ําเลิศ กําเนิดลายสือไทย
เลํนไฟลอยกระทง ดํารงพุทธศาสนา
งามตาผ๎าตีนจก สังคโลก ทองโบราณ
สักการแมํยํา พํอขุน รุํงอรุณแหํงความสุข

"
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ธงประจาจังหวัดสุโขทัย

เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า มีพื้นสี ๓ สี แถบแดงอยูํเบื้องบน แถบสีเหลืองอยูํตรงกลาง และแถบเขียวอยูํ
เบื้องลําง พื้นธงมุมบนด๎านใกล๎คันธง มีภาพพํอขุนรามคําแหงมหาราชพระมหากษัตริย์แหํงราชวงศ์พระรํวง
ประทับบนพระแทํนมนังคศิลาและมีคําวําจังหวัดสุโขทัยอยูํเบื้องลํางใต๎ฐานยอดคันธงชิดกับมุมบนของธงด๎านเสา
มีแถบสีแดง สีเหลืองและสีเขียวห๎อยชายมายังเบื้องลํางในลักษณะพองาม การใช๎สีแดง สีเหลือง และสีเขียวเป็น
พื้นธงมีความหมายดังนี้
สีแดง หมายถึง พํอขุนรามคําแหงมหาราชได๎แผํขยายอาณาเขตออกไปได๎อยํางกว๎างขวาง
ทิศเหนือได๎เมือง
แพรํ เมืองนําน ทิศตะวันตกถึงเมืองหงสาวดี ทิศตะวันออกแผํพระราชอาณาเขตออกไปจนถึงแมํน้ําโขง ตํอแดน
เวียงจันทน์และเวียงคํา ทิศใต๎ได๎ตลอดถึงแหลมมาลายู นับวําดินแดนของประเทศไทยสมัยนั้นแผํขยาย
กว๎างขวางยิ่งกวําสมัยใดทั้งสิ้น
สีเหลือง หมายถึง พระพุทธศาสนา ในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีได๎ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
จนเจริญรุํงเรืองและ
นิมนต์พระสังฆราชจากลังกามาปรับปรุงกิจการคณะสงฆ์ให๎เป็นระเบียบเรียบร๎อยต๎องตามพุทธบัญญัติ และเป็น
ครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์เสด็จออกทรงผนวช
สีเขียว หมายถึง การเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทยสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี ประชาชนดํารงชีพ
ด๎วยความสบาย ข๎าวปลาอาหารบริบูรณ์ ใครใครํประกอบอาชีพใดก็ตามใจชอบ
เจ๎าเมืองไมํเก็บจังกอบ จึงอยูํกัน
ด๎วยความเป็นสุขสบาย ดังปรากฏตามศิลาจารึกพํอขุนรามคําแหงมหาราชหลักที่ 1 ดังนี้
"…เมื่อชั่วพํอขุนรามคําแหง เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ํามีปลา ในนามีข๎าว เจ๎าเมืองบํอเอา จกอบในไพรํ
ลูํทาง เพื่อนจูงวัวไปค๎า ขี่ม๎าไปขาย ใครจักใครํค๎าช๎าง ค๎า ใครจักใครํค๎าม๎า ค๎า ใครจักใครํค๎าเงือนค๎าทอง
ค๎า ไพรํฟ้าหน๎าใส…"
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ดอกไม้ประจาจังหวัดได้แก่ ดอกบัวหลวง

ต้นไม้ประจาจังหวัด คือ ตาลโตนด

พันธุ์ไม้มงคลที่ได้รับพระราชทานคือ มะค่าโมง
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สภาพภูมิศาสตร์ จังหวัดสุโขทัย
ขนาดและที่ตั้ง
จังหวัดสุโขทัยตั้งอยูํภาคเหนือตอนลํางของประเทศไทย หํางจากกรุงเทพมหานครตามระยะทางหลวง
แผํนดินประมาณ 440 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ
6,596.092 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 4,122,557 ไรํ
อาณาเขต
จังหวัดสุโขทัยมีอาณาเขตติดตํอกับจังหวัดใกล๎เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ เขตอําเภอศรีสัชนาลัย ติดตํอกับ อําเภอวังชิ้น อําเภอสูงเมํน จังหวัดแพรํ และอําเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศใต้ เขตอําเภอคีรีมาศ และอําเภอกงไกรลาศ ติดตํอกับ อําเภอพรานกระตํายจังหวัดกําแพงเพชร
และอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันออก เขตอําเภอกงไกรลาศ อําเภอศรีสําโรง และอําเภอสวรรคโลก ติดตํอกับอําเภอพรหม
พิราม อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก เขตอําเภอบ๎านดํานลานหอย และอําเภอทุํงเสลี่ยม ติดตํอกับ อําเภอเมืองตาก อําเภอ
บ๎านตาก จังหวัดตาก และอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดสุโขทัยมี พื้นที่สํวนใหญํเป็นที่ราบลุํม โดยตอนเหนือเป็นที่ราบสูงมีภูเขาเป็นพืยาวมาทางทิ
ด
ศ
ตะวันตก พื้นที่ตอนกลางเป็นที่ราบและตอนใต๎เป็นที่ราบสูง มีแมํน้ําไหลผํานจากเหนือลงใต๎ โดยผํานพื้นที่อําเภอ
ศรีสัชนาลัย สวรรคโลก ศรีสําโรง เมืองสุโขทัย และอําเภอ กงไกรลาศ เป็นระยะทางประมาณ
170 กิโลเมตร จังหวัดสุโขทัยมีภูเขาที่สูงที่สุด คือ เขาหลวง ซึ่งยอดเขามีความสูง 1,200 เมตร จาก
ระดับน้ําทะเล
ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดสุโขทัย มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพของลมมรสุ
ล
ม
ตะวันตกเฉียงใต๎ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบํงออกได๎เป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร๎อน ฤดูฝน และฤดูหนาว
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 27.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.0 องศา
เซลเซียส และอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 22.2 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 1,208.8๘
มิลลิเมตร บริเวณที่มีฝนตกมากที่สุดจะอยูํตอนบนของจังหวัด บริเวณอําเภอศรีสัชนาลัยและอําเภอศรีนคร
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ประชากร
ประชากรในจังหวัดสุโขทัยสํวนใหญํสืบเชื้อสายมากจากชาวไทยดั้งเดิมที่อาศัยอยูํในดินแดน
นี้นาน
มาแล๎ว โดยมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนสําเนียงภาษาพูดเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง จะมีคน
อพยพมาจากท๎องถิ่นอื่นบ๎างไมํมากนัก นอกจากนี้ยังมี ชนกลุํมน๎อย เป็นชาวเขาเผํากระเหรี่ยง ม๎ง เย๎า และ
ลีซอ ซึ่งสํวนหนึ่งอาศัยอยูํในดินแดนแถบนีมานานแล๎
้
ว และอีกสํวนหนึ่งอพยพมาจากจังหวัดใกล๎เคียง เชํน
จังหวัดลําปาง นําน พะเยา เชียงราย แพรํ ตาก และเพชรบูรณ์ ปัจจุบันชาวเขาเหลํานี้อาศัยอยูํในเขตตําบล
บ๎านแกํง และตําบลแมํสิน แมํสํา ในอําเภอศรีสัชนาลัย มีจํานวนประมาณ 428 หลังคาเรือน
ทรัพยากรธรรมชาติ
จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด๎วยทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด๎วป่ยาไม๎มีคํา มีพื้น
ที่ดินที่เหมาะสมแกํการเพาะปลูก มีแรํธาตุที่สําคัญ มีแหลํงน้ําธรรมชาติและทรัพยากรการทํองเที่ยว ทั้งแหลํง
ธรรมชาติที่งดงามเหมาะแกํการทํองเที่ยว ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวสุโขทัย
ทรัพยากรป่าไม้
จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์ด๎วยทรัพยากรป่าไม๎ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ จังหวัดสุโขทัยมี
เนื้อที่ป่าไม๎ 2,367.08 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร๎อยละ 35.63ของเนื้อที่ทั้งหมดของจังหวัด กรมป่าไม๎
ได๎ประกาศกําหนดพื้นที่ป่าเป็นป่าสงวนแหํงชาติจํานวน 12 แหํงเนื้อที่ 1,923,499.75 ไรํ อุทยานแหํงชาติ
จํานวน 2 แหํง เนื้อที่ 346,375 ไรํ เขตห๎ามลําสัตว์ป่า จํานวน 1 แหํง เนื้อที่ 15,875 ไรํ และวนอุทยาน
จํานวน 1 แหํง เนื้อที่ 11,250 ไรํ
ทรัพยากรน้า
จังหวัดสุโขทัยมีแหลํงน้ําธรรมชาติเป็นน้ําผิวดินและน้ําใต๎ดิน (น้ําบาดาล) ที่สําคัญดังนี้
แม่น้ายม เกิดจากสันเขาผีปันน้ํา อําเภอปง จังหวัดพะเยา ไหลผํานจังหวัดแพรํ และจังหวัดสุโขทัย
จากทางเหนือสูํทางใต๎ ผํานพื้นที่อําเภอศรีสัชนาลัย อําเภอสวรรคโลก อําเภอศรีสําโรง อําเภอเมืองสุโขทัย
อําเภอกงไกรลาศ เป็นระยะทางประมาณ 170 กิโลเมตร ไปบรรจบแมํน้ํานํานที่อําเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค์
แมํน้ํายมเป็นแหลํงน้ําที่สําคัญที่สุดของจังหวัดสุโขทัย เปรียบเสมือนเส๎นเลือดใหญํของจังหวัด ราษฎร
สํวนใหญํได๎อาศัยน้ําจากแมํน้ํายมในการทําการเกษตรและการอุปโภค บริโภค แมํน้ํายมเป็นแมํน้ําที่มีความ
ลาดเทสูง โดยเฉพาะชํวงต๎นน้ํา ดังนั้นจึงเป็นปัญหาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําในแมํน้ํา คือในฤดูฝน
จะมีน้ํามากเกินความต๎องการ และไหลลงสูํทางใต๎อยํางรวดเร็ว ทําให๎เกิดน้ําทํวมบริเวณที่ราบลุํม จนเป็นเหตุให๎
พื้นที่การเกษตรได๎รับความเสียหาย สํวนในฤดูแล๎งน้ําจะมีปริมาณน๎อย ลําน้ําจะแห๎งขอดเป็นตอน ๆ ราษฎรจึง
ไมํมีน้ําใช๎ในการเกษตรเพียงพอ ปัจจุบันได๎มีการสร๎างแหลํงเก็บน้ําถาวรเป็นชํวง ๆ

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E xcell ent M oral s K no wl ed ge and C ar eer

58

ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ห้วยแม่มอก เกิดจากเทือกเขาในเขตจังหวัดลําปาง ไหลจากทิศตะวันตกไปตะวันออก
ผํานอําเภอทุํงเสลี่ยม
อําเภอสวรรคโลก อําเภอศรีสําโรง และเข๎าสูํอําเภอเมืองสุโขทัย จะถูกกลืนไปกับลักษณะพื้นที่ราบลุํมขนาดใหญํ
เป็นระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร
ห้วยแม่ลาพัน เกิดจากเทือกเขาในเขตอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ไหลจากทางทิศตะวันตกไป
ตะวันออก ผํานอําเภอบ๎านดํานลานหอย แล๎วมาบรรจบกับแมํน้ํายมที่อําเภอเมืองสุโขทัย เป็นระยะทาง
ประมาณ 100 กิโลเมตร
ห้วยแม่ท่าแพ เกิดจากเทือกเขาในเขตอําเภอศรีสัชนาลัย ไหลลงมาทางทิศใต๎ ผํานพื้นที่อําเภอ
สวรรคโลก ไปบรรจบกับห๎วยแมํมอกที่อําเภอศรีสําโรง เป็นระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร
ทรัพยากรแร่ธาตุ
แรํธาตุที่สําคัญที่พบในจังหวัดสุโขทัยมีอยูํหลายชนิด ได๎แกํ หินอํอน หินปูน พลวง ดินขาว แมงกานิส
ฟลูออไรด์ และแรํรัตนชาติ นอกจากนี้ยังมีแรํธาตุที่มีการขุดพบแตํยังไมํนํามาใช๎ประโยชน์ คือ ทองแดงและ
เหล็ก แหลํงแรํที่สําคัญของจังหวัดสุโขทัยมีอยูํแถบภูเขาทางด๎านตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณอําเภอศรีสัชนาลัย
และอําเภอทุํงเสลี่ยม
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สถานที่ทํองเที่ยว
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

อนุสาวรีย์พํอขุนรามคําแหงฯ
วัดมหาธาตุ
วัดชนะสงคราม
เนินปราสาทพระรํวง
กําแพงเมือง

วัดตระพังเงิน
วัดสระศรี
วัดศรีสวาย
ศาลตาผาแดง
วัดช๎างล๎อม

ศูนย์บริการนักทํองเที่ยว
เตาทุเรียง
วัดพระพายหลวง
วัดศรีชุม
วัดตระพังทองหลาง

วัดช๎างรอบ
วัดสะพานหิน
ทํานบพระรํวง
วัดเชตุพน
วัดเจดีย์สี่ห๎อง

อุทยานประวัตศิ าสตร์สุโขทัย อยูํตรงข๎ามพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ รามคําแหง หํางจากตัว
จังหวัดสุโขทัยไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ถนนจรดวิถีถํอง ทางหลวงหมายเลข 12 สาย
สุโขทัย-ตาก ในอดีตเมืองสุโขทัยเคยเป็นราชธานีของไทยมีความเจริญรุํงเรือง เป็นศูนย์กลางการปกครอง
ศาสนา และเศรษฐกิจ ภายในอุทยานฯ มีสถานที่สําคัญที่เป็นพระราชวัง ศาสนสถาน โบราณสถาน โดยมี
คูเมือง กําแพงเมือง และประตูเมืองโบราณล๎อมรอบอยูํในรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส
บริเวณพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยครอบคลุมพื้นที่กวํา 70 ตารางกิโลเมตร และมี
โบราณสถานสําคัญที่นําชมมากมาย อัตราคําเข๎าชม นักทํองเที่ยว ชาวไทย 10 บาท ชาวตํางชาติ 40
บาท หรือสามารถซื้อตั๋วรวมได๎ ชาวไทย 30 บาท ชาวตํางชาติ 150 บาท โดยบัตรนี้สามารถเข๎าชม
อุทยานฯ ตําง ๆ ในจังหวัดสุโขทัยได๎ ภายในระยะเวลา 30 วัน เปิดให๎ เข๎าชมทุกวันตั้งแตํเวลา 06.0021.00 น. (ปิดจําหนํายบัตรเวลา 18.00 น.) หมายเหตุ ตั้งแตํเวลาประมาณ 19.00-21.00 น. จะมี
การสํองไฟชมโบราณสถาน
ในกรณีที่นํายานพาหนะเข๎าเขตโบราณสถานจะต๎องเสียคําธรรมเนียมอีกด๎วย และที่บริเวณลานจอดรถ
ของอุทยานฯ ศูนย์บริการนักทํองเที่ยวมีบริการ รถราง นําชมรอบ ๆ บริเวณอุทยานฯ อัตราคําบริการ
นักทํองเที่ยว ชาวไทย 10 บาท ชาวตํางชาติ 20 บาท นอกจากนั้นที่บริเวณด๎านหน๎าอุทยานฯ มีบริการ
รถจักรยาน ให๎เชําในราคาคันละ 20 บาท
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กรณีเข๎าชมเป็นหมูํเป็นคณะ และต๎องการวิทยากรนําชม หรือนักทํองเที่ยวที่ต๎องการสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตํอได๎ที่ ศูนย์บริการข๎อมูลนักทํองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตําบลเมือง
เกํา อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210 โทร. 0-5569-7310
การเดินทาง จากตัวเมืองสุโขทัย นักทํองเที่ยวสามารถนั่งรถประจําทางสายเมืองเกํา (รถสองแถว)
มีรถออกทุก 20 นาที จอดรอบบริเวณทํารถใกล๎ป้อมยามตํารวจมาลงที่หน๎าอุทยานฯ มีรถออกทุก
20 นาที
พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคาแหงมหาราช
สร๎างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 ตั้งอยูํริมถนนจรดวิถีถํอง
ทางทิศเหนือของวัดมหาธาตุ ลักษณะพระบรมรูปพํอขุนรามคําแหง
มหาราชเป็นพระบรมรูปหลํอด๎วยโลหะทองเหลืองผสมทองแดงรมดํา
ขนาด 2 เทําขององค์จริง สูง ๓ เมตร ประทับนั่งห๎อยพระบาทบนแทํ
นมนังคศิลาบาตร พระหัตถ์ขวาถือคัมภีร์ พระหัตถ์ซ๎ายอยูํในทําทรงสั่ง
สอนประชาชน แทํนด๎านซ๎ายมีพานวางพระขรรค์ไว๎ข๎าง ๆ ลักษณะ
พระพักตร์เหมือนอยํางพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยตอนต๎น ที่ถํายทอด
ความรู๎สึกวํา พํอขุนรามคําแหงมหาราชมีน้ําพระทัยเมตตากรุณา
ยุติธรรม มีความเด็ดขาดในการปกครองแบบพํอปกครองลูก ที่ด๎านข๎าง
มีภาพแผํนจําหลักจารึกเหตุการณ์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของ
พระองค์ตามที่อ๎างถึงในจารึกสุโขทัย
กาแพงเมืองสุโขทัย
ตั้งอยูํที่ตําบลเมืองเกํา ปรากฏหลักฐานในศิลาจารึก เรียกวํา ตรีบูร มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า
มีขนาดกว๎าง 1,300 เมตร ยาว 1,800 เมตร กําแพงชั้นในเป็นศิลาแลงกํอบนคันดิน กําแพง 2 ชั้นนอกเป็นคู
น้ําสลับกับคันดิน นอกจากทําหน๎าที่ป้องกันข๎าศึกแล๎วคูน้ํายังใช๎ระบายน้ําไมํให๎ไหลทํวมเมืองอีกด๎วย ระหวําง
กึ่งกลางแตํละด๎านมีประตูเมือง และป้อมหน๎าประตูด๎วย
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วัดมหาธาตุ
ตั้งอยูํกลางเมือง เป็นวัดใหญํ และวัดสําคัญของกรุงสุโขทัย
มีพระเจดีย์มหาธาตุทรงดอกบัวตูม หรือทรงพุํมข๎าวบิณฑ์ เป็นศิลปะ
แบบสุโขทัยแท๎ ตั้งเป็นเจดีย์ประธาน ล๎อมรอบด๎วยเจดีย์ 8 องค์ บนฐาน
เดียวกัน คือ ปรางค์ศิลาแลงตั้งอยูํที่ทิศทั้ง 4 และเจดีย์ทรงปราสาทกํอ
ด๎วยอิฐที่ได๎รับอิทธิพลมาจากล๎านนา จากการสํารวจ พบวําบริเวณวัด
มหาธาตุมีเจดีย์แบบตําง ๆ มากถึง 200 องค์ วิหาร 10 แหํง ซุ๎มพระ
(มณฑป) 8 ซุ๎ม พระอุโบสถ 1 แหํง ตระพัง 4 แหํง ด๎านตะวันออกบน
เจดีย์ประธานมีวิหารขนาดใหญํกํอด๎วยศิลาแลง มีแทํนซึ่งเคยเป็นที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปสําริดที่ใหญํที่สุดในประเทศไทย คือ พระศรี
ศากยมุนี ปัจจุบันได๎รับการเคลื่อนย๎ายไปอยูํที่วัดสุทัศน์ฯ
กรุงเทพมหานคร ที่ด๎านเหนือ และด๎านใต๎ของเจดีย์มหาธาตุมี
พระพุทธรูปยืนภายในซุ๎มพระ เรียกวํา "พระอัฏฐารศ"
วัดชนะสงคราม
ตั้งอยูํทางด๎านเหนือของวัดมหาธาตุ ใกล๎กับ
โบราณสถานที่เรียกวําหลักเมือง เดิมเรียกวํา วัดราชบูรณะ มี
ลักษณะเดํนคือ เจดีย์ทรงระฆังกลมขนาดใหญํ เป็นเจดีย์
ประธาน และมีวิหาร โบสถ์ เจดีย์รายตําง ๆ

