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ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
เป็นโรงเรียนในสังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเปิดทํา
การสอนใหชื่อวา “ โรงเรียนชางทอผา ” โดยอาศัยสถานที่ของโรงเรียนอุดมดรุณีเป็นที่เรียน ชั่วคราว ทั้งนี้
เนื่องจากอาคารเริ่มกําลังอยูในระหวางการกอสราง ณ ถนนสิงหวัฒน์ เลขที่ 108 ตําบลธานี อําเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย และไดเปิดทําการสอนตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2481 เป็นตนมา เดิมเปิดสอนวิชาชีพทอผา
รับผูสําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตอมาไดเปลี่ยนเป็นชื่อ “ โรงเรียนการชางสตรีสุโขทัย ” เปิดรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน ไดมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการศึกษาชาติเพื่อใหประชาชนไดศึกษา
วิชาชีพตามความถนัดโดยขยายการศึกษาใหสูงขึ้นและเปิดแผนกวิชาชีพเพิ่มขึ้น ดังนี้

พ.ศ. 2481 เปิดโรงเรียนชางทอผา
พ.ศ. 2491 เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนการชางสตรีสุโขทัย ” และเปิดสอนชั้นประโยค อาชีวศึกษา ตอนตน
พ.ศ. 2493 เปิดสอนประโยคมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย
พ.ศ. 2500 เปิดโรงเรียนอาชีวศึกษาผูใหญแผนกชางตัดเสื้อและการตัดเย็บเสื้อ
พ.ศ. 2501 เปิดแผนกเครื่องเคลือบดินเผาประโยคมัธยมศึกษาตอนตนและ ตอนปลาย
พ.ศ. 2503 เปิดสอน ประโยคมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาชั้นสูงแผนกการชางสตรี
พ.ศ. 2506 เปิดสอนประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูงแผนกวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
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พ.ศ. 2509 เขาโครงการ “UNISEF” ทําการสอน 4 แผนกวิชา
1. แผนกวิชาผาและการตัดเย็บ
2. แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
3. แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
4. แผนกวิชาศิลปหัตถกรรม
4.1 งานเครื่องเคลือบดินเผา
4.2 งานไม
พ.ศ. 2516 เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนอาชีวศึกษาสุโขทัย ”

พ.ศ. 2519 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศรวมโรงเรียนอาชีวศึกษาทั่วประเทศ 31 จังหวัด รวมโรงเรียน
การชางสุโขทัยและโรงเรียนอาชีวศึกษาสุโขทัยเขาดวยกัน
ยกฐานะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย
เขต 1และเขต 2 ตามลําดับ ตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม 2519
พ.ศ. 2520 เปิดแผนกวิชาศิลปหัตถกรรม ภาคนอกเวลาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
พ.ศ. 2522 เปิดสอนแผนกคหกรรมศาสตร์ทั่วไปภาคนอกเวลาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พ.ศ. 2523 กระทรวงศึกษาธิการประกาศแยกวิทยาเขต ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ( เดิม ) ออกเป็น
วิทยาลัยใหม 2 วิทยาลัย โดยเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย วิทยาเขต 2 เป็น
“ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ” ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2523
พ.ศ. 2524 เปิดสอนแผนกวิชาวิจิตรศิลป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )
พ.ศ. 2524 งดรับนักเรียนเขาเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย ( ม.ศ. 4–5)
พ.ศ. 2525 กระทรวงศึกษาธิการประกาศใหวิทยาลัยเปิดสอนแผนกวิชาพณิชยการขึ้นแตมีปัญหาเรื่อง
อาคารเรียน ยังไมรับนักเรียนในปีนี้
พ.ศ. 2526 เปิดสอนแผนกวิชาพณิชยการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจํานวน 1 หองเรียน
พ.ศ. 2527 เปิดสอนสาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย อาหารและโภชนาการ วิจิตรศิลป หัตถอุตสาหกรรม
และสาขาวิชาการบัญชี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) และสาขาวิชาการ
บัญชีในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ( ปวท. )
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พ.ศ. 2530 เปิดสอนสาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ( ปวท. )
พ.ศ. 2534 เปิดสอนกลุมวิชาการตลาด 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.)
รับผูจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6 )
พ.ศ. 2541 เปิดสอนสาขาวิชาการเลขานุการ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส .) รับผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช .)
พ.ศ. 2542 เปิดสอนสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว ( ระบบทวิภาคี ) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)
พ.ศ. 2545 เปิดสอนสาขาวิชาจิตรกรรมสากล ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส .)