เนินปราสาทพระร่วง หรือเขตพระราชวังในสมัยสุโขทัย
ตั้งอยูํทางทิศตะวันออกติดกับวัดมหาธาตุ มี
โบราณสถานแหํงหนึ่งเรียกวํา เนินปราสาท พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัวสันนิษฐานวําบริเวณนี้เคยเป็นฐาน
ปราสาทราชวัง ของกษัตริย์เมืองสุโขทัย กรมศิลปากรได๎ขุดแตํง
บูรณะ เมื่อ พ.ศ. 2526 พบฐานอาคารแบบฐานบัวค่ํา บัว
หงาย มีลักษณะเป็นฐานสูงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า ขนาด
27.50X51.50 เมตร มีบันไดที่ด๎านหน๎า และด๎านหลัง
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วัดตระพังเงิน
(คําวํา “ตระพัง” หมายถึง สระน้ํา หรือหนองน้ํา) เป็น
โบราณสถานสําคัญ ตั้งอยูํบริเวณขอบตระพังเงินด๎านทิศ
ตะวันตกของวัดมหาธาตุ หํางจากวัดมหาธาตุ 300 เมตร
โบราณสถานนี้ไมํมีกําแพงแก๎ว ประกอบด๎วยเจดีย์ทรงดอกบัวตูม
เป็นประธาน ลักษณะเดํนของเจดีย์ทรงดอกบัวตูม คือ มีจระนํา
ที่เรือนธาตุทั้งสี่ด๎านประดิษฐานพระพุทธรูปยืน และพระพุทธรูป
ปางลีลา (จระนํา หมายถึง ชื่อซุ๎มท๎ายวิหาร หรือท๎ายโบสถ์ มัก
เป็นชํองตัน) วิหารประกอบอยูํด๎านหน๎า และทางด๎านตะวันออก
ของเจดีย์เป็นเกาะมีโบสถ์ตั้งอยูํกลางน้ํา
วัดสระศรี
เป็นวัดที่ตั้งอยูํทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัดมหาธาตุ เป็น
โบราณสถานสําคัญอยูํบริเวณกลางสระน้ําที่มีขนาดใหญํ ชื่อวํา
ตระพังตระกวน และสิ่งสําคัญของวัดประกอบด๎วยเจดีย์
ประธานทรงลังกา ด๎านหน๎าวิหารขนาดใหญํประดิษฐาน
พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย มีเจดีย์ขนาดเล็ก ศิลปศรีวิชัย
ผสมลังกา ตั้งอยูํทางด๎านทิศใต๎ มีซุ๎มพระพุทธรูป 4 ทิศ
ด๎านหน๎ามีเกาะกลางน้ําขนาดยํอมเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถ
ขนาดเล็ก วัดแหํงนี้ได๎ชื่อวําเป็นจุดที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม
วัดศรีสวาย
ตั้งอยูํทางตอนใต๎ของวัดมหาธาตุ หํางออกไป
ประมาณ 350 เมตร โบราณสถานที่สําคัญตั้งอยูํในกําแพง
แก๎ว ประกอบด๎วยปรางค์ 3 องค์ รูปแบบศิลปะลพบุรี
ลักษณะของปรางค์คํอนข๎างเพรียว ตั้งอยูํบนฐานเตี้ย ๆ
ลวดลายปูนปั้นบางสํวนเหมือนลายบนเครื่องถ๎วยจีน สมัย
ราชวงศ์หยวน ได๎พบทับหลังสลักเป็นรูปนารายณ์บรรทมสินธุ์
ชิ้นสํวนของเทวรูป และศิวลึงค์ที่แสดงให๎เห็นวําเคยเป็นเทวส
ถานในศาสนาฮินดูมากํอน แล๎วแปลงเป็นพุทธสถานโดยตํอเติม
วิหารขึ้นที่ด๎านหน๎า แล๎วเป็นวัดในพุทธศาสนาภายหลัง
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ศาลตาผาแดง
มีลักษณะเป็นโบราณสถานตามแบบศิลปเขมร กํอด๎วยศิลาแลง สมัยนครวัด (พ. ศ. 1650 - 1700) ตํอมากรม
ศิลปากรได๎ดําเนินการขุดแตํง และบูรณะศาลนี้ได๎พบชิ้นสํวนเทวรูป และเทวสตรีประดับด๎วยเครื่องตกแตํง
ปัจจุบันจัดแสดงอยูํที่พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ รามคําแหง
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
เป็นอาคารทรงไทยสถาปัตยกรรมแบบสุโขทัย อยูํ
ใกล๎วัดพระพายหลวง ภายในอาคารเป็นศูนย์ให๎ข๎อมูลและ
อํานวยความสะดวกแกํนักทํองเที่ยวที่มาเที่ยวชมอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย รวมทั้งจัดแสดงแบบจําลองของ
โบราณสถานตําง ๆ ในเขตเมืองเกําสุโขทัย นักทํองเที่ยวควร
เริ่มต๎นชมอุทยานฯ จากจุดนี้เพื่อจะได๎เห็นภาพรวมของสุโขทัย
ในอดีต

แหล่งโบราณคดีเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย (เตาทุเรียง)
อยูํใกล๎วัดพระพายหลวง บริเวณแนวคูเมืองเกําที่
เรียกวํา “แมํโจน” เป็นเตาเผาถ๎วยชามสมัยสุโขทัย มีอายุ
ราวพุทธศตวรรษที่ 18 ค๎นพบเตาโดยรอบ 49 เตา ซึ่งสํวน
ใหญํอยูํบริเวณคันคูแมํน้ําโจนด๎านทิศเหนือ 37 เตา ด๎านทิศใต๎
ข๎างกําแพงเมือง 9 เตา และด๎านทิศตะวันออก 3 เตา เตาเผา
เครื่องสังคโลกมีลักษณะคล๎ายประทุนเกวียนขนาดกว๎าง 1.50
- 2.00 เมตร ยาว 4.5 เมตร เครื่องปั้นดินเผาที่พบบริเวณนี้
สํวนใหญํเป็นประเภทถ๎วยชาม มีขนาดใหญํ น้ํายาเคลือบขุํน สี
เทาแกมเหลือง มีลายเขียนสีดํา สํวนใหญํทําเป็นรูปดอกไม๎
ปลา และจักร
วัดพระพายหลวง
เป็นโบราณสถานขนาดใหญํมีความสําคัญเป็นอันดับ
สองรองจากวัดมหาธาตุ ผังวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า มีคูน้ําล๎อมรอบ
3 ชั้น คูชั้นนอกเรียกวํา คูแมํโจน วัดพระพายหลวงเป็นศูนย์กลาง
ของชุมชน โบราณสถานทเกําแกํที่สุดของวัด คือ พระปรางค์ 3
องค์ เป็นปรางค์ประธานของวัด กํอด๎วยศิลาแลง ศิลปะเป็นเขมร
แบบบายน สมัยพระเจ๎าชัยวรมันที่ 7 ด๎านหน๎าของวัดเป็นอาคารที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น 4 อิริยาบถ คือนั่ง นอน ยืน เดิน
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ตั้งอยูํหํางจากวัดพระพายหลวงไปทางทิศ
ตะวันตก 800 เมตร เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระอจนะ เป็น
พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยขนาดใหญํ หน๎าตักกว๎าง
11.30 เมตร ลักษณะของวิหารสร๎างเป็นรูปสี่เหลี่ยมลักษณะ
คล๎ายมณฑป แตํหลังคาพังทลายลงมาหมดแล๎ว เหลือเพียงผนัง
ทั้งสี่ด๎าน ผนังแตํละด๎าน กํออิฐถือปูนอยํางแนํนหนา ผนัง
ทางด๎านใต๎มีชํองให๎คนเข๎าไปภายใน และเดินขึ้นไปตามทาง
บันไดแคบ ๆ ถึงผนังด๎านข๎างขององค์พระอจนะ หรือสามารถ
ขึ้นไปถึงสันผนังด๎านบนได๎ ภายในชํองกําแพงตามฝาผนังมี
ภาพเขียนเกําแกํแตํเลอะเลือนเกือบหมด ภาพเขียนนี้มีอายุ
เกือบ 700 ปี นอกจากนี้แล๎วบนเพดานชํองบันไดยังมีแผํน
หินชนวนขนาดใหญํแกะสลักลวดลายเรื่องชาดกตํางๆ มีจํานวน
ทั้งหมด 50 ภาพ เมื่อเดินตามชํองทางบันไดขึ้นไปจะโผลํบน
หลังคาวิหารมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของเมืองเกําสุโขทัยได๎
โดยรอบ
เพราะเหตุใดวิหารวัดศรีชุมจึงมีความเร๎นลับซํอนอยูํอยําง
นี้ เรื่องนี้หากพิจารณากันอยํางลึกซึ้งแล๎วจะพบวํา
พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์พระรํวงทรงพระปรีชาสามารถใน
ด๎านปลุกปลอบใจทหารหาญ และด๎านอื่น ๆ อีกมาก เพราะ
ผนังด๎านข๎างขององค์พระอจนะมีชํองเล็ก ๆ ถ๎าหากใครแอบเข๎า
ไปทางอุโมงค์แล๎วไปโผลํที่ชํองนี้ และพูดออกมาดัง ๆ ผู๎ที่อยูํ
ภายในวิหารจะต๎องนึกวําพระอจนะพูดได๎ และเสียงพูดนั้นจะ
กังวานนําเกรงขาม เพราะวิหารนี้ไมํมีหน๎าตําง แตํเดิมคงมี
หลังคาเป็นรูปโค๎งคล๎ายโดม
วัดช้างรอบ
อยูํหํางจากประตู๎อ๎อไปทางทิศตะวันตกประมาณ
2.4 กิโลเมตร มีโบราณสถานที่สําคัญประกอบด๎วย เจดีย์ทรง
กลมแบบลังกา ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีช๎างโผลํครึ่งตัว มีจํานวน
24 เชือก พระอุโบสถอยูํด๎านหน๎าเจดีย์ประธาน และมีเจดีย์
ราย 5 องค์ ล๎อมรอบเจดีย์ประธาน และโบสถ์
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วัดสะพานหิน
วัดนี้ตั้งอยูํบนเนินเขา สูงประมาณ 200 เมตร
บริเวณทางเดินขึ้นโบราณสถานมีทางเดินปูลาดด๎วยหินชนวน
จากตีนเขาขึ้นไปเป็นระยะทาง 300 เมตร สิ่งสําคัญภายในวัด
ได๎แกํ พระประธานเป็นพระพุทธรูปยืนขนาดใหญํ เป็นที่
ประดิษฐานพระปางประทานอภัย สูง 12.50 เมตร เรียกวํา
“พระอัฏฐารศ”

เขื่อนสรีดภงค์ หรือทานบพระร่วง
ตั้งอยูํบริเวณเมืองเกํา ทํานบนี้เป็นเขื่อนดิน (คัน
ดิน) สําหรับกั้นน้ําอยูํระหวํางซอกเขาคือ เขาพระบาทใหญํ
และเขากิ่วอ๎ายมา ที่สร๎างขึ้นเพื่อกักน้ํา และชักน้ําไปตามคลอง
สํงน้ํามาเข๎ากําแพงเมืองเข๎าสระตระพังเงิน ตระพังทอง เพื่อ
นําไปใช๎ในเมือง และพระราชวังในสมัยโบราณ ซึ่งในปัจจุบัน
กรมชลประทานได๎ปรับปรุงบูรณะ และซํอมแซมขึ้นใหมํ

วัดเชตุพน
ศิลปกรรมที่นําสนใจของวัดคือ มณฑปที่สร๎างด๎วย
หินชนวน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสี่อิริยาบท คือนั่ง นอน
ยืน เดิน ภายในมณฑปเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโดยมีการ
ใช๎วัสดุทั้งอิฐ หินชนวน ศิลาแลง ในการกํอสร๎าง สิ่งที่นําชม
ภายในวัด คือ กําแพงแก๎วที่ล๎อมรอบมณฑปจตุรมุขนี้สร๎างจาก
หินชนวนที่มีขนาดใหญํ และหนา โดยมีการสกัด และบากหิน
เพื่อทําเป็นกรอบ และซี่กรงเลียนแบบเครื่องไม๎ และยังได๎พบ
ศิลาจารึกที่วัดนี้หลักที่ 58 จารึกในปี พ. ศ. 2057 กลําววํา
เจ๎าธรรมรังสีสร๎างพระพุทธรูปในวัดนี้
คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

วัดเจดีย์สี่ห้อง
ตั้งอยูํทางตะวันออกของวัดเชตุพน หํางไปประมาณ 100 เมตร โบราณสถานที่นําสนใจ คือ ที่ฐาน
เจดีย์ประธานมีภาพปูนปั้นประดับโดยรอบปั้นเป็นรูปบุคคล รูปบุรุษ และสตรี สวมอาภารณ์ และเครื่องประดับ
ในมือถือภาชนะ มีพรรณพฤกษางอกโผลํพ๎นออกมาที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนั้นมีปูนปั้นรูปช๎าง
และสิงห์ประดับรูปบุคคล องค์เจดีย์ประธานเป็นทรงระฆังกลมที่ได๎รับการบูรณะ สํวนยอดเจดีย์ได๎หักพัง
ลง
วัดช้างล้อม
เป็นโบราณสถานที่สําคัญ มีเจดีย์ทรงกลมแบบ
ลังกาเป็นประธานของวัด รอบฐานเจดีย์ประดับด๎วย ปูนปั้น
เป็นรูปช๎างโผลํครึ่งตัว ด๎านหน๎ามีฐานวิหารกํอด๎วยอิฐ และยังมี
ฐานกําแพงแก๎วกํอด๎วยอิฐล๎อมรอบ

วัดตระพังทองหลาง
อยูํริมถนนจรดวิถีถํอง หากเดินทางมาจากจังหวัด
สุโขทัยวัดตระพังทองหลางอยูํริมซ๎ายมือ ศิลปกรรมที่สําคัญคือ
มณฑปรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกํอด๎วยอิฐ ผนังด๎านนอกประดิษฐาน
พระพุทธรูปปูนปั้น ตอนพระพุทธเจ๎าเสด็จลงจากดาวดึงส์ ตอน
ประทานเทศนาโปรดพระพุทธบิดากับกษัตริย์ศากยราช และ
ตอนเสด็จโปรดนางพิมพา นับเป็นศิลปกรรมชิ้นเอกของสุโขทัย
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

เทศกาลงานประเพณีจังหวัดสุโขทัย

งานวันพํอขุนรามคําแหงมหาราช งานสักการะพระแมํยําและงาน
กาชาด

ประเพณีการทําขวัญผึ้ง

งานเบิกฟ้ามหาประเพณีศรีสัชนาลัย ประเพณีสรงน้ําโอยทาน
มรดกโลก

ประเพณีแหํน้ําขึ้นโฮง
สรงน้ําเจ๎าพํอเมืองด๎ง

งานแขํงขันเรือพายเทโวโรหณะ

ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เลํน แรลลี่ทํองป่าสักใหญํ หํวงใยสัตว์ป่าฯ
ไฟ

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

รางวัลเกียรติคุณ และผลงานดีเด่นของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ในปีการศึกษา 2556 และในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ปีการศึกษา 2556
ที่

รางวัลเกียรติ
บัตร/
เกียรติคุณ

1

เกียรติบัตร

2

เกียรติบัตร

3.

เกียรติบัตร

4.

เกียรติบัตร

5.

เกียรติบัตร

6.

เกียรติบัตร

7.

เกียรติบัตร

8.

เกียรติบัตร

ชื่อ
น.ส.กุลภัสส์ สิงห์ตะนะ
นายพิทักษ์ อุปัญญ์
น.ส.รัชนีกร ยอดดี
นางสิริพร รอดแสวง
นางพรประดิษฐ์ เลือกหา
น.ส.มรรษพร สีขาว
นางกาญจนา พรหมปั้น
นางสุภัคณา คงพิรอด
นางอุบล ไชยโย
น.สปฏิมาพร จ้ําดา
นายปดิพัฒน์ คําอินทร์
น.ส.มรรษพร สีขาว
นายหรรษกรณ์ บุญชุํม
นางสาวมรรษพร สีขาว
นางกาญจนา พรหมปั้น
นางสุภัคณา คงพิรอด
นางอุบล ไชยโย
น.ส.ปฏิมาพร จ้ําดา
นายพิทักษ์ อุปัญญ์
นางสิริพร รอดแสวง
นางจุฑามาศ ช๎อนนาค
นายสัญชัย ปี่แก๎ว
นายพิทักษ์ อุปัญญ์
นางกาญจนา พรหมปั้น
นางทัศนีย์ รุํมรวย
นางศิริกุล เสงี่ยมศักดิ์
นายอเนก ปิ่นเงิน
นางจันทรา อํวมพรม
นางชะมัยพร เหลี่ยมจุ๎ย

รายการ

หน่วยงาน

ได๎รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “เครื่อง อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
กวน” สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อ
การประกอบอาชีพ
ได๎รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “คัพ
เค๎กกล๎วยไขํ” สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 2
สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

ได๎รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน
“ผลิตภัณฑ์จากกระดาษต๎นบัว” สิ่งประดิษฐ์
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์
สําเร็จรูป
ได๎รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “คุกกี้
เม็ดบัวแฟนซี” สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3
สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

ได๎รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน
“กระเป๋าอเนกประสงค์จากผ๎าพื้นถิ่น”
สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป
ได๎รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “แป้ง
ขนมผิงสําเร็จรูป” สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3
สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป
ได๎รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “น้ํา
เคลือบเอนโกบ” สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 5
สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร๎างสรรค์
เศรษฐกิจ
ได๎รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “มูํลี่

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E xcell ent M oral s K no wl ed ge and C ar eer

69

ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

นางวนิดา ไกรกิจราษฎร์

สวยด๎วยไวนิลเหลือใช๎” สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่
3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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/

ที่
9.

รางวัล
เกียรติบัตร/
ชื่อ
เกียรติคุณ
เกียรติบัตร นางปนัดดา ลิ่มภูษิตเจริญ
นายธารางกูล บัวบาน

10.

เกียรติบัตร

นายจักรพงศ์ กันขาว
น.ส.อุษณีย์ เกษร
น.ส.พลอยไพลิน ไชยสุข

11.

เกียรติบัตร

น.ส.สมพิศ พัดบัว
นายสาโรจน์ สอนโต

12.

เกียรติบัตร

น.ส.กัณนิการ์ จันทรโกเมศ
น.ส.สุมาลี บําเรอ

13.

เกียรติบัตร

น.ส.ศุภรลัคน์ นนท์แก๎ว
น.ส.รุํงพิรุณ ต๏ะนะเรือน

14.

เกียรติบัตร

น.ส.ปิยวรรณ วรวิทย์รัตนกุล
นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์

15.

เกียรติบัตร

นางพินรัฏ สิตลวรางค์
นางศนิชล เนียมกลั่น
นายธวัช ฝ้ายเทศ
นางเสมอ เวชสถล
นายสมยศ สีตลวรางค์
นางชะมัยพร เหลี่ยมจุ๎ย
นางพรประดิษฐ์ เลือกหา
นายธีระพงษ์ กระการดี
นางทัศนีย์ รุํมรวย
น.ส.กัณนิการ์ จันทรโกเมศ
นางปนัดดา ลิ่มภูษิตเจริญ
นางธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร
นางจุฑามาศ ช๎อนนาค
นายพุฒิพัฒน์ เสือมั่นทรงยศ
น.ส.กุลภัสส์ สิงห์ตะนะ
นายอิษวัต รัตนสมบัติ
นายสาโรจน์ สอนโต
น.ส.สุธาสินี เข๎มแข็ง
น.ส.รุํงพิรุณ ต๏ะนะเรือน

รายการ

หน่วยงาน

ได๎รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน
“ผลิตภัณฑ์ข๎าวเกรียบรสแกงเขียวหวานหมู”
สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป
ได๎รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน
“Passion Fruit Candy For Health “ลูกอม
เสาวรส” สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3
สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป
ได๎รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน
“แยมตะลิงปลิง” สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3
สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป
ได๎รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน
“แต๎มสีสันกระสอบป่านด๎วยงานศิลป์”
สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป
ได๎รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “ลิป
ปาล์มแฟนซี” สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3
สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป
ผู๎บริหารดีเดํน ประจําปี 2557

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

ครูผู๎สอนดีเดํน

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

รางวัล
ที่ เกียรติบัตร/
ชื่อ
เกียรติคุณ
16. เกียรติบัตร นางศิริกุล เสงี่ยมศักดิ์
นางอุบล ไชยโย
นางจิตรเจริญ เคหะวัฒกานนท์
นางปดิพัฒน์ คําอินทร์
นางศุภนิธย์ เลิศศรี
น.ส.พลอยไพลิน ไชยสุข
นางรุํงฤดี เดชฟุ้ง
17. เกียรติบัตร นางจารุวรรณ สุรงคพรรณ
น.ส.นิ่มนวล สุขสวรรค์
นายสัญชัย ปี่แก๎ว
น.ส.สมพิศ พัดบัว
น.ส.ชุดาภรณ์ ศรีโกเศส
18. เกียรติบัตร นายอนันต์ เลขวรรณวิจิตร
นางสารินทร สินอําพล
นายประจักษ์ ชํวยเพ็ญ
นางวิกานดา ละอองเดช
นางวนิดา ไกกิจราษฎร์
นางจันทรา อํวมพรม
น.ส.อุษณีย์ เกษร
19. เกียรติบัตร นางจารุวรรณ คงน๎อย
นายถวิล ทองงาม
นายกวี สอนสิน
นางญาดาณีย์ วงษ์พูล
น.ส.สมศรี ชาญเพราะ
นางอําภรรัตน์ ทับขํา
น.ส.สุชาดา ไทยเทศ
นางฐิดาพัชร์ ด๎วยมา
นางปัทมา มณเฑียร
น.ส.ศิริพร แซํเล๎า
วําที่ ร.ต.ธนพันธ์ เนียมกลั่น
น.ส.สุนิษา ปัจจัยยา
นายอนุชา นิลวรรณ์
น.ส.รัตนา ทับทอง
น.ส.เนตรชนก เพ็งสวําง
น.ส.รุจิษยา ยอดยิ่ง
นายอดิศักดิ์ คงเมือง
นายรถ สอนโต
นายวิเชียร ลบขํา

รายการ

หน่วยงาน

ครูผู๎สอนดีเดํนด๎านคุณธรรมจริยธรรม

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

ครูผู๎สอนดีเดํนด๎านสร๎างชื่อเสียงให๎
สถานศึกษา

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

ครูผู๎สอนดีเดํนด๎านอุทิศตนและบําเพ็ญ
ประโยชน์

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเดํน

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ผลงานนักเรียน นักศึกษา ที่นาไปใช้ประโยชน์ ปีการศึกษา 2556

1.

รางวัลเกียรติ
บัตร/
เกียรติคุณ
เกียรติบัตร

2.

เกียรติบัตร

3.

เกียรติบัตร

4.

เกียรติบัตร

5.

ประกาศนียบัตร

6.

ประกาศนียบัตร น.ส.ณัฐนี แซํโง๎ว

ที่

ชื่อ

รายการ

หน่วยงาน

น.ส.สุกัญญา จันทร์นวล
น.ส.อรญา กลํอมเกลี้ยง
น.ส.สุนิสา พลิกบัว
น.ส.ณัฐมน มํวงทอง
น.ส.นิฤมล เถินบุรินทร์
นายธีรศักดิ์ อบชื่น
นายบัญชา แก๎วสุทะ
น.ส.ยลดา เกสรบัว
น.ส.เมธารี แก๎วแดง
น.ส.ทิพวรรณ เกษรบัว

ได๎รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “ซอส
กล๎วย” สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 6
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ได๎รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “เนย
ธัญพืช” สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3 การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายปมนวิช มากมี
นายมานิตย์ สิริโลํ
น.ส.รัชดาพร บุญไทย
น.ส.ทาริกา ศรีคงเพชร
น.ส.ขวัญกมล แก๎วศรี
น.ส.ชัชฎาภา อํอนอิน
น.ส.ธันชลิดา หนูปลอด

ได๎รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “ถํานอัด
แทํงจากกะลาตาล” สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 4 การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นางสาวณัฐนี แซํโง๎ว

ได๎รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “กล๎อง
สํานักงาน
USB สําหรับกล๎องจุลทรรศน์” สิ่งประดิษฐ์ ประเภท คณะกรรมการการ
ที่ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ
อาชีวศึกษา
อันดับ 1 ของโซน 2 ในการแขํงขันทําบัญชีด๎วย
ชมรมวิชาชีพครู
โปรแกรมสําเร็จรูป ระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ
บัญชี สมาคม
ครั้งที่ 4 มอบให๎ไว๎ ณ วันที่ 26 ส.ค. 56
วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา
เอกชนแหํงประเทศ
ไทย และบริษัท
คริสตอลซอฟท์
จํากัด (มหาชน)
สอบผํานเข๎ารอบชิงชนะเลิศ
ชมรมวิ
ชาชีพครู
บัญชี สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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เอกชนแหํงประเทศ
ไทย และบริษัท
คริสตอลซอฟท์
จํากัด (มหาชน)

ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ที่

รางวัลเกียรติ
บัตร/
เกียรติคุณ

7.

เกียรติบัตร

น.ส.วรรณภา คุณราช
น.ส.กนกพิชญ์ เตียไพบูลย์
น.ส.จุฑามาศ เด็ดขาด

8.

เกียรติบัตร

น.ส.วนิสรา บัวนํวม
น.ส.ทิพย์วรรณ กันทะษา

9.

เกียรติบัตร

10

เกียรติบัตร

น.ส.กาญจนา พํวงสุวรรณ
น.ส.ประภาพร ตาสา
น.ส.ณัฐชา วงษ์จิตร์
น.ส.เจนจิรา เพ็งสวําง
น.ส.พิมสุชดาา จัอันคทร์
ฆาตร
น.ส.มลธิ
มา
น.ส.นัทธิดา บุญมาก

11

เกียรติบัตร

นายวีระพล ขุนใจ
น.ส.อังคณา ต๎นสีนนท์
น.ส.รัตนวลี ปัยญา

12.

เกียรติบัตร

13.

เกียรติบัตร

14.

15.

ชื่อ

รายการ

หน่วยงาน

ได๎รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน
“ผลิตภัณฑ์ข๎าวเกรียบรสพริกแกงเขียวหวานหมู”
สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป
ได๎รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “ Passion
Fruit Candy For Health ลูกอมเสาวรส”
สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป
ได๎รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “กระเป๋า
อเนกประสงค์จากผ๎าพื้นถิ่น” สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่
3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป

อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย

ได๎รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน
“ผลิตภัณฑ์จากกระดาษต๎นบัว” สิ่งประดิษฐ์
ประเภทที่ 3
สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์
สําเร็จรูป
ได๎รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “แป้งขนม
ผิงสําเร็จรูป” สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์
ประเภทผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป

อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย

น.ส.สุวารี อํอนทอง
น.ส.นิตายา เพ็ชร์สาย
น.ส.นิกัญญาณี วรเกิด
นางสาวรัชนิตา จันทร์มา
นายเอกวิชญ์ บูํสี
น.ส.สาวิตรี ขันทอง
น.ส.เสาวลักษณ์ ขันทอง

ได๎รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “มูํลี่สวย
ด๎วยไวนิลเหลือใช๎” สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3
สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป

อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย

ได๎รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “น้ําเคลือบ
เอนโกบ” สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์
ประเภทผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป

อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย

เกียรติบัตร

นายธีรวัต วงษา
นายสรรเสริญ ยิ้มพิน
น.ส.ฐิตาภรณ์ เครือคําจิ๊ว

ได๎รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “คัพเค๎ก
กล๎วยไขํ” สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์
ประเภทผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป

อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย

เกียรติบัตร

น.ส.เยาวลักษณ์ หุํนสิงห์
นายชัยพร ผู๎สะอาด
น.ส.จรินทร์ โยกเกิน

ได๎รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “แยม
ตะลิงปลิง” สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์
ประเภทผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป

อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย

อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ที่

รางวัลเกียรติ
บัตร/
เกียรติคุณ

16.

เกียรติบัตร

17.

ชื่อ

รายการ

หน่วยงาน

นายภาณุวัฒน์ ปิ่นรอด
น.ส.กาญจนา เกตุขาว
นายสุรศักดิ์ ชิดเชื้อ

ได๎รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “แต๎มสี
กระสอบป่านด๎วยงานศิลป์” สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่
2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ

อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย

เกียรติบัตร

น.ส.ชลิตา บริสุทธิ์
น.ส.ภูมิรินทร์ สําลีปั้น
น.ส.วริษา พลพรม

ได๎รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “เครื่อง
กวน” สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการ
ประกอบอาชีพ

อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย

18.

เกียรติบัตร

น.ส.ปณิษา จันทรา
น.ส.จุฑารักษ์ พรมมี
น.ส.จารุวรรณ ชูยิ้ม

ได๎รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “ลิปบาล์ม
แฟนซี” สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3
สิ่งประดิษฐ์
ประเภทผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป

อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย

19.

เกียรติบัตร

น.ส.กรนิสา โคกทุํง
น.ส.กาญจนา อินสอน
น.ส.วิภาวี มั่นคง

ได๎รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “คุกกี้เม็ด
บัวแฟนซี” สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์
ประเภทผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป

อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ปีการศึกษา 2555
รางวัล
เกียรติบัตร/
เกียรติคุณ

ชื่อ

รายการ

หน่วยงาน

1.

โลํรางวัล
เกียรติยศ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

รางวัลหนํวยมาตรฐาน ระดับเหรียญทองประเภท
สถานศึกษา ขนาดกลาง ในงานมหกรรม
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา
2555 ระหวํางวันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2555
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

2.

เกียรติบัตร

นายพิทักษ์ อุปัญญ์
นายธนเดช
แป้นโพธิ์กลาง

รางวัลเหรียญทองแดงการนําเสนอผลงานวิจัย
อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจําปี 2555 เรื่อง การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เส๎นใยลูกตาลในเชิงอุตสาหกรรม
สิ่งทอ ระหวํางวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2555
ณ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

3.

ประกาศ
เกียรติคุณ

นายพิทักษ์ อุปัญญ์

ได๎รับยกยํองเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผู๎ที่มีผลงาน
วุฒิสภา
งานวิจัยเรื่อง “การใช๎ประโยชน์จากเส๎นใยลูกตาล
(คณะกรรมการธิการ
เพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ” ในการนําความรู๎ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร๎างสรรค์
การสื่อสารและ
ประโยชน์ตํอสังคมอยํางเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์ โทรคมนาคม วุฒิสภา)
ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555

4.

เกียรติบัตร

นางสาวกุลภัสส์
สิงห์ตะนะ

ได๎รับรางวัลเหรียญทองแดง ซอสกล๎วย
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุํนใหมํและการแขํงขันหุํนยนต์ยุวชน
อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2555

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

5.

เกียรติบัตร

นางสาวปฏิมาพร จ้ําดา

ได๎รับรางวัลเหรียญทองแดง ซอสกล๎วย
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุํนใหมํและการแขํงขันหุํนยนต์ยุวชน
อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2555

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

ที่
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

6.

รางวัล
เกียรติบัตร/
ชื่อ
เกียรติคุณ
เกียรติบัตร นางสาวมรรษพร สีขาว

7.

เกียรติบัตร

นางสาวรุจจิรา รามัญ
รักษ์

8.

เกียรติบัตร

นายพิทักษ์ อุปัญญ์

9.

เกียรติบัตร

นางจารุวรรณ
สุรงคพรรณ
นางศิริกุล เสงี่ยมศักดิ์
นายอนันต์
เลขวรรณวิจิตร
นายสัญชัยปี่ แก๎ว
นางวนิดา วังแผน
นางสิริพร รอดแสวง
นางสาวรุจจิรา
รามัญรักษ์
นางพิไลวรรณ ไทยกล๎า
นางสาวมรรษพร สีขาว
นางกาญจนา พรหมปั้น
นางรุํงฤดี ไพโรจน์
นางสาวเบญจวรรณ
เพชรสังหาร
นางปาริชาติ โปยขุนทด
นายจักรพงค์ กันขาว
นางสาววรกาญจน์ มานะ
นายณัฐพล วงศ์สวย
นายหรรษกรณ์ บุญชุํม
นางสาวอรญา ขันทะศิลา

ที่

รายการ

หน่วยงาน

ได๎รับรางวัลเหรียญทองแดง ซอสกล๎วย
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุํนใหมํและการแขํงขันหุํนยนต์ยุวชน
อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2555
ได๎รับรางวัลเหรียญทองแดง ซอสกล๎วย
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุํนใหมํและการแขํงขันหุํนยนต์ยุวชน
อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2555
ได๎รับรางวัลเหรียญทองแดง ซอสกล๎วย
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุํนใหมํและการแขํงขันหุํนยนต์ยุวชน
อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2555
ได๎รับรางวัล ครูดีเดํนด๎านการสอน

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

10.

รางวัลเกียรติ
บัตร/
เกียรติคุณ
เกียรติบัตร

11.

เกียรติบัตร

12.

เกียรติบัตร

ที่

ชื่อ
นางศนิชล เนียมกลั่น
นางสาววรนารถ เมฆศิรินภาพงศ์
นายพิทักษ์ อุปัญญ์
นางสาวกุลภัสส์ สิงห์ตะนะ
นางเสมอ เวชสถล
นายธนเดช แป้นโพธิ์กลาง
นางจันทรา อํวมพรม
นางจันทรมาส กล่ําเอม
นางสุภัคณา คงพิรอด
นางสาวิไล ใหมพูล
นางสาวศุภรลักคน์ นนท์แก๎ว
นางธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร
นางสาวจามีกร คัมภิรานนท์
นายธารางกูล บัวบาน
นายอิษวัต รัตนสมบัติ

รายการ
ได๎รับรางวัลครูดีเดํนด๎านคุณธรรมจริยธรรม

หน่วยงาน

ได๎รับรางวัลครูดีเดํนสร๎างชื่อเสียงให๎
สถานศึกษา

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

ได๎รับรางวัลครูดีเดํนด๎านอุทิศตนและบําเพ็ญ
ประโยชน์

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ผลงานนักเรียน นักศึกษา ที่นาไปใช้ประโยชน์ ปีการศึกษา 2555
ชื่อ

รายการ

หน่วยงาน

1.

รางวัลเกียรติ
บัตร/
เกียรติคุณ
เกียรติบัตร

นางสาวจุฑามาศ โหมดไทย

ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง
การแขํงขันทักษะ การผสมเครื่องดื่มประกอบลีลา
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว สาขาวิชา
การโรงแรม ในการประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไท

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

2.

เกียรติคุณ

นางสาวจุฑามาศ โหมดไทย

ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แหํงประเทศไทย ได๎รับรางวัลชนะเลิศ การแขํงขัน
ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (ประเภทบุคคลหญิง)

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

3.

เกียรติคุณ

นางสาวธิดาภรณ์ วงษ์เพิก

ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แหํงประเทศไทย ได๎รับรางวัลเหรียญทองแดง การ
แขํงขันทักษะการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

4.

เกียรติคุณ

นางสาวกัณทิมา พูลอ่ํา

ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แหํงประเทศไทย ได๎รับรางวัลเหรียญทองแดง การ
แขํงขันทักษะการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

5.

เกียรติคุณ

นางสาวธีรภัทร์ จานิกร

ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แหํงประเทศไทย ได๎รับรางวัลเหรียญทองแดง การ
แขํงขันทักษะการบัญชีกับคอมพิวเตอร์

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

6.

เกียรติคุณ

นางสาวณัฐนี แซํโง๎ว

ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แหํงประเทศไทย ได๎รับรางวัลเหรียญทองแดง การ
แขํงขันทักษะการบัญชีกับคอมพิวเตอร์

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

8.

เกียรติบัตร

นางสาวณัฐมน มํวงทอง

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ซอสกล๎วย สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่
3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปได๎รับ
รางวัล เหรียญทองแดง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุํนใหมํและการแขํงขันหุํนยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา
ระดับชา

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ที่

ติ
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ที่

รางวัลเกียรติ
บัตร/
เกียรติคุณ

9.

เกียรติบัตร

10.

เกียรติบัตร

11.

เกียรติบัตร

ชื่อ

เกียรติบัตร

หน่วยงาน

นางสาวสุนิสา พลิกบัว

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ซอสกล๎วย สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่
3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปได๎รับ
ล เหรี
ยญทองแดง
การประกวดสิ
ษฐ์ของ่
นางสาวอรญา กลํอมเกลี้ยง รางวั
ผลงานสิ
่งประดิ
ษฐ์ ซอสกล๎
วย สิ่งประดิ่งษประดิ
ฐ์ประเภทที
คนรุ
ใหมํแษละการแขํ
งขันตหุภัํนณยนต์
3 สิ่งํนประดิ
ฐ์ประเภทผลิ
ฑ์สยําุวเร็ชนอาชี
จรูปได๎วรศึับกษา
ระดั
รางวับลชาติ
เหรียญทองแดง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุํนใหมํและการแขํงขันหุํนยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา
ระดับชาติ

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชี
กษา
สํานัวกศึงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นางสาวสุกัญญา จันทร์นวล ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ซอสกล๎วย สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่
3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปได๎รับ
รางวัล เหรียญทองแดง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุํนใหมํและการแขํงขันหุํนยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา
ระดับชาติ

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

12. เหรียญทองแดง นางสาวสุธิดา อุดมสุข
นางสาวธิดารัตน์ สาคร
นางสาวนันทวัน ปานจันทร์
นางสาวศิริพร เรืองโต
นางสาวสุดารัตน์ ถมทอง
นางสาวเกศสุดา พยัคน๎อย
นางสาวเจนจิรา แก๎วจันทร์
นางสาวอนุชสรา นุํมเกลี้ยง
นางสาวเบญจรั
ตน์คําผุมาน๎
13.
โลํรางวัล
นายอธิ
รัตน์ วงศ์
ย อย
ปวช.3 แผนกวิชาการบัญชี

14.