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E x cellen t M oral s Kn ow ledg e an d C areer

4

ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

1.2 ขนาดและที่ตั้ง
1.2.1 ขอมูลทั่วไป
ตั้งอยูที่
108 ถนนสิงหวัฒน์ ตําบลธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์
64000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5561-1789
หมายเลขโทรสาร 0-5561-2419
E-mail
stvc.sukhothai@gmail.com
Website
http://www.stvc.ac.th
1.2.2 อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดกับ ถนนสิงหวัฒน์
ทิศใต
ติดกับ ที่ดินของนายหวา ภูมิประพัทธ์
ทิศตะวันออก
ติดกับ ที่ดินนายนิตย์ ยนต์นิยม
ทิศตะวันตก
ติดกับ ที่ดินนางประดับ ทับเที่ยง
1.2.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีเนื้อที่แบงเป็น 2 สวน ดังนี้
1.2.3.1 เนื้อที่ภายในวิทยาลัยฯ
10 ไร 72.3 ตารางวา (สท.8)
1.2.3.2. เนื้อที่ภายนอกวิทยาลัยฯ 17 ไร 1 งาน 88.4 ตารางวา (สท.139)
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1.3 สภาพปัจจุบันของวิทยาลัย
1.3.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ปรัชญาของวิทยาลัย

“ คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ ”
(Excellent Morals, Higher Knowledge, and Career Paths)
วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย (Vision)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเป็นสถาบันแหงการอนุรักษ์วิถีชีวิต และวัฒนธรรมทองถิ่นที่มีความเป็น
เลิศดานวิชาชีพตามมาตรฐานสากล
(To develop The learning organization and professional service leading to
international standard and conserve local traditions.)
พันธกิจของวิทยาลัย (Mission)
1. ผลิตผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพตามาตรฐานวิชาชีพ
(To produce graduates with national vocational qualification.)
2. พัฒนาศักยภาพองค์กรใหเป็นองค์กรแหงการเรียนรูและบริการวิชาชีพ
(To develop the learning organization and the professional administration.)
3. รวมอนุรักษ์และสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นอยางยั่งยืน
(To conserve and promote sustainably within local traditions.)
4. พัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพสูมาตรฐานสากล
(To develop the vocational curriculum according to international standards.)
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(To manage the efficient administration incorporating the philosophy of suffiency
economy.)
6. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
(To develop of the efficient quaklity assurance system.)
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เป้าประสงค์
1. นักเรียน-นักศึกษาสอบไดมาตรฐานวิชาชีพ
2. นักเรียน-นักศึกษาจัดทําโครงการวิชาชีพ
3. นักเรียน-นักศึกษาเขารวมกิจกรรมวันสําคัญตางๆกับชุมชนและจังหวัด
4. สงเสริมการบริการชุมชน เขารวมกิจกรรมวันสําคัญตางๆ กับชุมชนและจังหวัด
5. สงเสริมการบริการชุมชน เขามาหาความรูในสถานศึกษาได
6. นักเรียน-นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
1. เพื่อผลิตบุคลากรดานวิชาชีพใหมีความรูและทักษะในการทํางาน การศึกษาตอและ การ
ประกอบอาชีพอิสระ
2. เพื่อสรางศักยภาพดานการจัดการองค์ความรูและบริการวิชาชีพ
3.เพื่อบริหารจัดการองค์กรใหมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหมีประสิทธิภาพสอดคลอง
กับการประกันคุณภาพการศึกษา
1.3.2 อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
อัตลักษณ์

: เป็นคนดี มีจิตบริการ สืบสานวัฒนธรรม

Identity

: Good Person with Service Mind and Thai Conservation

เอกลักษณ์

: แหล่งเรียนรู้ เชิดชู วัฒนธรรม

Unique

: Learning Resources and Glorious Thai Culture
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