รายการ

นายอภิสิทธิ์ เป้กา
นางสาวจันนภา คุ๎มกระ
โทก
ปวช.3/3 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการแขํงขัน ”
กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน” รอบชิง
ชนะเลิศ ระดับภาค ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล
ประจําปีการศึกษา 2554 วันที่ 25 มิถุนายน
2554 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

ธนาคารออมสินภาค
7 จังหวัดอุตรดิตถ์

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
จังหวัดสุโขทัย
โครงการประกวดขับร๎องเพลง “บันไดดาว”
เสริมสร๎างภูมิคุ๎มกัน และพัฒนาเครือขํายเยาวชน
สุโขทัยต๎านยาเสพติด ครั้งที่ 6 ประจําปี 2555
วันที่ 12 สิงหาคม 2555 ณ ศาลากลางจังหวัด
สุโขทัย
รองรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
อาชีวศึกษา
เรื่อง อุปกรณ์ขูดมะพร๎าวในครัวเรือน การประกวด
จังหวัดสุโขทัย
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอาชีวศึกษาสุโขทัย ปี
การศึกษา 2555 ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุํนใหมํ ระหวํางวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2555
ณ วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E xcell ent M oral s K no wl ed ge and C ar eer

80

ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ที่

รางวัลเกียรติ
บัตร/
เกียรติคุณ

15.

เกียรติบัตร

16.

เกียรติบัตร

17.

เกียรติบัตร

18.

เกียรติบัตร

19.

เกียรติบัตร

ชื่อ

รายการ

นางสาวผกามาศ ก๎านเงิน
นางสาวปิยวรรณ มะลิดวง
นางสาวฐิ
ติรัตน์พย์พรมมี
นางสาวกมลทิ
บุญนํา
ปวช.3
แผนกวิ
ช
าการ
นางสาวมัทนา เงินทุํง
เลขานุ
การ ธิมิตร
นางสาวโสรยา
นางสาวจันทรนิภา จงจํา
ปวส.2 แผนกวิชาธุรกิจค
หกรรม

รองรางวัลชนะเลิศอันดับ 2
เรื่อง เจลทําความสะอาดมือแฟนซี การประกวด
ประเภทที
่ 1 ศสิอั่งประดิ
รางวัลชนะเลิ
นดับ 1ษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดั
วศึกงระบํ
ษาสุาโขทั
ย ปีการศึกษา
2555
ใน
เรื่องบตุอาชี
๏กตาเริ
การประกวดสิ
่งประดิ
ษฐ์ของคน
การประกวดสิ
่งประดิ
ของ คนรุ
ใหมํ ระหวํ
รุํนใหมํ ประเภทที
่ 3 ษสิฐ์่งประดิ
ษฐ์ปํนระเภทผลิ
ตภัาณงวัฑ์นที่
28
2555
ยสารพั
สําเร็จ–รูป29ระดัพฤศจิ
บอาชีกวายน
ศึกษาสุ
โณขทัยวิทปียาลั
การศึ
กษาดชําง
สุ2555
โขทัย ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ
ระหวํางวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2555
ณ วิทยาลัย
สารพัดชํางสุโขทัย
นางสาวนัฐมล มํวงทอง
รองรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวสุนิสา พลิกบัว
เรื่อง ซอสกล๎วย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
นางสาวชุติมา อินทร์ศวร
รุํนใหมํ ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์
ปวช.1/1 แผนกวิชาการ
สําเร็จรูป ระดับอาชีวศึกษาสุโขทัย ปีการศึกษา
บัญชี
2555 ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ
ระหวํางวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2555
ณ วิทยาลัย
สารพัดชํางสุโขทัย
นางสาวรุํงทิวา ครุฑนาค
รองรางวัลชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวนิตยา อินดี
เรื่อง ลูกชุบเม็ดบัว การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
นางสาวสุนิสา เพ็ชรมาก
รุํนใหมํ ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์
ปวส.2 แผนกวิชาอาหาร
สําเร็จรูป ระดับอาชีวศึกษาสุโขทัย ปีการศึกษา
และโภชนาการ
2555 ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ
ระหวํางวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2555
ณ วิทยาลัย
สารพัดชํางสุโขทัย
นายเกียรติศักดิ์ มีกลิ่นหอม รองรางวัลชนะเลิศอันดับ 3
นางสาวนุสรา สุขสัมพันธ์ เรื่อง รองเท๎าใยกล๎วยเพื่อสุขภาพ การประกวด
นางสาวมาริษา ถึงทุํง
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์
ปวช.2 แผนกวิชาการ
ประเภทผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ระดับอาชีวศึกษา
โรงแรมและการทํองเที่ยว
สุโขทัย ปีการศึกษา 2555 ในการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ระหวํางวันที่ 28 – 29
พฤศจิกายน 2555ณ วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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หน่วยงาน
อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ที่

รางวัลเกียรติ
บัตร/
เกียรติคุณ

20.

เกียรติบัตร

21.

เกียรติบัตร

22.

เกียรติบัตร

ชื่อ

นางสาวกานดา ศรเทียน
นางสาวนพรัตน์ ภูํน๎อย
ปวส.2
แผนกวิ
นายทศพล
อารีชราการ
ักษ์
เลขานุ
การลลภา สาเกกูล
นางสาวพั
นางสาวพัชราภรณ์ ทําไรํ
นางสาววรรณธนา วันดี
นายเอกลักษณ์ ทองม๎วน
นายไตรรงค์ รุํงศรี
นางรัตติกาล ทับทิม
นางสาวจิตสุภา น๎อยคํา
นางสาวธนาภรณ์ ภูํพัฒน์
นางสาวสุนิสา จันทร์นิ่ม
ปวส.2 แผนกวิชาออกแบบ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
กราฟิก
นางสาวนัฐมล มํวงทอง
นางสาวสุนิสา พลิกบัว
นางสาวชุติมา อินทร์ศวร
ปวช.1/1 แผนกวิชาการ
บัญชี

รายการ

หน่วยงาน

รองรางวัลชนะเลิศอันดับ 2
อาชีวศึกษา
เรื่อง เครื่องทําลายเอกสารจากเครื่องปริ้นเตอร์
จังหวัดสุโขทัย
การประกวดสิ
ง
่
ประดิ
ษ
ฐ์
ข
องคนรุ
น
ํ
ใหมํ
ประเภทที
่
4
รองรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
อาชีวศึกษา
สิเรื่ง่อประดิ
ษฐ์ดposter
๎านพลังofงานและสิ
่งแวดล๎
ม ระดับจาก
ง Colour
knowledge
(สีอโปสเตอร์
จังหวัดสุโขทัย
อาชี
กษาสุการประกวดสิ
โขทัย ปีการศึ่งประดิ
กษา 2555
ในการ
ภูมิปวัญศึญา)
ษฐ์ของคนรุ
ํนใหมํ
ประกวดสิ
ง
่
ประดิ
ษ
ฐ์
ข
องคนรุ
น
ํ
ใหมํ
ระหวํ
า
งวั
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญา นที่ 28
–สร๎29
พฤศจิ
กายนจ2555
ทยาลั
ดชํยางสุปีโขทัย
างสรรค์
เศรษฐกิ
ระดัณบวิอาชี
วศึยกสารพั
ษาสุโขทั
การศึกษา 2555 ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุํนใหมํ ระหวํางวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2555
ณ วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย

รองรางวัลชนะเลิศอันดับ 5
อาชีวศึกษา
เรื่อง ซอสกล๎วย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
จังหวัดนครสวรรค์
รุํนใหมํ ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์
สําเร็จรูป ระดับภาค ภาคเหนือ ประจําปีการศึกษา
2555 ระหวํางวันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน 2555
ณ
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ปีการศึกษา 2554
ที่
1

รางวัลเกียรติบัตร/
ชื่อ
เกียรติคุณ
โลํประกาศ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
เกียรติคุณ

2

โลํประกาศ
เกียรติคุณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

3

โลํประกาศ
เกียรติคุณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

4

ถ๎วยรางวัล
เกียรติยศ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

รายการ

หน่วยงาน

รางวัลระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศหนํวยมาตรฐานดีเดํนองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแหํงประเทศไทย ระดับชาติ
ครั้งที่ 21 ประจําปีการศึกษา 2554 ระหวําง
วันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2555
ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
รางวัลระดับเหรียญทอง
ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง
หนํวยมาตรฐานดีเดํนองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแหํงประเทศไทย ระดับภาค
ภาคเหนือ ในการประชุมทางวิชาการองค์การ
วิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย ระดับภาค
ภาคเหนือ ครั้งที่ 23 ระหวํางวันที่ 26-30
ธันวาคม 2554 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดแพรํ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ชนะเลิศการแขํงขัน Lip sing Dancer
ไทยลูกทุํง ในการประชุมทางวิชาการองค์การ
วิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย
ระดับชาติ ครั้งที่ 21 ประจําปีการศึกษา
2554 ระหวํางวันที่ 30 มกราคม – 2
กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัด
ระยอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแขํงขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภท
Lip sing Dancer ไทยลูกทุํง ระดับภาค
ภาคเหนือ ในการประชุมทางวิชาการองค์การ
วิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย และ ระดับ
ภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 23
ระหวํางวันที่ 26-30 ธันวาคม 2554
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดแพรํ

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ที่
5

รางวัลเกียรติบัตร/
ชื่อ
เกียรติคุณ
เกียรติบัตร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

รายการ

หน่วยงาน

รางวัลเหรียญทองแดง
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4
สิ่งประดิษฐ์ด๎านพลังงาน และสิ่งแวดล๎อม
เรื่อง “อุปกรณ์ชํวยประหยัดไฟ
(STVC POWER CUT)”
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ
และการแขํงขันหุํนยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา
ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2554
ระหวํางวันที่ 8 – 11 มีนาคม 2555
ณ MCC HALL เดอะมอลล์ บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
เป็นสถาบันที่ให๎การสนับสนุนและสํงเสริม
“โครงการ สถานศึกษาขับขี่ปลอดภัย
สวมหมวกนิรภัย 100%”

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

6

เกียรติบัตร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

7

โลํประกาศ
เกียรติคุณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ผู๎สนับสนุนการจัดงาน การประชุมวิชาการ
อกท. ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 33
วันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2554
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

8

เกียรติบัตร

นางจารุวรรณ สุรงคพรรณ

9

โลํเกียรติคุณและ
เข็มเชิดชูเกียรติ

10

เกียรติบัตร

รางวัลครูผู๎สอนดีเดํน ประจําปีการศึกษา
2554 ครูผู๎สอนกลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทยดีเดํน
รางวัล “หมํอมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัล
เสริมสร๎างคนดีมีคุณธรรม ประจําปี
2554 โดยเข๎ารับมอบ จากนายจักริน
เปลี่ยนวงษ์ ผู๎วําราชการจังหวัดสุโขทัย ณ
ห๎องประชุมศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น
5
เมื่อ วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน
2554
รางวัลหนึ่งแสนครูดี

11
12
13
14
15

เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร

นางพินรัฎ สีตลวรางค์

นางสาวกัณนิการ์ จันทร
โกเมศ
นางจารุวรรณ สุรงคพรรณ
นางชะมัยพร เหลี่ยมจุ๎ย
นางพรประดิษฐ์ เลือกหา
นางพินรัฎ สีตลวรางค์
นางศนิชล เนียมกลั่น

รางวัลหนึ่งแสนครูดี
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
รางวัลหนึ่งแสนครูดี

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E xcell ent M oral s K no wl ed ge and C ar eer

จังหวัดสุโขทัย และ
บริษัทกลางคุ๎มครอง
ผู๎ประสบภัยจากรถ จํากัด
สาขาสุโขทัย
องค์การเกษตรในอนาคต
แหํงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี
อาชีวศึกษาสุโขทัย
มูลนิธิอนุสร
หมํอมงามจิตต์ บุรฉัตร

คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

รางวัลเกียรติบัตร/
เกียรติคุณ
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร

31

เกียรติบัตร

นายสมยศ สีตลวรางค์

32

เกียรติบัตร

นางสุภารัตน์ ติรพจน์กุล

33

เกียรติบัตร

นายสิทธิชัย เสาเสนา

34
35
36

เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร

37
38
39

เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร

นางสาวชุดาภรณ์ ศรีโกเศส
นายอิษวัต รัตนสมบัติ
นางสาวกัณนิการ์ จันทร
โกเมศ
นางจุฑามาศ ช๎อนนาค
นายสัญชัย ปี่แก๎ว
นางศิริกุล เสงี่ยมศักดิ์

40

เกียรติบัตร

นางจันทรา อํวมพรม

41

เกียรติบัตร

นางทัศนีย์ รุํมรวย

42

เกียรติบัตร

นางอุบล ไชยโย

ที่

ชื่อ

รายการ

นายสิทธิชัย เสาเสนา
นางอุบล ไชยโย
นางธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร
นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์
นายวรพันธ์ เพิ่มพูล
นางพินรัฎ สีตลวรางค์
นางวิกานดา ละอองเดช
นางสาวสมพิศ พัดบัว
นายสาโรจน์ สอนโต
นางปนัดดา ลิ่มภูษิตเจริญ
นายปดิพัฒน์ คําอินทร์
นายประจักษ์ ชํวยเพ็ญ
นางจิรา เมธานันท์
นางสาวรุํงพิรุณ ต๏ะนะเรือน
นางสุธีรัตน์ คล๎ายสมบูรณ์

รางวัลหนึ่งแสนครูดี
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
ผู๎บริหารดีเดํน
ผู๎บริหารดีเดํน
ครูดีเดํนด๎านการสอน สาขาวิชาการบัญชี
ครูดีเดํนด๎านการสอน สาขาวิชาการบัญชี
ครูดีเดํนด๎านการสอน สาขาวิชาการบัญชี
ครูดีเดํนด๎านการสอน สาขาวิชาการบัญชี
ครูดีเดํนด๎านการสอน สาขาวิชาการตลาด
ครูดีเดํนด๎านการสอน สาขาวิชาการตลาด
ครูดีเดํนด๎านการสอน สาขาวิชาการตลาด
ครูดีเดํนด๎านการสอน สาขาวิชาเลขานุการ
ครูดีเดํนด๎านการสอน สาขาวิชาเลขานุการ
ครูดีเดํนด๎านการสอน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูดีเดํนด๎านการสอน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูดีเดํนด๎านการสอน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูดีเดํนด๎านการสอน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูดีเดํนด๎านการสอน สาขาวิชาทํองเที่ยว
ครูดีเดํนด๎านการสอน สาขาวิชาทํองเที่ยว
ครูดีเดํนด๎านการสอน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

ครูดีเดํนด๎านการสอน สาขาวิชาออกแบบ
ครูดีเดํนด๎านการสอน สาขาวิชาออกแบบ
ครูดีเดํนด๎านการสอน
สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
ครูดีเดํนด๎านการสอน
สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
ครูดีเดํนด๎านการสอน
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูดีเดํนด๎านการสอน
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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หน่วยงาน

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ที่
43

รางวัลเกียรติบัตร/
ชื่อ
เกียรติคุณ
เกียรติบัตร
นางชะมัยพร เหลี่ยมจุ๎ย

รายการ

หน่วยงาน

44

เกียรติบัตร

นางศุภนิธย์ เลิศศรี

45

เกียรติบัตร

นางพรประดิษฐ์ เลือกหา

46

เกียรติบัตร

นางสิริพร รอดแสวง

47

เกียรติบัตร

นางสาวโสภา เรืองหิรัญ

ครูดีเดํนด๎านการสอน
สาขาวิชาคหกรรมธุรกิจ
ครูดีเดํนด๎านการสอน
สาขาวิชาคหกรรมธุรกิจ
ครูดีเดํนด๎านการสอน
สาขาวิชาผ๎าและเครื่องแตํงกาย
ครูดีเดํนด๎านการสอน
สาขาวิชาผ๎าและเครื่องแตํงกาย
ครูดีเดํนด๎านการสอน สาขาวิชาภาษาไทย

48

เกียรติบัตร

นางจันทรมาส กล่ําเอม

ครูดีเดํนด๎านการสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

49

เกียรติบัตร

นางสารินทร สินอําพล

ครูดีเดํนด๎านการสอน สาขาวิชาพลานามัย

50

เกียรติบัตร

นางสาวมรรษพร สีขาว

ครูดีเดํนด๎านการสอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

51

เกียรติบัตร

นายพิทักษ์ อุปัญญ์

ครูดีเดํนด๎านการสอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

52

เกียรติบัตร

นางสุชาดา ไทยเทศ

เจ๎าหน๎าที่ดีเดํน งานการเงิน

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

53

เกียรติบัตร

นางสาวสมศรี ชาญเพราะ

เจ๎าหน๎าที่ดีเดํน งานพัสดุ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

54

เกียรติบัตร

นางอําภรรัตน์ ทับขํา

เจ๎าหน๎าที่ดีเดํน งานประชาสัมพันธ์

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

55

เกียรติบัตร

นางพรศิริ พุํมพวง

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

56

เกียรติบัตร

นางชื่นจิตร ด๎วงมา

57

เกียรติบัตร

นายชยุต กรรณิการ์

เจ๎าหน๎าที่ดีเดํน
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ๎าหน๎าที่ดีเดํน
งานวิทยบริการและห๎องสมุด
เจ๎าหน๎าที่ดีเดํน งานประกันคุณภาพ

58
59
60

เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร

นางสาวอุษณีย์ เกษร
นางปัทมา มณเฑียร
นางญาดาณี วงค์พูล

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

61
62
63
64
65

เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร

นายกวี สอนสิน
นายอดิศักดิ์ คงเมือง
นางสําเภา แสนรัก
นายถวิล ทองงาม
นายรถ สอนโต

เจ๎าหน๎าที่ดีเดํน งานบริหารงานทั่วไป
เจ๎าหน๎าที่ดีเดํน งานวางแผนและงบประมาณ
เจ๎าหน๎าที่ดีเดํน
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
พนักงานขับรถยนต์ดีเดํน
นักการภารโรงดีเดํน
นักการภารโรงดีเดํน
พนักงานขับรถยนต์ดีเดํน
นักการภารโรงดีเดํน
คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E xcell ent M oral s K no wl ed ge and C ar eer

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
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/

ที่
66

รางวัลเกียรติบัตร/
ชื่อ
เกียรติคุณ
นางสาวกนกวรรณ ปานทิพย์
เกียรติบัตร
ปวส.2 แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ

67

เกียรติบัตร

68

เกียรติบัตร

69

เกียรติบัตร

70

เกียรติบัตร

รายการ

รางวัลความประพฤติดี พุทธศักราช 2554
งานมอบเกียรติบัตรและรางวัลประพฤติดี แกํ
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วราชอาณาจักร
พุทธศักราช 2554 วันที่ 24 พฤษภาคม
2554
ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารี
สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร
นางสาววีรยา สิงห์น๎อย
รางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเดํน
ปวช.1 แผนกวิชาการบัญชี ประจําปีการศึกษา 2553
ระดับผลการเรียน 3.78
ยกยํองเชิดชู
นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความ
ประพฤติเรียบร๎อย เนื่องในงานวันไหว๎ครู
ประจําปีการศึกษา 2554 วันที่ 10 มิถุนายน
2554
นางสาวผกามาศ ก๎านเงิน รางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเดํน
ปวช.1 แผนกวิชาการ
ประจําปีการศึกษา 2553
เลขานุการ
ระดับผลการเรียน 3.79
ยกยํองเชิดชู
นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความ
ประพฤติเรียบร๎อย เนื่องในงานวันไหว๎ครู
ประจําปีการศึกษา 2554 วันที่ 10 มิถุนายน
2554
นางสาวศิริวรรณ บัวโชติ
รางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเดํน
ปวช.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจําปีการศึกษา 2553
ระดับผลการเรียน 3.90
ยกยํองเชิดชู
นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความ
ประพฤติเรียบร๎อย เนื่องในงานวันไหว๎ครู
ประจําปีการศึกษา 2554 วันที่ 10 มิถุนายน
2554
นายพงศกร ศรีเพ็ชร
รางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเดํน
ปวช.1 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ ประจําปีการศึกษา 2553
ระดับผลการเรียน 3.52
ยกยํองเชิดชู
นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความ
ประพฤติเรียบร๎อย เนื่องในงานวันไหว๎ครู
ประจําปีการศึกษา 2554 วันที่ 10 มิถุนายน
2554

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E xcell ent M oral s K no wl ed ge and C ar eer

หน่วยงาน
พุทธสมาคม
แหํงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ที่
71

รางวัลเกียรติบัตร/
ชื่อ
เกียรติคุณ
เกียรติบัตร
นายจตุรภุช เหลํารอด
ปวช.1 แผนกวิชาการ
ออกแบบ

72

เกียรติบัตร

73

เกียรติบัตร

74

เกียรติบัตร

75

เกียรติบัตร

รายการ

รางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเดํน
ประจําปีการศึกษา 2553
ระดับผลการเรียน 3.68
ยกยํองเชิดชู
นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความ
ประพฤติเรียบร๎อย เนื่องในงานวันไหว๎ครู
ประจําปีการศึกษา 2554 วันที่ 10 มิถุนายน
2554
นางสาวบุญญานุช ดวนมีสุข รางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเดํน
ปวช.1 แผนกวิชาผ๎าและเครื่องแตํงกาย ประจําปีการศึกษา 2553
ระดับผลการเรียน 3.79
ยกยํองเชิดชู
นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความ
ประพฤติเรียบร๎อย เนื่องในงานวันไหว๎ครู
ประจําปีการศึกษา 2554 วันที่ 10 มิถุนายน
2554
นายจตุรภักตร์ เหลํารอด
รางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเดํน
ปวช.1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ประจําปีการศึกษา 2553
ระดับผลการเรียน 3.60
ยกยํองเชิดชู
นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความ
ประพฤติเรียบร๎อย เนื่องในงานวันไหว๎ครู
ประจําปีการศึกษา 2554 วันที่ 10 มิถุนายน
2554
นางสาวภัทรา สุวรรณโฉม รางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเดํน
ปวช.2 แผนกวิชาการบัญชี ประจําปีการศึกษา 2553
ระดับผลการเรียน 3.81
ยกยํองเชิดชู
นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความ
ประพฤติเรียบร๎อย เนื่องในงานวันไหว๎ครู
ประจําปีการศึกษา 2554 วันที่ 10 มิถุนายน
2554
นางสาวทิพวัลย์ แผํทอง
รางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเดํน
ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจําปีการศึกษา 2553
ระดับผลการเรียน 3.83
ยกยํองเชิดชู
นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความ
ประพฤติเรียบร๎อย เนื่องในงานวันไหว๎ครู
ประจําปีการศึกษา 2554 วันที่ 10 มิถุนายน
2554

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E xcell ent M oral s K no wl ed ge and C ar eer

หน่วยงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ที่
76

77

รางวัลเกียรติบัตร/
ชื่อ
เกียรติคุณ
เกียรติบัตร
นางสาวจานุสรร เพิ่มพูน
ปวช.2 แผนกวิชาการ
ออกแบบ

เกียรติบัตร

นางสาวหัทยา สวัสดี
ปวช.2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

78

เกียรติบัตร

นางสาวอารีรัตน์ เสือเพ็ง
ปวช.2 แผนกวิชาธุรกิจค
หกรรม

79

เกียรติบัตร

นายเสกสรร คําเมือง
ปวช.2 แผนกวิชาการ
ทํองเที่ยว

80

เกียรติบัตร

นางสาวณัฐชา พรมเพ็ชร
ปวส.1 แผนกวิชาการบัญชี

รายการ

หน่วยงาน

รางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเดํน
ประจําปีการศึกษา 2553
ระดับผลการเรียน 3.80
ยกยํองเชิดชู
นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความ
ประพฤติเรียบร๎อย เนื่องในงานวันไหว๎ครู
ประจําปีการศึกษา 2554 วันที่ 10 มิถุนายน
2554
รางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเดํน
ประจําปีการศึกษา 2553
ระดับผลการเรียน 3.64 ยกยํองเชิดชู
นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความ
ประพฤติเรียบร๎อย เนื่องในงานวันไหว๎ครู
ประจําปีการศึกษา 2554 วันที่ 10 มิถุนายน
2554
รางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเดํน
ประจําปีการศึกษา 2553
ระดับผลการเรียน 3.51
ยกยํองเชิดชู
นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความ
ประพฤติเรียบร๎อย เนื่องในงานวันไหว๎ครู
ประจําปีการศึกษา 2554 วันที่ 10 มิถุนายน
2554
รางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเดํน
ประจําปีการศึกษา 2553
ระดับผลการเรียน 3.70
ยกยํองเชิดชู
นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความ
ประพฤติเรียบร๎อย เนื่องในงานวันไหว๎ครู
ประจําปีการศึกษา 2554 วันที่ 10 มิถุนายน
2554
รางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเดํน
ประจําปีการศึกษา 2553
ระดับผลการเรียน 3.92
ยกยํองเชิดชู
นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความ
ประพฤติเรียบร๎อย เนื่องในงานวันไหว๎ครู
ประจําปีการศึกษา 2554 วันที่ 10 มิถุนายน
2554

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E xcell ent M oral s K no wl ed ge and C ar eer

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ที่
81

82

รางวัลเกียรติบัตร/
ชื่อ
เกียรติคุณ
เกียรติบัตร
นางสาวสุพัตรา นิลพันธ์
ปวส.1 แผนกวิชาการตลาด

เกียรติบัตร

นายกาญจนพัทธ์ อินอ๏อด
ปวส.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

83

เกียรติบัตร

นายชลธี หม๎อเอี่ยม
ปวส.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

84

เกียรติบัตร

นางสาวแพรว โตนดทอง
ปวส.1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

รายการ

หน่วยงาน

รางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเดํน
ประจําปีการศึกษา 2553
ระดับผลการเรียน 3.63
ยกยํองเชิดชู
นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความ
ประพฤติเรียบร๎อย เนื่องในงานวันไหว๎ครู
ประจําปีการศึกษา 2554 วันที่ 10 มิถุนายน
2554
รางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเดํน
ประจําปีการศึกษา 2553
ระดับผลการเรียน 3.64
ยกยํองเชิดชู
นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความ
ประพฤติเรียบร๎อย เนื่องในงานวันไหว๎ครู
ประจําปีการศึกษา 2554 วันที่ 10 มิถุนายน
2554
รางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเดํน
ประจําปีการศึกษา 2553
ระดับผลการเรียน 3.50
ยกยํองเชิดชู
นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความ
ประพฤติเรียบร๎อย เนื่องในงานวันไหว๎ครู
ประจําปีการศึกษา 2554 วันที่ 10 มิถุนายน
2554
รางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเดํน
ประจําปีการศึกษา 2553
ระดับผลการเรียน 3.77
ยกยํองเชิดชู
นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความ
ประพฤติเรียบร๎อย เนื่องในงานวันไหว๎ครู
ประจําปีการศึกษา 2554 วันที่ 10 มิถุนายน
2554

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E xcell ent M oral s K no wl ed ge and C ar eer

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ที่
85

86

87

รางวัลเกียรติบัตร/
ชื่อ
เกียรติคุณ
เหรียญทองแดง นางสาวสุธิดา อุดมสุข
นางสาวธิดารัตน์ สาคร
นางสาวนันทวัน ปานจันทร์
นางสาวศิริพร เรืองโต
นางสาวสุดารัตน์ ถมทอง
นางสาวเกศสุดา พยัคน๎อย
นางสาวเจนจิรา แก๎วจันทร์
นางสาวอนุชสรา นุํมเกลี้ยง
นางสาวเบญจรัตน์ มาน๎อย
ปวช.2 แผนกวิชาการบัญชี
เหรียญเงิน
นางสาวพิมผกา สวัสดิ์รักษา
ปวช.2 แผนกวิชาการบัญชี

เกียรติบัตร
และทุนการศึกษา
5,000 บาท

นายธนรัตน์ คูณด๎วง
นายธนวัฒน์ เจริญพร
นายนพรัตน์ หนุนนาค
นางสาวจุฑามาศ ปุรณมณี
วิวัฒน์
นางสาวทิพวรรณ มากคิด
นางสาวน้ําฝน มังลา

รายการ

หน่วยงาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
โครงการแขํงขัน
”กีฬาธนาคารโรงเรียน
ธนาคารออมสิน ” รอบชิงชนะเลิศ ระดับภาค
ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล ประจําปีการศึกษา
2554 วันที่ 25 มิถุนายน 2554
ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

ธนาคารออมสินภาค 7
จังหวัดอุตรดิตถ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
โครงการแขํงขัน ”กีฬาธนาคารโรงเรียน
ธนาคารออมสิน” รอบชิงชนะเลิศ ระดับภาค
ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล ประจําปีการศึกษา
2554 วันที่ 25 มิถุนายน 2554
ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
การประกวดชุดรีไซเคิลสิ่งประดิษฐ์สร๎างสรรค์
จากวัสดุเหลือใช๎ ปี 2554 ระดับจังหวัด
ประเภทเครื่องแตํงกายจากวัสดุเหลือใช๎
“ชุดราตรี” ในระดับ ปวช. วันที่ 9 สิงหาคม
2554 ณ ห๎องประชุมชั้นลํางอําเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย

ธนาคารออมสินภาค 7
จังหวัดอุตรดิตถ์

รางวัลชมเชย
การประกวดชุดรีไซเคิลสิ่งประดิษฐ์สร๎างสรรค์
จากวัสดุเหลือใช๎ ปี 2554 ระดับจังหวัด
ประเภทเครื่องแตํงกายจากวัสดุเหลือใช๎
“ชุดไทยประยุกต์” ในระดับ ปวส.
วันที่ 9 สิงหาคม 2554 ณ ห๎องประชุมชั้น
ลํางอําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานทรัพยากร
จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานทรัพยากร
จังหวัดสุโขทัย

นางสาวเบญจมาภรณ์ สุขภาเนตร์

88

เกียรติบัตร
และทุนการศึกษา
5,000 บาท

นางสาวอมราพร พลอาจ
ปวช.1 แผนกวิชาธุรกิจค
หกรรม
นายธนรัตน์ คูณด๎วง
นายธนวัฒน์ เจริญพร
นายนพรัตน์ หนุนนาค
นางสาวจุฑามาศ ปุรณมณี
วิวัฒน์
นางสาวทิพวรรณ มากคิด
นางสาวน้ําฝน มังลา
นางสาวเบญจมาภรณ์ สุขภาเนตร์

นางสาวอมราพร พลอาจ
ปวช.1 แผนกวิชาธุรกิจค
หกรรม
คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ที่
89

รางวัลเกียรติบัตร/
ชื่อ
เกียรติคุณ
เกียรติบัตร
นางสาวนัสรียา ไชยดวงคํา
นางสาวสุนิสา ฟักโม
ปวช.2 แผนกวิชาธุรกิจค
หกรรม
นางสาวบุญญานุช ดวนมีสุข
นางสาววิรินทร์ญา แป้นคิด
นางสาวศศิธร ลออเอี่ยม

รายการ

หน่วยงาน

รางวัลชมเชย
การประกวดชุดรีไซเคิลสิ่งประดิษฐ์สร๎างสรรค์
จากวัสดุเหลือใช๎ ปี 2554 ระดับจังหวัด
ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช๎
“ดอกมะลิจากเส๎นใยตาล” วันที่ 9 สิงหาคม
2554 ณ ห๎องประชุมชั้นลํางอําเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานทรัพยากร
จังหวัดสุโขทัย

ปวช.2 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

90

เกียรติบัตร

นายอาทิตย์ รุํงเจริญ
นางสาวรสสุคนธ์ ชูเชิด
นางสาววรรณภร ไชยกาล
ปวช.3/7 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายสุขพัฒน์ แสนรัก
ปวส.1/1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

91

เกียรติบัตร

นางสาวกมลชนก สงวน
นางสาวแพรว โตนดทอง
นางสาวพลอย โตนดทอง
นางสาวดารารัตน์ ด๎วงนาค
นางสาวกนกพร อ่ําอิ่ม
ปวส.2 แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ

92

เกียรติบัตร

นายอาทิตย์ รุํงเจริญ
นางสาวรสสุคนธ์ ชูเชิด
นางสาววรรณภร ไชยกาล
นางสาวนารินทร์ วัฒคล๎าย
นางสาวยุวรรณ เพ็ชรมาก
นางสาวนุชนารถ ไกรสีกาจ
ปวช.3/7 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รางวัลเหรียญทองแดง
สํานักงานคณะกรรมการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์
การอาชีวศึกษา
ด๎านพลังงาน และสิ่งแวดล๎อม เรื่อง “อุปกรณ์
ชํวยประหยัดไฟ (STVC POWER CUT)”
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ และ
การแขํงขันหุํนยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา
ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2554 ระหวําง
วันที่ 8 – 11 มีนาคม 2555 ณ MCC HALL
เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
อาชีวศึกษา
เรื่อง การศึกษาอัตราสํวนของละมุดในเนื้อเค๎ก
จังหวัดสุโขทัย
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์
สําเร็จรูป ระดับอาชีวศึกษาสุโขทัย ปี
การศึกษา 2554 ในงานการประชุมวิชาการ
องค์การเกษตรในอนาคตแหํงประเทศไทย
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 33 ระหวํางวันที่
22-25 พฤศจิกายน 2554
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
อาชีวศึกษา
เรื่อง อุปกรณ์ชํวยประหยัดไฟ การประกวด
จังหวัดสุโขทัย
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ประเภทที่ 4
สิ่งประดิษฐ์ด๎านพลังงานและสิ่งแวดล๎อม
ระดับอาชีวศึกษาสุโขทัย ปีการศึกษา 2554
ในงานการประชุมวิชาการองค์การเกษตรใน
อนาคตแหํงประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ
ครั้งที่ 33 ระหวํางวันที่ 22-25 พฤศจิกายน
2554 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สุโขทัย
คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ที่
93

รางวัลเกียรติบัตร/
ชื่อ
เกียรติคุณ
เกียรติบัตร
นางสาวปรารถนา อ๎นนาง
นางสาวนุชนาฏ มั่งคั่ง
นางสาวรัชนีกร พึ่งเพ็ง
นางสาววรรณวิภา พึ่งเพ็ง
นางสาวพิทธิยา สอนทุํง
ปวช.3/6 แผนกวิชา
เลขานุการ

94

เกียรติบัตร

95

เกียรติบัตร

รายการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เรื่อง น้ําหมึกจากพืชธรรมชาติ การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ประเภทที่ 6
สิ่งประดิษฐ์ประเภทตํอยอดนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาสุโขทัย ปี
การศึกษา 2554 ในงานการประชุมวิชาการ
องค์การเกษตรในอนาคตแหํงประเทศไทย
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 33 ระหวํางวันที่
22-25 พฤศจิกายน 2554 ณ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
นายอนิรุทธ์ บัวทอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวอรุณวตี เสนเกตุ
เรื่อง ดอกไม๎จากใยธรรมชาติ การประกวด
นางสาวธนาวดี คงสิทธิ์
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ประเภทที่ 5
นางสาวพรกนก ดอกไม๎
สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร๎างสรรค์
นางสาวศศินิภา แสงสุรินทร์ เศรษฐกิจ ระดับอาชีวศึกษาสุโขทัย ปี
ปวส.2/2 แผนกวิชาการ
การศึกษา 2554 ในงานการประชุมวิชาการ
บัญชี
องค์การเกษตรในอนาคตแหํงประเทศไทย
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 33 ระหวํางวันที่
22-25 พฤศจิกายน 2554
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
นางสาวกมลทิพย์ บุญนํา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
นางสาวมัทนา เงินทุํง
เรื่อง ตุ๏กตาชุดสวยจากใยกล๎วย การประกวด
นางสาวโสรยา ธิมิตร
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ประเภทที่ 3
นางสาวจันทรนิภา จงจํา
สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ระดับ
ปวส.1 แผนกวิชาคหกรรม อาชีวศึกษาสุโขทัย ปีการศึกษา 2554 ในงาน
ธุรกิจ
การประชุมวิชาการองค์การเกษตรในอนาคต
แหํงประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ
ครั้งที่ 33 ระหวํางวันที่ 22-25 พฤศจิกายน
2554 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สุโขทัย

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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หน่วยงาน
อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ที่
96

รางวัลเกียรติบัตร/
ชื่อ
เกียรติคุณ
เกียรติบัตร
นางสาวศรุตา ครุฑหนู
นางสาวชิดกมล พันธ์แย๎ม
นางสาวพิชญธิดา จิตพินิจ
นายจตุพงษ์ แก๎วบังเกิด
นายวิรัตน์ เสือกลิ่น
ปวช.3 แผนกวิชาวิจิตร
ศิลป์

96

เกียรติบัตร

98

เกียรติบัตร

99

เกียรติบัตร

100

เกียรติบัตร

รายการ

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3
เรื่อง สร๎างสรรค์งานศิลป์ด๎วยเศษดินสอ EEที่
เหลือใช๎ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํน
ใหมํ ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ประเภทตํอยอด
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษา
สุโขทัย ปีการศึกษา 2554 ในงานการประชุม
วิชาการองค์การเกษตรในอนาคตแหํงประเทศ
ไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 33 ระหวําง
วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2554 ณ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
นางสาวเจน แจํมใจ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4
นางสาวกาญจนา อินทร์หอม เรื่อง
โคมไฟจากผ๎าใยตาล การประกวด
นางสาวสุนันทา บูรณะ
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ประเภทที่ 5
ปวช.3 แผนกวิชาออกแบบ สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร๎างสรรค์
เศรษฐกิจ ระดับอาชีวศึกษาสุโขทัย
ปีการศึกษา 2554 ในงานการประชุมวิชาการ
องค์การเกษตรในอนาคตแหํงประเทศไทย
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 33 ระหวํางวันที่
22-25 พฤศจิกายน 2554 ณ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
นางสาวธนัชพร สัมฤทธิ์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
นายทศพร ชัชวาลย์
การแขํงขันตอบปัญหาทางวิชาการ
ปวช.3/4 แผนกวิชาบัญชี (วิชาประวัติศาสตร์ไทย) ในการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ ระดับหนํวย วันที่ 2 ธันวาคม 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
นางสาวสาธิตา พาสนิท
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ปวช.3/3 แผนกวิชาบัญชี
การแขํงขันการประกวดรักการอําน
ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ ระดับหนํวย
วันที่ 2 ธันวาคม 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
นายสุวิทย์ ศรสิทธิ์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวอมราภรณ์ แสง
การแขํงขันประกวดมารยาทไทย
นาค
ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ ระดับหนํวย
ปวส. 2/1 แผนกวิชาบัญชี วันที่ 2 ธันวาคม 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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หน่วยงาน
อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