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

สาขา

สาขางาน

1. ประเภทวิชาพณิชยกรรม

สาขาวิชาพณิชยการ

สาขางานการบัญชี
สาขางานการตลาด
สาขางานการเลขานุการ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. ประเภทวิชาคหกรรม

สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาอาหารและโภชนาการ
สาขาคหกรรมศาสตร์

สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น
สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์

3. ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาศิลปกรรม

สาขางานวิจิตรศิลป์
สาขางานศิลปกรรมเซรามิก
สาขางานการออกแบบ

4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

สาขางานการท่องเที่ยว mini english program

ขอมูล ณ วันที่ 1/06/58
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2547
เปิดสอน 3 ประเภทวิชา 8 สาขาวิชา 8 สาขางาน
ประเภทวิชา
1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

2. ประเภทวิชาคหกรรม

3. ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขา

สาขางาน

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาเลขานุการ
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

สาขางานการบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานการตลาด
สาขางานการจัดการสานักงาน
สาขางานการประกอบอาหาร
สาขางานบริหารคหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต

4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว

สาขางานการท่องเที่ยว (ทวิภาคี)

ขอมูล ณ วันที่ 1/06/58
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ทาเนียบผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
1. นายชื้น คงตระกูล
2. นางสาวทวีระดา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
3. นายระหวย จับจิต (รักษาการ)
4. นางบุญนํา
ศิริรัตน์
5. นางฉออน
ฟุูงลัดดา
6. นางสาวสุภาพ
คอวณิช
7. นางสาวกรองกาญจน์ รัศมิทัต
8. นางสาวศรีสมร
สุขานุศาสตร์ (รักษาการ)
9. นายเอนก
จูจันทร์
10. นางสาวสายหยุด มีวาสนา
11. นางสาวเกษร
ขวัญยืน
12. นางศรีวรรณา
สิงหานุวัฒน์
13. นางกฤษณา
ปูอมทอง
14. นางจินตนา
เสรีภาพ
15. นางพรลินี
ชัยรัตน์
16. นายวีระ
กรีธาชาติ
17. นางสาวโอลิน
ศักดิ์อลงกรณ์
18. นายสมบัติ
แสงสวางสัจกุล
19. นางเพทาย
ซื่อสัจจพงษ์
20. นางสาวปิยวรรณ วรวิทย์รัตนกุล
21. นางพรเพ็ชร พรรณวงค์
22. นายสมเดช พุมชา 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
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
๑. นางสาวปิยวรรณ วรวิทย์รัตนกุล ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประธานกรรมการ
๒. นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร กรรมการ
๓. นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการ
๔. นายธเนศ เสงี่ยมศักดิ์ รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานฯ กรรมการ
๕. นายสุรพล วรินทร์เวช รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาฯ 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 สินอําพล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๓. นางวนิดา ไกรกิจราษฎร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
(หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป) กรรมการและเลขานุการ

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ผู้บริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

นางสาวปิยวรรณ วรวิทย์รัตนกุล
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

นายสุรพล วรินทร์เวช
นายธเนศ เสงี่ยมศักดิ์
นายวรพันธ์ เพิ่มพูล
รองฯ ฝ่ายพัฒนากิจการ รองฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นักเรียนนักศึกษา
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ส่วนที่ 2
ข้อมูลบุคลากร
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
จํานวนผูบริหารและครูจําแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง ประจําปีการศึกษา 2557

ชาย

หญิง

ป.เอก

ป.โท

ป.ตรี

ครูผู้ช่วย

ชานาญการ

ชานาญพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ครู คศ1

ครูจ้างสอน

พนักงานราชกร

รวมทั้งหมด

ตาแหน่ง ผู้บริหาร/ครู

อัตราจ้าง

ฝุายบริหาร
แผนกวิชาบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
แผนกวิชาการโรงแรมฯ
แผนกวิชาวิจิตรศิลป
แผนกวิชาออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรม
เซรามิค
แผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ
แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม
แผนกวิชาแฟชั่นและ
สิ่งทอ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