รางวัลเกียรติบัตร/
ชื่อ
รายการ
เกียรติคุณ
101
เกียรติบัตร
นายวีรยุทธ พรมมี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ปวช. 1 แผนกวิชาทํองเที่ยว การแขํงขันทักษะภาษาอังกฤษ (ประเภทพูด
สาธิตภาษาอังกฤษ Demonstration) ในการ
แขํงขันทักษะวิชาชีพ ระดับหนํวย วันที่ 2
ธันวาคม 2554 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย
102
เกียรติบัตร
นางสาวนุชนารถ เจนตลอด รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ปวส. 2/1 แผนกวิชา
การแขํงขันทักษะภาษาอังกฤษ (ประเภทพูด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ Speech Contest)
ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ ระดับหนํวย
วันที่ 2 ธันวาคม 2554 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย
103
เกียรติบัตร
นางสาวณัฐชา พรมเพ็ชร
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวนัยนา ทรัพย์มาก การแขํงขันโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
ปวส. 2/1 แผนกวิชาบัญชี ระดับปวส. ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ
ระดับหนํวย วันที่ 2 ธันวาคม 2554 ณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
104
เกียรติบัตร
นายภานุพงษ์ ภูมิผล
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
นายกรวิก บูชาเกียรติ
การแขํงขันออกแบบ Web page
ปวส. 1/1 แผนกวิชา
ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ ระดับหนํวย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วันที่ 2 ธันวาคม 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
105
เกียรติบัตร
นางสาวภัควลัญชญ์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ชํานาญเสือ
การแขํงขันพิมพ์ดีดภาษาไทย
ปวช. 1/2 แผนกวิชา
ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ ระดับหนํวย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วันที่ 2 ธันวาคม 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
106
เกียรติบัตร
นางสาวมินตรา จันทวงศ์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ปวช. 2 แผนกวิชา
การแขํงขันพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ
เลขานุการ
ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ ระดับหนํวย
วันที่ 2 ธันวาคม 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ที่

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E xcell ent M oral s K no wl ed ge and C ar eer

หน่วยงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

รางวัลเกียรติบัตร/
ชื่อ
เกียรติคุณ
107
เกียรติบัตร
นางสาวสิริลักษณ์ โถงโฉม
นางสาวมาลี ลื้อยอด
นางสาวนฤมล จันทร์อินทร์
นางสาวกฤษรินทร์ พิโรจน์
ฤทธิ์
นางสาวสุพัตรา อยูํแย๎ม
ปวส. 2 แผนกวิชาการ
ตลาด
108
เกียรติบัตร
นางสาวสุปราณี บุญมี
นางสาวปวีณา แก๎วเนตร
นางสาวอนุสรา โฉมหํวง
ปวส. 2 แผนกวิชาการ
ตลาด
109
เกียรติบัตร
นางสาวสุธีกานต์ ท๎วมทอง
ปวช. 2/3 แผนกวิชาบัญชี
ที่

รายการ

110

เกียรติบัตร

นางสาวกนกวรรณ ฤกษ์
อุดม
ปวส. 2/3 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

111

เกียรติบัตร

นางสาวสุภาวดี กานตารัมภ์
ปวช.1/4 แผนกวิชาบัญชี
นางสาวสุภาพร มหาพงศ์
ปวช.2/3 แผนกวิชาบัญชี
นางสาวมุจรินทร์ มํวงทอง
ปวช.3/1 แผนกวิชาบัญชี
นายอภิราม จันทร์แป้น
ปวช.3/2 แผนกวิชาบัญชี
นายศิรชัย ฟักแฟง
ปวช.3/4 แผนกวิชาบัญชี
นายอนุสรณ์ วงษ์ภูํ
ปวช.3/4 แผนกวิชาบัญชี
นางสาวกมลชนก น๎อยดิษฐ์
ปวช.1 แผนกวิชาเลขานุการ

หน่วยงาน

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
การแขํงขันเขียนแผนธุรกิจ
ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ ระดับหนํวย
วันที่ 2 ธันวาคม 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแขํงขันเขียนแผนธุรกิจ
ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ ระดับหนํวย
วันที่ 2 ธันวาคม 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
การแขํงขันประกวดดนตรีไทย ประเภทจะเข๎
ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ ระดับหนํวย
วันที่ 2 ธันวาคม 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
การแขํงขันประกวดดนตรีไทย ประเภทซออู๎
ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ ระดับหนํวย
วันที่ 2 ธันวาคม 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
การแขํงขันประกวด Lip sing Dancer
ไทยลูกทุํง ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ
ระดับหนํวย วันที่ 2 ธันวาคม 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E xcell ent M oral s K no wl ed ge and C ar eer

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

รางวัลเกียรติบัตร/
ชื่อ
เกียรติคุณ
(ต่อ)
เกียรติบัตร
นายรัตนชัย แสนผํอง
ปวช.2/1 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์
นายเชาวรินทร์ จํายโพธิ์
ปวช.1 แผนกวิชาทํองเที่ยว
นางสาวกนกพร พลับ
พลาไชย
ปวช.1 แผนกวิชาทํองเที่ยว
นายปฐมภพ แดงสะอาด
ปวช.2 แผนกวิชาออกแบบ
นายสิทธิชัย ใคร๎ยะ
ปวส.2 แผนกวิชาอาหาร
112
เกียรติบัตร
นางสาวธนัชพร สัมฤทธิ์
นายทศพร ชัชวาลย์
ปวช.3/4 แผนกวิชาบัญชี
ที่

113

เกียรติบัตร

114

เกียรติบัตร

115

เกียรติบัตร

116

เกียรติบัตร

รายการ
(ต่อ)
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
การแขํงขันประกวด Lip sing Dancer
ไทยลูกทุํง ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ
ระดับหนํวย วันที่ 2 ธันวาคม 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
การแขํงขันตอบปัญหาทางวิชาการ
(วิชาประวัติศาสตร์ไทย) ในการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ ระดับอศจ.สุโขทัย วันที่ 6 ธันวาคม
2554 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
นางสาวสาธิตา พาสนิท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ปวช.3/3 แผนกวิชาบัญชี
การแขํงขันการประกวดรักการอําน
ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอศจ.สุโขทัย
วันที่ 6 ธันวาคม 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
นายสุวิทย์ ศรสิทธิ์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวอมราภรณ์ แสง
การแขํงขันประกวดมารยาทไทย
นาค
ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอศจ.สุโขทัย
ปวส. 2/1 แผนกวิชาบัญชี วันที่ 6 ธันวาคม 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
นายวีรยุทธ พรมมี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ปวช. 1 แผนกวิชาทํองเที่ยว การแขํงขันทักษะภาษาอังกฤษ (ประเภทพูด
สาธิตภาษาอังกฤษ Demonstration) ในการ
แขํงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอศจ.สุโขทัย
วันที่ 6 ธันวาคม 2554 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย
นางสาวภานุชนารถ เจน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ตลอด
การแขํงขันทักษะภาษาอังกฤษ (ประเภทพูด
ปวส. 2/1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ Speech Contest)
ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอศจ.สุโขทัย
วันที่ 6 ธันวาคม 2554 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

หน่วยงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

สุโขทัย
คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

รางวัลเกียรติบัตร/
ชื่อ
เกียรติคุณ
117
เกียรติบัตร
นางสาวณัฐชา พรมเพ็ชร
นางสาวนัยนา ทรัพย์มาก
ปวส. 2/1 แผนกวิชาบัญชี
ที่

118

เกียรติบัตร

119

เกียรติบัตร

120

เกียรติบัตร

121

เกียรติบัตร

122

เกียรติบัตร

123

เกียรติบัตร

รายการ

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
การแขํงขันโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
ระดับปวส. ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ
ระดับอศจ.สุโขทัย วันที่ 6 ธันวาคม 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
นายภานุพงษ์ ภูมิผล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นายกรวิก บูชาเกียรติ
การแขํงขันออกแบบ Web page
ปวส. 1/1 แผนกวิชา
ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอศจ.สุโขทัย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วันที่ 6 ธันวาคม 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
นางสาวภัควลัญชญ์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ชํานาญเสือ
การแขํงขันพิมพ์ดีดภาษาไทย
ปวช. 1/2 แผนกวิชา
ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอศจ.สุโขทัย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วันที่ 6 ธันวาคม 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
นางสาวมินตรา จันทวงศ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ปวช. 2 แผนกวิชา
การแขํงขันพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ
เลขานุการ
ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอศจ.สุโขทัย
วันที่ 6 ธันวาคม 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
นางสาวสิริลักษณ์ โถงโฉม รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวมาลี ลื้อยอด
การแขํงขันเขียนแผนธุรกิจ
นางสาวนฤมล จันทร์อินทร์ ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอศจ.สุโขทัย
นางสาวกฤษรินทร์ พิโรจน์ วันที่ 6 ธันวาคม 2554
ฤทธิ์
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
นางสาวสุพัตรา อยูํแย๎ม
ปวส. 2 แผนกวิชาการ
ตลาด
นางสาวสุปราณี บุญมี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวปวีณา แก๎วเนตร
การแขํงขันเขียนแผนธุรกิจ
นางสาวอนุสรา โฉมหํวง
ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอศจ.สุโขทัย
ปวส. 2 แผนกวิชาการ
วันที่ 6 ธันวาคม 2554
ตลาด
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
นางสาวสุธีกานต์ ท๎วมทอง รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ปวช. 2/3 แผนกวิชาบัญชี การแขํงขันประกวดดนตรีไทย ประเภทจะเข๎
ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอศจ.สุโขทัย
วันที่ 6 ธันวาคม 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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หน่วยงาน
อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

รางวัลเกียรติบัตร/
ชื่อ
เกียรติคุณ
124
เกียรติบัตร
นางสาวกนกวรรณ ฤกษ์
อุดม
ปวส. 2/3 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่

125

เกียรติบัตร

126

เกียรติบัตร

นางสาวสุภาวดี กานตารัมภ์
ปวช.1/4 แผนกวิชาบัญชี
นางสาวสุภาพร มหาพงศ์
ปวช.2/3 แผนกวิชาบัญชี
นางสาวมุจรินทร์ มํวงทอง
ปวช.3/1 แผนกวิชาบัญชี
นายอภิราม จันทร์แป้น
ปวช.3/2 แผนกวิชาบัญชี
นายศิรชัย ฟักแฟง
ปวช.3/4 แผนกวิชาบัญชี
นายอนุสรณ์ วงษ์ภูํ
ปวช.3/4 แผนกวิชาบัญชี
นางสาวกมลชนก น๎อยดิษฐ์
ปวช.1 แผนกวิชาเลขานุการ
นายรัตนชัย แสนผํอง
ปวช.2/1 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์
นายเชาวรินทร์ จํายโพธิ์
ปวช.1 แผนกวิชาท่องเที่ยว
นางสาวกนกพร พลับ
พลาไชย
ปวช.1 แผนกวิชาท่องเที่ยว
นายปฐมภพ แดงสะอาด
ปวช.2 แผนกวิชาออกแบบ
นายสิทธิชัย ใคร๎ยะ
ปวส.2 แผนกวิชาอาหาร
นายอาทิตย์ รุํงเจริญ
นางสาวรสสุคนธ์ ชูเชิด
นางสาววรรณภร ไชยกาล
นางสาวนารินทร์ วัฒคล๎าย
นางสาวยุวรรณ เพ็ชรมาก
นางสาวนุชนารถ ไกรสีกาจ
ปวช.3/7 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รายการ

หน่วยงาน

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
การแขํงขันประกวดดนตรีไทย ประเภทซออู๎
ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอศจ.สุโขทัย
วันที่ 6 ธันวาคม 2554 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
การแขํงขันประกวด Lip sing Dancer
ไทยลูกทุํง ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ
ระดับอศจ.สุโขทัย วันที่ 6 ธันวาคม 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4
เรื่อง อุปกรณ์ชํวยประหยัดไฟ
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด๎านพลังงานและ
สิ่งแวดล๎อม ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 23
ประจําปีการศึกษา 2554 วันที่ 26 – 30
ธันวาคม 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคแพรํ

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E xcell ent M oral s K no wl ed ge and C ar eer
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

รางวัลเกียรติบัตร/
ชื่อ
รายการ
เกียรติคุณ
127
เกียรติบัตร
นายวีรยุทธ พรมมี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ปวช. 1 แผนกวิชาทํองเที่ยว การแขํงขันทักษะภาษาอังกฤษ
(ประเภทพูดสาธิตภาษาอังกฤษ )
การแขํงขันทักษะวิชาพื้นฐานและทักษะ
วิชาชีพ
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 23 ประจําปี
การศึกษา 2554 วันที่ 26 - 30 ธันวาคม
2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรํ
นางสาวจันทกานต์ นิ่มรองนาม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
128
ถ๎วยรางวัล
ปวช.1/2 แผนกวิชาบัญชี
เกียรติยศ
การแขํงขันประกวด Lip sing Dancer
นางสาวมุจรินทร์ มํวงทอง
ไทยลูกทุํง การแขํงขันทักษะวิชาพื้นฐาน
ปวช.3/1 แผนกวิชาบัญชี
และทักษะวิชาชีพ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่
นายยุทธพงค์ เกตุทอง
23 ประจําปีการศึกษา 2554 วันที่ 26 ปวช.3/1 แผนกวิชาบัญชี
30 ธันวาคม 2554 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นายศิรชัย ฟักแฟง
ปวช.3/4 แผนกวิชาบัญชี
แพรํ
ที่

หน่วยงาน
สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

นายอนุสรณ์ วงษ์ภูํ
ปวช.3/4 แผนกวิชาบัญชี
นางสาวกมลชนก น๎อยดิษฐ์
ปวช.1 แผนกวิชาเลขานุการ
นางสาวสโรชา ทองมน
ปวส.1 แผนกวิชาเลขานุการ
นายรัตนชัย แสนผํอง
ปวช.2/1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
นางสาวขวัญมิกา ยินยอม
ปวส.1/2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
นายเชาวรินทร์ จํายโพธิ์
ปวช.1 แผนกวิชาทํองเที่ยว
นางสาวสุณิสา บุญฤทธิ์
ปวช.2 แผนกวิชาทํองเที่ยว
นายสิทธิชัย ใคร๎ยะ
ปวส.2 แผนกวิชาอาหาร

129

เกียรติบัตร

นายกล๎าณรงค์ ประเสริฐศรี
นายธานินทร์ เงินทอง
เนียม
ปวส.2 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์กราฟิค

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแขํงขันทักษะการออกแบบคอมพิวเตอร์
กราฟิกการแขํงขันทักษะวิชาพื้นฐานและ
ทักษะวิชาชีพ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 23
ประจําปีการศึกษา 2554 วันที่ 26 - 30
ธันวาคม 2554 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
แพรํ

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E xcell ent M oral s K no wl ed ge and C ar eer

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

รางวัลเกียรติบัตร/
ชื่อ
รายการ
เกียรติคุณ
130
เกียรติบัตร
นางสาวศรุตา ครุฑหนู
รางวัลชมเชย
นายวิรัตน์ เสือกลิ่น
การแขํงขันทักษะการวาดภาพคนเหมือน
ปวช.3 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ การแขํงขันทักษะวิชาพื้นฐานและทักษะ
วิชาชีพ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 23 ประจําปี
การศึกษา 2554 วันที่ 26 - 30 ธันวาคม
2554 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรํ
131
เกียรติบัตร
นางสาวจุฑามาศ โหมดไทย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ปวช.1 แผนกวิชา
การแขํงขันทักษะประเภทการทํองเที่ยวและ
การทํองเที่ยว
การโรงแรมการแขํงขันผสมเครื่องดื่ม
การแขํงขันทักษะวิชาพื้นฐานและทักษะ
วิชาชีพ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 23 ประจําปี
การศึกษา 2554 วันที่ 26 - 30 ธันวาคม
2554 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรํ
132
เกียรติบัตร
นายธนพล บุญมี
รางวัลชมเชย
ปวช.1 แผนกวิชา
การแขํงขันทักษะประเภทการทํองเที่ยวและ
การทํองเที่ยว
การโรงแรมการแขํงขันผสมเครื่องดื่ม
นายเสกสรร คําเมือง
การแขํงขันทักษะวิชาพื้นฐานและทักษะ
ปวช.3 แผนกวิชา
วิชาชีพ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 23 ประจําปี
การทํองเที่ยว
การศึกษา 2554 วันที่ 26 - 30 ธันวาคม
2554 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรํ
133
เกียรติบัตร
นางสาวสุธีกานต์ ท๎วมทอง รางวัลเหรียญเงิน
ปวช. 2/3 แผนกวิชาบัญชี การแขํงขันประกวดดนตรีไทย ประเภทจะเข๎
การแขํงขันทักษะวิชาพื้นฐานและทักษะ
วิชาชีพ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 23 ประจําปี
การศึกษา 2554 วันที่ 26 - 30 ธันวาคม
2554 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรํ
ที่

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E xcell ent M oral s K no wl ed ge and C ar eer

หน่วยงาน
สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

รางวัลเกียรติบัตร/
ชื่อ
เกียรติคุณ
134
โลํประกาศ
นางสาวศิริลักษณ์ ฉิมใจ
เกียรติคุณ
ปวช.1/3 แผนกวิชาบัญชี
นางสาวมุจรินทร์ มํวงทอง
ปวช.3/1 แผนกวิชาบัญชี
นายยุทธพงค์ เกตุทอง
ปวช.3/1 แผนกวิชาบัญชี
นายศิรชัย ฟักแฟง
ปวช.3/4 แผนกวิชาบัญชี
นายอนุสรณ์ วงษ์ภูํ
ปวช.3/4 แผนกวิชาบัญชี
นางสาวกมลชนก น๎อยดิษฐ์
ปวช.1 แผนกวิชาเลขานุการ
นางสาวสโรชา ทองมน
ปวส.1 แผนกวิชาเลขานุการ
นางสาวจิราภรณ์ สิน
สุวรรณ
ปวช.1/4 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์
นายรัตนชัย แสนผํอง
ปวช.2/1 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์
นางสาวขวัญมิกา ยินยอม
ปวส.1/2 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์
นายเชาวรินทร์ จํายโพธิ์
ปวช.1 แผนกวิชาท่องเที่ยว
นายสิทธิชัย ใคร๎ยะ
ปวส.2 แผนกวิชาอาหาร
นายปฐมภพ แดงสะอาด
ปวช. 2 ออกแบบ
ที่

รายการ

หน่วยงาน

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
ชนะเลิศการแขํงขัน Lip sing Dancer
ไทยลูกทุํง ในการประชุมทางวิชาการองค์การ
วิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย
ระดับชาติ
ครั้งที่ 21 ประจําปีการศึกษา 2554 ระหวําง
วันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2555
ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E xcell ent M oral s K no wl ed ge and C ar eer
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ปีการศึกษา 2553

1

รางวัลเกียรติบัตร/
เกียรติคุณ
เกียรติบัตร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

2

เกียรติบัตร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

3

เกียรติบัตร

นางสาวจันทร์จิรา ภมรศิลปธรรม
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

4

เกียรติบัตร

นางธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5

เกียรติบัตร

นางสาวสมพิศ พัดบัว
แผนกวิชาการบัญชี

6

เกียรติบัตร

นางสาวนันทภรณ์ ธิวงค์เวียง
แผนกวิชาการเลขานุการ

ที่

ชื่อ

รายการ

หน่วยงาน

รางวัลระดับเหรียญทอง สถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
แบบอยํางการจัดกระบวนการเรียน
การอาชีวศึกษา
การสอนและการบริหารจัดการตาม
นโยบายสถานศึกษา 3 D ประจําปี
งบประมาณ 2553
รางวัลระดับดี
กรมอนามัย
สถานศึกษาได๎ผํานการประเมิน
กระทรวงสาธารณสุข
รับรองมาตรฐานสถานที่ทํางานนําอยูํ
นําทํางาน “สะอาด ปลอดภัย
สิ่งแวดล๎อมดี มีชีวิตชีวา”
รางวัลเหรียญทอง
สํานักงานคณะกรรมการ
สื่อการเรียนการสอน E-learning
การอาชีวศึกษา
วิชา วิทยาศาสตร์ 4
รางวัลเหรียญทอง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับภาคเหนือ การจัดการประกวด และกําลังคนอาชีวศึกษา
การจัดสถานที่เรียนรู๎เทคโนโลยี
เฉพาะทาง ประจําปีงบประมาณ
2553 ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
รางวัลเหรียญเงิน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับภาคเหนือ การจัดการประกวด และกําลังคนอาชีวศึกษา
การจัดสถานที่เรียนรู๎เทคโนโลยี
เฉพาะทาง ประจําปีงบประมาณ
2553 ห๎องปฏิบัติการบัญชี
รางวัลเหรียญเงิน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับภาคเหนือ การจัดการประกวด และกําลังคนอาชีวศึกษา
การจัดสถานที่เรียนรู๎เทคโนโลยี
เฉพาะทาง ประจําปีงบประมาณ
2553 ห๎องปฏิบัติการเลขานุการ

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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/

7

รางวัลเกียรติบัตร/
เกียรติคุณ
เกียรติบัตร

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์

ผู๎บริหารดีเดํน

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

8

โลํ Personal Best

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์

ผู๎บริหารดีเดํน

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

9

เกียรติบัตร

นายมานพ นวลงาม

ครูดีเดํนด๎านคุณธรรม จริยธรรม

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

10

เกียรติบัตร

นางศนิชล เนียมกลั่น

ครูดีเดํนด๎านบุคลิกภาพ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

11

เกียรติบัตร

นายสิทธิชัย เสาเสนา

ครูดีเดํนด๎านบุคลิกภาพ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

12

เกียรติบัตร

นายเอนก ปิ่นเงิน

ครูดีเดํนด๎านการบริการ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

13

เกียรติบัตร

นางศิริกุล เสงี่ยมศักดิ์

ครูดีเดํนด๎านการบริการ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

14

เกียรติบัตร

นายศุภนิธย์ เลิศศรี

ครูดีเดํนด๎านการบริการ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

15

เกียรติบัตร

นางสุภัคณา คงพิรอด

ครูดีเดํนด๎านการบริการ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

16

เกียรติบัตร

นางสิริพร รอดแสวง

ครูดีเดํนด๎านการบริการ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

17

เกียรติบัตร

นางจันทรมาส กล่ําเอม

ครูดีเดํนด๎านการบริการ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

18

เกียรติบัตร

นางสาวจามีกรณ์ คัมภิรานนท์

ครูดีเดํนด๎านการบริการ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

19

เกียรติบัตร

นายธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

ครูดีเดํนด๎านการบริการ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

20

เกียรติบัตร

นางพินรัฎ สีตลวรางค์

ครูดีเดํนด๎านมนุษยสัมพันธ์

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

21

เกียรติบัตร

นายวีรวัฒน์ บุญชุํม

ครูดีเดํนด๎านมนุษยสัมพันธ์

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

22

เกียรติบัตร

นางจารุวรรณ สุรงคพรรณ

ครูดีเดํนด๎านอุทิศเวลาให๎กับราชการ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

23

เกียรติบัตร

นายธีระพงษ์ กระการดี

ครูดีเดํนด๎านอุทิศเวลาให๎กับราชการ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

24

เกียรติบัตร

นางสาวโสภา เรืองหิรัญ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

25

เกียรติบัตร

นางสารินทร สินอําพล

26

เกียรติบัตร

27

เกียรติบัตร

นางสาวจันทร์จิรา ภมรศิลป
ธรรม
นางธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร

ครูดีเดํนด๎านการดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
ครูดีเดํนด๎านการดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
ครูดีเดํนด๎านสร๎างชื่อเสียงให๎กับวิทยาลัย
ครูดีเดํนด๎านสร๎างชื่อเสียงให๎กับวิทยาลัย

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

28

เกียรติบัตร

นางสาวสมพิศ พัดบัว

ครูดีเดํนด๎านสร๎างชื่อเสียงให๎กับวิทยาลัย

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

29

เกียรติบัตร

นางสาวนันทภรณ์ ธิวงค์เวียง

ครูดีเดํนด๎านสร๎างชื่อเสียงให๎กับวิทยาลัย

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

ที่

ชื่อ

รายการ

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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หน่วยงาน

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
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30

รางวัลเกียรติบัตร/
เกียรติคุณ
เกียรติบัตร

31

ที่

ชื่อ

รายการ

หน่วยงาน

นางชะมัยพร เหลี่ยมจุ๎ย

ครูดีเดํนด๎านสร๎างชื่อเสียงให๎กับวิทยาลัย

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

เกียรติบัตร

นายพิทักษ์ อุปัญญ์

ครูดีเดํนด๎านสร๎างชื่อเสียงให๎กับวิทยาลัย

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

32

เกียรติบัตร

นางสาวกัณนิการ์ จันทรโกเมศ

ครูดีเดํนด๎านสร๎างชื่อเสียงให๎กับวิทยาลัย

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

33

เกียรติบัตร

นางศุภนิธย์ เลิศศรี

ครูดีเดํนด๎านการสอน สาขาวิชาคหกรรม

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

34

เกียรติบัตร

นางทัศนีย์ รุํมรวย

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

35

เกียรติบัตร

นางพรประดิษฐ์ เลือกหา

36

เกียรติบัตร

นายอนันต์ เลขวรรณวิจิตร

37

เกียรติบัตร

นางสาวสมพิศ พัดบัว

ครูดีเดํนด๎านการสอน สาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ
ครูดีเดํนด๎านการสอน สาขาวิชาผ๎าและ
เครื่องแตํงกาย
ครูดีเดํนด๎านการสอน สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์
ครูดีเดํนด๎านการสอน สาขาวิชาบัญชี

38

เกียรติบัตร

นายธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

ครูดีเดํนด๎านการสอน สาขาวิชาการตลาด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

39

เกียรติบัตร

นางสาวนันทภรณ์ ธิวงค์เวียง

ครูดีเดํนด๎านการสอน สาขาวิชาเลขานุการ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

40

เกียรติบัตร

นายสัญชัย ปี่แก๎ว

41

เกียรติบัตร

นางจันทรา อํวมพรม

42

เกียรติบัตร

นางสาวกัณนิการ์ จันทรโกเมศ

ครูดีเดํนด๎านการสอน สาขาวิชา
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
คอมพิวเตอร์กราฟิก
ครูดีเดํนด๎านการสอน สาขาวิชาเครื่อง
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
เคลือบดินเผา
ครูดีเดํนด๎านการสอน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

43

เกียรติบัตร

นางสาวชุดาภรณ์ ศรีโกเศส

ครูดีเดํนด๎านการสอน สาขาวิชาทํองเที่ยว

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

44

เกียรติบัตร

นางจิตรเจริญ เคหะวัฒกานนท์

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

45

เกียรติบัตร

นางสาวโสภา เรืองหิรัญ

ครูดีเดํนด๎านการสอน สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
ครูดีเดํนด๎านการสอน สาขาวิชาภาษาไทย

46

เกียรติบัตร

นายธีระพงษ์ กระการดี

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

47

เกียรติบัตร

นายธวัช ฝ้ายเทศ

ครูดีเดํนด๎านการสอน สาขาวิชา
คณิตศาสตร์
ครูดีเดํนด๎านการสอน สาขาวิชาพลศึกษา

48

เกียรติบัตร

นางสาวพิไลวรรณ ชุมพร

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

49

เกียรติบัตร

นายอําพร รักเส็ง

ครูดีเดํนด๎านการสอน สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
เจ๎าหน๎าที่ดีเดํนด๎านคุณธรรม จริยธรรม

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E xcell ent M oral s K no wl ed ge and C ar eer

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
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50

รางวัลเกียรติบัตร/
เกียรติคุณ
เกียรติบัตร

51

ที่

ชื่อ

รายการ

หน่วยงาน

นางสาวพยงค์ อินทร์คํา

เจ๎าหน๎าที่ดีเดํนด๎านคุณธรรม จริยธรรม

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

เกียรติบัตร

นายสุดใจ นุํมพรม

เจ๎าหน๎าที่ดีเดํนด๎านบุคลิกภาพ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

52

เกียรติบัตร

นางพรศิริ พุํมพวง

เจ๎าหน๎าที่ดีเดํนด๎านบุคลิกภาพ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

53

เกียรติบัตร

นายธวิช เดชใกล๎

เจ๎าหน๎าที่ดีเดํนด๎านการบริการ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

54

เกียรติบัตร

นายจตุรภัทร พรอมรชัย

เจ๎าหน๎าที่ดีเดํนด๎านการบริการ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

55

เกียรติบัตร

นางสาวสกลภัทร ฟักบาง

เจ๎าหน๎าที่ดีเดํนด๎านการบริการ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

56

เกียรติบัตร

นางสาวอาคาร จัดเครือ

เจ๎าหน๎าที่ดีเดํนด๎านมนุษยสัมพันธ์

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

57

เกียรติบัตร

นางสาวศิริพร แซํเล๎า

เจ๎าหน๎าที่ดีเดํนด๎านมนุษยสัมพันธ์

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

58

เกียรติบัตร

นางจารุวรรณ คงน๎อย

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

59

เกียรติบัตร

นายชยุต กรรณิการ์

60

เกียรติบัตร

นางสาวสมศรี ชาญเพราะ

61

เกียรติบัตร

นายกวี สอนสิน

เจ๎าหน๎าที่ดีเดํนด๎านอุทิศเวลาให๎กับ
ราชการ
เจ๎าหน๎าที่ดีเดํนด๎านอุทิศเวลาให๎กับ
ราชการ
เจ๎าหน๎าที่ดีเดํนด๎านดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เจ๎าหน๎าที่ดีเดํนด๎านดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

62

เกียรติบัตร

นางสาวทิพย์สุคนธ์ ศรีนานนท์

ครูผู๎นํานักเรียนเข๎ารํวม การแขํงขันวาดภาพ
หัวข๎อ “ เทิดไท๎พระราชา นักพัฒนาสังคมไทย
” ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ในงาน
นิทรรศการทางวิชาการ “มนุษย์ศาสตร์และ
สังคม : เทิดไท๎พระราชา นักพัฒนา
สังคมไทย” ระหวํางวันที่ 14-16 มกราคม
2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

คณะมนุษย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

63

เกียรติบัตร

นางสาวอาคาร จัดเครือ

รางวัลเจ๎าหน๎าที่ดีเดํน
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให๎บริการ
ของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน
ปี2553

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

64

เกียรติบัตร

นายสุดใจ นุํมพรม

รางวัลนักการภารโรงดีเดํน
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให๎บริการ
ของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน
ปี2553

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E xcell ent M oral s K no wl ed ge and C ar eer

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

106

ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

65

รางวัลเกียรติบัตร/
เกียรติคุณ
เกียรติบัตร

66

เกียรติบัตร

67

เกียรติบัตร

68

เกียรติบัตร

69

เกียรติบัตร

70

เกียรติบัตร

71

เกียรติบัตร

ที่

ชื่อ

รายการ

นายธวิช เดชใกล๎

รางวัลยามดีเดํน
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให๎บริการ
ของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน
นางสาวสุกัญญา อินยะ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ปี2553
นางสาวขนิษฐา คํากระจําง
การแขํงขันตอบปัญหา “วันระพี”
ปวส.1/1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 5 สิงหาคม 2553
ธุรกิจ

หน่วยงาน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ศาลจังหวัดสุโขทัย

น.ส.สุมิตรา แสงฟ้า
น.ส.ภิรมย์ญา เนียมมํวง
ปวช. 3/8 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
สํานักงานคณะกรรมการการ
“มะลิสวยด๎วยดินปั้น” การประกวด
อาชีวศึกษา
สิ่งประดิษฐ์ของขวัญวันแมํ งาน”อาชีวะ
ล๎านดวงใจถวายแมํของแผํนดิน” วันที่
11-19 สิงหาคม 2553
น.ส.อารีรัตน์ เสือเพ็ง
รางวัลชมเชย
สํานักงานคณะกรรมการการ
ปวช.1 แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม “ดอกมะลิจากผ๎าใยตาล”
อาชีวศึกษา
นายณัฐพงศ์ เพ็ชรมุข
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของขวัญวันแมํ
ปวส.2 แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม งาน”อาชีวะล๎านดวงใจถวายแมํของ
แผํนดิน” วันที่ 11-19 สิงหาคม 2553
นายอภิวัชร เลิศนภาพรรณ
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
สํานักงานทรัพยากรจังหวัด
นายเขม บุญคง
การประกวดชุดรีไซเคิลสิ่งประดิษฐ์
สุโขทัย
นายอาคม มหาดไทย
สร๎างสรรค์จากวัสดุเหลือใช๎ 2553 ณ
ปวช.3 แผนกวิชาผ๎าและเครื่อง หอประชุมอําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
แตํงกาย
นายอภิวัชร เลิศนภาพรรณ
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
กระทรวงทรัพยากร
นายเขม บุญคง
เป็นตัวแทนเข๎ารํวมการประกวดชุดรีไซเคิล
และสิ่งแวดล๎อม
นายอาคม มหาดไทย
สิ่งประดิษฐ์สร๎างสรรค์จากวัสดุเหลือใช๎
จังหวัดลําปาง
ปวช.3 แผนกวิชาผ๎าและเครื่อง 2553 ระดับภาคเหนือ ณ กรม
แตํงกาย
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม
จังหวัดลําปาง วันที่ 16 สิงหาคม 2553
นายณัฐพงษ์ เพ็ชรมุข
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
สํานักงานคณะกรรมการการ
ปวส.2 แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม การแขํงขันทักษะการจัดดอกไม๎นานาชาติ
อาชีวศึกษา
การประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ
แหํงชาติแหํงประเทศไทย ครั้งที่5 “วันครู
โลก” ระหวํางวันที่ 26-28 สิงหาคม
2553 ณ อิมแพคเมืองทองธานี

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ที่
72

73

รางวัลเกียรติบัตร/
เกียรติคุณ
ถ๎วยรางวัล
เหรียญทอง และ
เกียรติบัตร

ถ๎วยรางวัล
เหรียญทอง
และ เกียรติบัตร

ชื่อ

รายการ

หน่วยงาน

นางสาวอมรรัตน์ เป้กล๎า
ปวส.1 แผนกวิชาการตลาด
นางสาวศินีนาฎ ทองโตนด
ปวส.1/3 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวจันสุดา ตํายเผํา
ปวส.1/3 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวอมรรัตน์ เป้กล๎า
ปวส.1 แผนกวิชาการตลาด
นางสาวศินีนาฎ ทองโตนด
ปวส.1/3 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวจันสุดา ตํายเผํา
ปวส.1/3 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวพรรณิการ์ พุํมพวง
ปวช.1/4 แผนกวิชาการบัญชี
นางสาวไอลดา บัวผัน
ปวช.1/4 แผนกวิชาการบัญชี
นางสาวรสสุคนธ์ ครุฑจับนาค
ปวช.2 แผนกวิชาการโรงแรมและ
การทํองเที่ยว

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
การแขํงขันกีฬาประเภทเซปักตะกร๎อทีม
เดี่ยวหญิง กีฬาอาชีวะเกมส์ครั้งที่ 7 วันที่
19 พฤศจิกายน 2553 ณ จังหวัด
พิษณุโลก

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
การแขํงขันกีฬาประเภทเซปักตะกร๎อทีม
ชุดหญิง กีฬาอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 7 วันที่
19 พฤศจิกายน 2553 ณ จังหวัด
พิษณุโลก

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
การแขํงขันกีฬาเทเบิลเทนนิสคูํผสม กีฬา
อาชีวะเกมส์
ครั้งที่ 7 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553
ณ จังหวัดพิษณุโลก

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

74

ถ๎วยรางวัล
เหรียญทอง
และ เกียรติบัตร

75

เหรียญเงิน
และ เกียรติบัตร

นางสาวรสสุคนธ์ ครุฑจับนาค
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
สํานักงานคณะกรรมการการ
ปวช.2 แผนกวิชาการโรงแรมและ การแขํงขันกีฬา เทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยว
อาชีวศึกษา
การทํองเที่ยว
กีฬาอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 7 วันที่ 19
พฤศจิกายน 2553 ณ จังหวัดพิษณุโลก

76

เหรียญเงิน
และ เกียรติบัตร

นางสาวสุภาภรณ์ ชูเลิศ
ปวช.3/7
แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
นางสาวพิมผกา สวัสดิ์รักษา
ปวช.1 แผนกวิชา การขาย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
การแขํงขันกีฬา เทเบิลเทนนิสหญิงคูํ
กีฬาอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 7 วันที่ 19
พฤศจิกายน 2553 ณ จังหวัดพิษณุโลก

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ที่
77

รางวัลเกียรติบัตร/
เกียรติคุณ
ถ๎วยรางวัล
เหรียญทอง
และ เกียรติบัตร

78

ถ๎วยรางวัล
เหรียญทอง
และ เกียรติบัตร

79

ถ๎วยรางวัล

80

ถ๎วยรางวัล
เหรียญทองแดง
และ เกียรติบัตร

ชื่อ

รายการ

นางสาวอมรรัตน์ เป้กล๎า
ปวส.1 แผนกวิชาการตลาด
นางสาวศินีนาฎ ทองโตนด
ปวส.1/3 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวจันสุดา ตํายเผํา
ปวส.1/3 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวพรรณิการ์ พุํมพวง
ปวช.1/4 แผนกวิชาการบัญชี
นางสาวไอลดา บัวผัน
ปวช.1/4 แผนกวิชาการบัญชี
นางสาวอมรรัตน์ เป้กล๎า
ปวส.1 แผนกวิชาการตลาด
นางสาวศินีนาฎ ทองโตนด
ปวส.1/3 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
การแขํงขันกีฬาประเภทเซปักตะกร๎อทีม
ชุดหญิง การแขํงขันกีฬาอาชีวเกมส์
ระดับชาติ ครั้งที่ 7 นครพิงเกมส์ จ.
เชียงใหมํ วันที่ 9 –16มกราคม 2554
ณ สนามสมโภชน์ 700 ปี จ.เชียงใหมํ

หน่วยงาน
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
สํานักงานคณะกรรมการการ
การแขํงขันกีฬาประเภทเซปักตะกร๎อทีม
อาชีวศึกษา
เดี่ยวหญิง การแขํงขันกีฬาอาชีวเกมส์
ระดับชาติ ครั้งที่ 7 นครพิงเกมส์ จ.
เชียงใหมํ วันที่ 9 –16มกราคม 2554
ณ สนามสมโภชน์ 700 ปี จ.เชียงใหมํ
นางสาวศินีนาฎ ทองโตนด
รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม
สํานักงานคณะกรรมการการ
ปวส.1/3 แผนกวิชา
กีฬาประเภทเซปักตะกร๎อหญิง
อาชีวศึกษา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การแขํงขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับชาติ ครั้ง
ที่ 7 นครพิงเกมส์
จ.เชียงใหมํ วันที่ 9 –16มกราคม 2554
ณ สนามสมโภชน์ 700 ปี
จ.เชียงใหมํ
นางสาวรสสุคนธ์ ครุฑจับนาค
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2
สํานักงานคณะกรรมการการ
ปวช.2 แผนกวิชาการโรงแรมและ การแขํงขันกีฬา เทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยว
อาชีวศึกษา
การทํองเที่ยว
การแขํงขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับชาติ ครั้ง
ที่ 7 นครพิงเกมส์ จ.เชียงใหมํ วันที่ 9 –
16มกราคม 2554 ณ สนามสมโภชน์
700 ปี จ.เชียงใหมํ

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

81

รางวัลเกียรติบัตร/
เกียรติคุณ
เกียรติบัตร

82

เกียรติบัตร

นางสาวสุธีกานต์ ท๎วมทอง
ปวช.1/3
แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

83

เกียรติบัตร

นางสาวศิรินุช เงินทับแผง
ปวช.1/4
แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

84

เกียรติบัตร

นางสาวสุธีกานต์ ท๎วมทอง
ปวช.1/3
แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
การแขํงขันดนตรีไทย ประเภทจะเข๎ การ
แขํงขันทักษะวิชาชีพ ระดับหนํวย วันที่
10 พฤศจิกายน 2553
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

เกียรติบัตร

นางสาวจริยา โป๊ะอัน
ปวช.2/5
แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวปวันรัตน์ ถึงทุํง
ปวส.1/2 แผนกวิชาการบัญชี

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
รํวมแขํงขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ และ
การพูดสาธิตภาษาอังกฤษ
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ ระดับหนํวย
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ที่

85

ชื่อ
นางสาวศิรินุช เงินทับแผง
ปวช.1/4
แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รายการ

หน่วยงาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแขํงขันเลํานิทานพื้นบ๎าน
การแขํงขันทักษะวิชาพื้นฐานและทักษะ
วิชาชีพ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 22
ประจําปีการศึกษา 2553 วันที่ 18-22
ธันวาคม 2553 ณ วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแขํงขันดนตรีไทย ประเภทจะเข๎ การ
แขํงขันทักษะวิชาพื้นฐานและทักษะ
วิชาชีพ ระดับภาคเหนือ
ครั้งที่ 22 ประจําปีการศึกษา 2553
วันที่ 18-22 ธันวาคม 2553
ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
การแขํงขันเลํานิทานพื้นบ๎าน
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ ระดับหนํวย
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E xcell ent M oral s K no wl ed ge and C ar eer

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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รางวัลเกียรติบัตร/
เกียรติคุณ
เกียรติบัตร

87

ที่

ชื่อ

รายการ

หน่วยงาน

นางสาวศิรินุช เงินทับแผง
ปวช.1/4
แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
การแขํงขันเลํานิทานพื้นบ๎าน
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอศจ.
สุโขทัย วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

เกียรติบัตร

นางสาวสุธีกานต์ ท๎วมทอง
ปวช.1/3
แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
การแขํงขันดนตรีไทย ประเภทจะเข๎ การ
แขํงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอศจ.สุโขทัย
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

88

เกียรติบัตร

นางสาวสุธีกานต์ ท๎วมทอง
ปวช.1/3
แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

89

เกียรติบัตร

นางสาวสุมิตรา แสงฟ้า
นางสาวมิรันตรี ปานทุํง
นางสาวภิรมย์ญา เนียมนํวม
นางสาวศิริพร หลํานุ๎ย
นางสาวรัตติกาล ทับทิม
นางสาววิไลลักษณ์ มั่งมี
ปวช.3/8 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
การแขํงขันดนตรีไทย ประเภทจะเข๎ การ
แขํงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอศจ.สุโขทัย
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง การพัฒนาเนื้อดินปั้นจากผักตบชวา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนไหมํ
ประเภทที่ 6 พัฒนาตํอยอดนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ระดับ อศจ. ปีการศึกษา2553
วันที่ 1 ธันวาคม 2553 ณ
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

90

เกียรติบัตร

นางสาวขวัญฤทัย บัวเกตุ
นางสาวนุชนาฎ มั่งคั่ง
นางสาวปรารถนา อ๎นนาง
นางสาวปริชญา บุญยมณี
นางสาวรัชนีกร แจํมจันทร์
นางสาววิชนี ศรีพยัฆ
นางสาวอรอุมา ชํวยไว๎
ปวช.2/6 แผนกวิชาเลขานุการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เรื่อง Bath Bomb การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนไหมํ ประเภทที่ 3
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ระดับ อศจ. ปี
การศึกษา2553 วันที่ 1 ธันวาคม 2553
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E xcell ent M oral s K no wl ed ge and C ar eer

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
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รางวัลเกียรติบัตร/
เกียรติคุณ
เกียรติบัตร

92

เกียรติบัตร

นางสาวสุจิตรา สัตนันท์
ปวช.1 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์

93

เกียรติบัตร และโลํ
รางวัล

นางสาวสุธีกานต์ ท๎วมทอง
ปวช.1/3
แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ที่

ชื่อ
นายมงคล อินทร์เรือง
ปวช.3 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์

รายการ

หน่วยงาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
การแขํงขันวาดภาพหัวข๎อ “ เทิดไท๎
พระราชา นักพัฒนาสังคมไทย ” ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ในงานนิทรรศการ
ทางวิชาการ “มนุษย์ศาสตร์และสังคม :
เทิดไท๎พระราชา นักพัฒนาสังคมไทย”
ระหวํางวันที่ 14-16 มกราคม 2554 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
รางวัลชมเชย
การแขํงขันวาดภาพหัวข๎อ “ เทิดไท๎
พระราชา นักพัฒนาสังคมไทย ” ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ในงานนิทรรศการ
ทางวิชาการ “มนุษย์ศาสตร์และสังคม :
เทิดไท๎พระราชา นักพัฒนาสังคมไทย”
ระหวํางวันที่ 14-16 มกราคม 2554 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

คณะมนุษย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

คณะมนุษย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
การแขํงขันดนตรีไทย ประเภทจะเข๎ การ
แขํงขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 20
ปีการศึกษา 2553 วันที่ 24-28
มกราคม 2554 ณ จังหวัดเชียงราย

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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/

ปีการศึกษา 2552

1

รางวัลเกียรติบัตร/
เกียรติคุณ
โลํรางวัล

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

2

โลํเกียรติคุณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

3

โลํรางวัล

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

4

เกียรติบัตร

นางสาวพจนาพร เซี่ยงวํอง

รางวัลสถาบันอาชีวศึกษาที่มีผลการ
กระทรวงพลังงาน
อนุรักษ์พลังงานดีเดํน โครงการทีม
เทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการ
ประหยัดพลังงาน
วันที่ 28 ก.ย.
2552
รางวัลการดําเนินงานโครงการสร๎าง
สํานักงานคณะกรรมการ
อาชีพเพื่อชุมชนดีเดํน อาชีวศึกษา
การอาชีวศึกษา
สุโขทัย ประจําปี 2552 (ผลิตภัณฑ์
การบูรรํมริ้บบิ้น) วันที่ 28 ก.ย.
2552
รางวัล The best practice ระดับ
สํานักงานคณะกรรมการ
ภาค โครงการสํงเสริมคุณธรรมใน
การอาชีวศึกษา
สถานศึกษา ประจําปี 2552
“โครงการอาชีวะวิถีตามแนว
เศรษฐกิจ พอเพียง” วันที่ 9
กุมภาพันธ์ 2553
ผู๎บริหารดีเดํน
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

5

เกียรติบัตร

นายเอนก ปิ่นเงิน

ครูดีเดํนด๎านคุณธรรม

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

6

เกียรติบัตร

นายสิทธิชัย เสาเสนา

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

7

เกียรติบัตร

นายวีรวัฒน์ บุญชุํม

8

เกียรติบัตร

นางสุภารัตน์ ติรพจน์กุล

ครูดีเดํน ด๎านบุคลิกภาพ และสร๎าง
ชื่อเสียงให๎กับวิทยาลัย
ครูดีเดํนด๎านสร๎างชื่อเสียงให๎กับ
วิทยาลัย และด๎านการสอนวิชาการ
ตลาด
ครูดีเดํนด๎านมนุษย์สัมพันธ์

9

เกียรติบัตร

นายธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

10

เกียรติบัตร

นางจารุวรรณ สุรงคพรรณ

11

เกียรติบัตร

นางสาวนิ่มนวล สุขสวรรค์

12

เกียรติบัตร

นางชะมัยพร เหลี่ยมจุ๎ย

ครูดีเดํนด๎านอุทิศเวลาให๎กับราชการ
และสร๎างชื่อเสียงให๎กับวิทยาลัย
ครูดีเดํนด๎านสร๎างชื่อเสียงให๎กับ
วิทยาลัย
ครูดีเดํนด๎านสร๎างชื่อเสียงให๎กับ
วิทยาลัย
ครูดีเดํนด๎านสร๎างชื่อเสียงให๎กับ
วิทยาลัย

ที่

ชื่อ

รายการ

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E xcell ent M oral s K no wl ed ge and C ar eer

หน่วยงาน

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
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/

13

รางวัลเกียรติบัตร/
เกียรติคุณ
เกียรติบัตร

14

เกียรติบัตร

นางสาวกัณนิการ์ จันทรโกเมศ

15

เกียรติบัตร

นางสาวชุดาภรณ์ ศรีโกเศส

16

เกียรติบัตร

นางกาญจนา พรหมปั้น

17

เกียรติบัตร

นางจิตรเจริญ เคหะวัฒกานนท์

18

เกียรติบัตร

นางสาวมรรษพร สีขาว

19

เกียรติบัตร

นางสาวจันทร์จิรา ภมรศิลปธรรม

20

เกียรติบัตร

นางสาวพิไลวรรณ ชุมพร

21

เกียรติบัตร

นางสาวสมพิศ พัดบัว

22

เกียรติบัตร

นางธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร

23

เกียรติบัตร

นางสาวนันทภรณ์ ธิวงค์เวียง

24

เกียรติบัตร

นางสาววรนารถ เมฆศิรินภาพงษ์

25

เกียรติบัตร

นางพรประดิษฐ์ เลือกหา

26

เกียรติบัตร

นางศิริกุล เสงี่ยมศักดิ์

ที่

ชื่อ
นายพิทักษ์ อุปัญญ์

รายการ

หน่วยงาน

ครูดีเดํนด๎านสร๎างชื่อเสียงให๎กับ
วิทยาลัย
ครูดีเดํนด๎านสร๎างชื่อเสียงให๎กับ
วิทยาลัย
ครูดีเดํนด๎านสร๎างชื่อเสียงให๎กับ
วิทยาลัยและ ด๎านการสอน สาขาวิชา
การทํองเที่ยว
ครูดีเดํนด๎านสร๎างชื่อเสียงให๎กับ
วิทยาลัยและ ด๎านการสอน สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ
ครูดีเดํนด๎านสร๎างชื่อเสียงให๎กับ
วิทยาลัย
ครูดีเดํนด๎านสร๎างชื่อเสียงให๎กับ
วิทยาลัยและด๎านการสอน สาขาวิชา
สามัญสัมพันธ์
ครูดีเดํนด๎านสร๎างชื่อเสียงให๎กับ
วิทยาลัย
ครูดีเดํนด๎านสร๎างชื่อเสียงให๎กับ
วิทยาลัย
ครูดีเดํนด๎านการสอน สาขาวิชาบัญชี

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

ครูดีเดํนด๎านการสอน สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูดีเดํนด๎านการสอน สาขาวิชาการ
เลขานุการ
ครูดีเดํนด๎านการสอน สาขาวิชา
คหกรรม
ครูดีเดํนด๎านการสอน สาขาวิชาผ๎า
และเครื่องแตํงกาย
ครูดีเดํนด๎านการสอน สาขาวิชา
เครื่องเคลือบดินเผา

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E xcell ent M oral s K no wl ed ge and C ar eer

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
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/

27

รางวัลเกียรติบัตร/
เกียรติคุณ
เกียรติบัตร

นายสุชาติ รัตนอารยธรรม

28

เกียรติบัตร

นางสาวโสภา เรืองหิรัญ

29

เกียรติบัตร

นางจันทรมาส กล่ําเอม

30

เกียรติบัตร

นายธีระพงษ์ กระการดี

31

เกียรติบัตร

นางสารินทร สินอําพล

32
33
34
35
36

เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร

นายอําพร รักเส็ง
นายถวิล ทองงาม
นายสุดใจ นุํมพรม
นางอําภรรัตน์ ทับขํา
นางจารุวรรณ คงน๎อย

37

เกียรติบัตร

นางสาววชฎาภรณ์ คงเชย

38

เกียรติบัตร

นายพีระพล อินประถม
ปวช.3 ทํองเที่ยว

ที่

ชื่อ

รายการ

หน่วยงาน

ครูดีเดํนด๎านการสอน สาขาวิชาวิจิตร
ศิลป์
ครูดีเดํน ด๎านการสอน สาขาวิชา
สามัญสัมพันธ์และด๎านการดําเนินชีวิต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ครูดีเดํน ด๎านการสอนสาขาวิชาสามัญ
สัมพันธ์
ครูดีเดํน ด๎านการสอนสาขาวิชาสามัญ
สัมพันธ์
ครูดีเดํน ด๎านการสอนสาขาวิชาสามัญ
สัมพันธ์
เจ๎าหน๎าที่ดีเดํน ด๎านคุณธรรม
เจ๎าหน๎าที่ดีเดํน ด๎านบุคลิกภาพ
เจ๎าหน๎าที่ดีเดํน ด๎านบริการ
เจ๎าหน๎าที่ดีเดํน ด๎านมนุษยสัมพันธ์
เจ๎าหน๎าที่ดีเดํน ด๎านอุทิศเวลาให๎กับ
ราชการ
เจ๎าหน๎าที่ดีเดํน ดําเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รางวัลชนะเลิศ การผสมเครื่องดื่ม
ประเภท ชายเดี่ยว ในการแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพระดับภาคเหนือ วันที่
14-18 ธันวาคม 2552
ณ. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ที่
39

รางวัลเกียรติบัตร/
ชื่อ
เกียรติคุณ
ถ๎วยรางวัล
นางสาวสินีนาฏ ทองโตนด
ปวช.3 วิจิตรศิลป์
นางสาวอมรรัตน์ เป้กล๎า
ปวช.3/5 การขาย

40

ถ๎วยรางวัล

41

ประกาศนียบัตร

นางสาวสินีนาฏ ทองโตนด
ปวช.3 วิจิตรศิลป์
นางสาวอมรรัตน์ เป้กล๎า
ปวช.3/5 การขาย
นางสาวจันสุดา ตํายเผํา
ปวช.2/9 คอมพิวเตอร์
นางสาวศิริโสภา ไผํเรือง
ปวช.3/7 เลขานุการ
นายณัฐพงษ์ เพ็ชรมุข

42

เหรียญทองแดง

นายณัฐพงษ์ เพ็ชรมุข

43

ประกาศนียบัตร

นายมงคล อินทร์เรือง
ปวช.2 วิจิตรศิลป์

44

เกียรติบัตร

นางสาวแก๎วตา ยศดา
ปวส. 1/8 การตลาด

45

เกียรติบัตร

นางสาวพรพิมล กิติวงศ์
ปวส.1 อาหาร

รายการ

หน่วยงาน

รางวัลชนะเลิศ กีฬาเซปักตะกร๎อ
ทีมหญิงเดี่ยว การแขํงขันกีฬา
อาชีวะเกมส์ ภาคเหนือ 52
19 – 25 ตุลาคม 2552
จ.
ลําพูน
รางวัลชนะเลิศ กีฬาประเภท
เซปักตะกร๎อทีมชุดหญิง การ
แขํงขันกีฬาอาชีวะเกมส์
ภาคเหนือ 52 วันที่ 19- 25
ตุลาคม 2552 จ.ลําพูน

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รางวัลชนะเลิศ การแขํงขันการจัด
กรมการพัฒนาฝีมือ
ดอกไม๎ ระดับภาค ในงานแขํงขัน แรงงาน กระทรวงแรงงาน
ฝีมือแรงงานแหํงชาติ ครั้งที่ 23 และสถาบันพัฒนาฝีมือ
ระดับภาค วันที่ 6 – 7 สิงหาคม
แรงงานภาค 9
2552
รางวัลเหรียญทองแดง การ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
แขํงขันจัดดอกไม๎ ในงานแขํงขัน
กระทรวงแรงงาน
ฝีมือแรงงานแหํงชาติ ระดับชาติ
รางวัลชนะเลิศ การออกแบบ
สํานักศิลปและวัฒนธรรม
โปสเตอร์ตํอต๎านยาเสพติด หัวข๎อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
“เทํ..ดี..ไมํต๎องมียาเสพติด”
กําแพงเพชร
รางวัลชนะเลิศการประกวดการ
สถาบันระหวํางประเทศ
เขียนแผนธุรกิจ โครงการคําย
เพื่อการค๎าและการพัฒนา
ความรู๎ยุววาณิช ระหวํางวันที่ 3-8
กุมภาพันธ์ 2553 ณ เฮือนคํา
ฟ้า อ. แมํสอด จ. ตาก
รางวัลรองอันดับ 2 การประกวด
สํานักงาน
อาหารไทยจานเดียว (ปวส) ใน
คณะกรรมการ
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ ระดับ
การอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ วันที่ 14-18 ธันวาคม
2552 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ที่
46

รางวัลเกียรติบัตร/
ชื่อ
เกียรติคุณ
เกียรติบัตร
นางสาวสุนิสา สุกใส
ปวช.3 ทํองเที่ยว

รายการ

47

เกียรติบัตร

นายธีระพล แซํเหรา
นายยุทธการ จินวรรณ
ปวช.3 อาหาร

48

ประกาศนียบัตร

นางสาวกมลชนก สงวน
นางสาวกนกวรรณ ปานทิพย์
นางสาวเมษา แก๎วสุขเรือง
ปวช.3 อาหารและโภชนาการ

49

เกียรติบัตร

นางสาวสการัตน์ แสงเนตร
ปวส. 1/8 การตลาด

50

เกียรติบัตร

นายธัญยะ แนํนอุดร
ปวช.3 วิจิตรศิลป์

หน่วยงาน

รางวัลชมเชย การผสมเครื่องดื่ม สํานักงานคณะกรรมการ
ประเภท หญิงเดี่ยว ในการ
การอาชีวศึกษา
แขํงขันทักษะวิชาชีพ ระดับ
ภาคเหนือ วันที่ 14-18 ธันวาคม
2552 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย
รางวัลชมเชย การประกวดอาหาร สํานักงานคณะกรรมการ
ไทยจานเดียว (ปวช) ในการ
การอาชีวศึกษา
แขํงขันทักษะวิชาชีพ ระดับ
ภาคเหนือ วันที่ 14-18 ธันวาคม
2552 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย
รางวัลอันดับที่ 7 การแขํงขัน
สํานักงานคณะกรรมการ
Thai rice king of Food
การอาชีวศึกษา
(เทศกาลวันข๎าวไทย) วันที่ 10 11 มิถุนายน 2552 ณ. ห๎าง
เซ็นทรัลแจ๎งวัฒนะ
รางวัลชมเชยการประกวดการ
สถาบันระหวํางประเทศ
เขียนแผนธุรกิจ โครงการคําย
เพื่อการค๎าและการพัฒนา
ความรู๎ยุววาณิช ระหวํางวันที่ 3-8
กุมภาพันธ์ 2553 ณ เฮือนคําฟ้า
อ. แมํสอด จ. ตาก
รางวัลชมเชย การวาดภาพเหมือน สํานักงานคณะกรรมการ
บุคคล ในการแขํงขันทักษะ
การอาชีวศึกษา
วิชาชีพ ระดับภาคเหนือ วันที่
14-18 ธันวาคม 2552
ณ. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย...
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ข้อมูลการติดต่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

หมายเลขโทรศัพท์ 0-5561-1789 และหมายเลขภายในที่ทํานต๎องการติดตํอ
ตํอ
0
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

ห๎อง
ห๎องประชาสัมพันธ์
ห๎องสมุด
ห๎องสารบรรณ
ห๎องวางแผน
ห๎องการเงิน
ห๎องพักครูศิลป์
ห๎องผู๎อํานวยการ
ห๎องแนะแนว
ห๎องพักครูคหกรรม
ห๎องรองฯ ฝ่ายหบริหารทรัพยากร
ห๎องบุคลากร
ห๎องรองฯ ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
ห๎องวิชาการ / รองฯ ฝ่ายวิชาการ
ห๎องคหกรรมอาหาร
ห๎องสอนครูศุภนิธย์

ตํอ
116
118
119
120
121
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

ห๎อง
ห๎องคหกรรมผ๎า
ห๎องทะเบียน
ห๎องบัญชี
ห๎องศูนย์ภาษา Self
ห๎องโสตฯ
ห๎องกิจกรรม
ห๎องสหกรณ์
ห๎องผู๎อํานวยการ
ตึกทํองเที่ยว
ห๎องคอมฯ 123
ห๎องพักครู อ.โสภา
ห๎องรองฯ ฝ่ายวางแผน
ห๎องพัสดุ
ป้อมยาม
ห๎องงานประกัน
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