วุฒิการศึกษา

พนักงานราชการ

ผู้บริหาร / แผนกวิชา

เพศ

ข้าราชการ

สถานภาพ

5
9
7
7

5
7
6
5

-

2
1
2

4
2
4
-

1
7
3
7

-

5
3
2
2

6
5
5

3
3

6
4
-

1
1
-

-

1
1

2
1
3

-

9

7

1

1

3

6

-

7

2

-

2

5

-

-

1

1

2
2
2

2
1
2

-

1
-

1
1

1
2
1

-

2
1
-

1
2

-

1
2

-

-

2
-

1
-

-

3

2

-

1

1

2

-

-

3

-

2

-

-

-

1

-

4

4

-

-

-

4

-

-

4

-

4

-

-

-

-

-

3

3

-

-

-

3

-

1

2

-

2

-

-

1

-

-

3

3

-

-

-

3

-

-

3

-

2

-

-

1

-

-

16
72

14
59

1

2
11

5
21

11
51

-

7
30

9
52

6

9
5 - 2 34
2 - 8 9
ณ วันที่ 13 มกราคม 2558

-

จานวน
(คน)
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ตารางที่ 1.7 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจําแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา

จานวน
(คน)

ลูกจ้างประจา

ลูกจ้างชั่วคราว

ชาย

หญิง

ม.ต้น หรือต่ากว่า

ม.ปลาย /ปวช.

ปวส./อนุปริญญา

ปริญญาตรี

สูงกว่า ป.ตรี

หัวหนาหมวดรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
ผูดูแลหมวดสถานที่
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2
พนักงานโทรศัพท์
นักการภารโรง
พนักงานสถานที่
ยาม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บุคลากร
เจาหนาที่การเงิน
เจาหนาที่การบัญชี
เจาหนาที่พัสดุ
เจาหนาที่ทะเบียน
เจาหนาที่งานโครงการพิเศษ
เจาหนาที่ศูนย์ขอมูล
เจาหนาที่งานประกันคุณภาพ
เจาหนาที่งานกิจกรรม
เจาหนาที่แนะแนว
เจาหนาที่วัดผลประเมินผล/
ทวิภาคี
เจาหนาที่ศูนย์วิทยบริการ
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ์
เจาหนาที่งานวางแผน
เจาหนาที่งานการคาฯ
เจาหนาที่งานหลักสูตร
แมบาน
รวมทั้งหมด

วุฒิการศึกษา

พนักงานราชการ

งานตามโครงสร้าง
บริหารสถานศึกษา

เพศ

ข้าราชการ ก.พ.

สถานภาพ

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

1
-

1
-

1
1
1
1
1
-

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

1
2
1
1
7
3
1
2
1
-

1
2
1
3
1
3
1
1
1
1

1
1
1
2
-

2
7
-

1
1
1
1
1
-

1
2
1
3
3
1
2
1
1

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

1

-

-

1
1
1
1
1
1
41

1

1

5

1
1
1
1
1
1
34

19

1
1
1
1
1
1
22

1
5
10 6
ณ วันที่ 8 กันยายน
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1
1
1
1
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2557

-

ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ส่วนที่ 3
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

3.1 สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2545 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) พุทธศักราช 2557 รายละเอียดสภาพปัจจุบันของสถานศึกษามีดังนี้
3.1.1 จํานวนผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 ดังแสดงใน
ตาราง
ตาราง จํานวนผูเรียน ปีการศึกษา 2557 แยกตามประเภทวิชา
ประเภทวิชา / สาขาวิชา
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
สาขาวิชางานบัญชี
สาขาวิชางานเลขานุการ
สาขาวิชางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชางานการขาย/ การตลาด
สาขาวิชางานธุรกิจคาปลีก
รวม
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชางานวิจิตรศิลป
สาขาวิชางานออกแบบ
สาขาวิชางานเครื่องเคลือบดินเผา
สาขาวิชางานเครื่องเคลือบดินเผา (ทวิภาคี)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
รวม
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
- สาขาวิชางานดอกไมประดิษฐ์
- สาขาวิชางานคหกรรมการผลิต (ทวิภาคี)
รวม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1. สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปวช

(ขอมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2557)
จานวนนักเรียน (คน)
ปวส
รวม

312
57
361
72
1
803

203
39
175
34
451

515
96
536
106
1
1254

17
22
14
53

28
28

17
22
14
28
81

6
64

30

6
94

29
99

6
36

35
135

62
62
1,017

16
16
531

78
78
1,548

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ตาราง จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2557 แยกตามระดับชั้น เพศและประเภทวิชา
(ขอมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2557)
ระดับชั้น

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

รวม

สาขาวิชา
ประเภทวิชาพณิชยกรรม/สาขาวิชา
พณิชยการ

ช

ญ

รวม

ช

ญ

รวม

ช

ญ

รวม

ช

ญ

รวม

สาขาวิชาการบัญชี

8

103

111

1

87

88

6

107

113

15

297

312

สาขาวิชาการเลขานุการ

0

18

18

0

19

19

1

19

20

1

56

57

สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

35

82

117

17

93

110

17

117

134

69

292

361

สาขาวิชาการตลาด

5

26

31

5

15

20

1

20

21

11

61

72

สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

1

รวมสาขาวิชาพณิชยการ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว/
สาขาวิชาการท่องเที่ยว

48

229

277

23

214 237

25

263

288

96

707

803

สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว

7

14

21

1

17

18

2

21

23

10

52

62

รวมสาขาวิชาการท่องเที่ยว
ประเภทวิชาศิลปกรรม/สาขาวิชา
ศิลปกรรม

7

14

21

1

17

18

2

21

23

10

52

62

สาขาวิชาวิจิตรศิลป

3

5

8

2

0

2

5

2

7

10

7

17

สาขาวิชาการออกแบบ

6

1

7

3

3

6

5

4

9

14

8

22

สาขาวิขาศิลปกรรมเซรามิค

4

0

4

6

1

7

1

2

3

11

3

14

สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา (ทวิภาคี)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

6

19

11

4

15

11

8

19

35

18

53

สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

1

2

3

1

1

2

0

1

1

2

4

6

สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ (ทวิภาคี)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

5

20

25

7

18

25

7

7

14

19

45

64

สาขาวิชาคหกรรม

1

7

8

2

8

10

1

10

11

4

25

29

-สาขาวิชางานธุรกิจคหกรรม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-สาขาวิชางานคหกรรมการผลิต (ทวิภาคี)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมประเภทวิชาคหกรรม

7

29

36

10

27

37

8

18

26

25

74

99

รวมระดับ ปวช.

75

278

353

45

262 307

46

310

356

166

851

1,017

รวมสาขาวิชาศิลปกรรม
ประเภทวิชาคหกรรมศาตร์
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ตาราง จํานวนผูเรียน ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2557 แยกตามระดับชั้น เพศและประเภทวิชา
(ขอมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2557)
ระดับชั้น

ปวส.1

ปวส.2

รวม

ช

ญ

รวม

ช

ญ

รวม

ช

ญ

รวม

สาขาวิชาบัญชี

7

108

115

6

82

88

13

190

203

สาขาวิชาเลขานุการ

1

21

22

0

17

17

1

38

39

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

22

72

94

10

71

81

32

143

175

สาขาวิชาการตลาด

10

15

25

0

9

9

10

24

34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

216

256

16

179

195

56

395

451

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
(ทวิภาคี)

6

11

17

3

8

11

9

19

28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมสาขาวิชาศิลปกรรม

6

11

17

3

8

11

9

19

28

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

6

12

18

4

8

12

10

20

30

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

1

4

0

2

2

3

3

6

9

13

22

4

10

14

13

23

36

-

-

1
1

15
15

16
16

197

220

79

452

531

245

1,303

1,548

สาขาวิชา
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

- สาขางานธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)
รวมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ประเภทวิชาศิลปกรรม

ประเภทวิชาคหกรรม

- สาขางานธุรกิจคหกรรม
รวมประเภทวิชาคหกรรม
ประเภทวิชาการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว

- สาขาวิชาการทองเที่ยว
1
15
16
รวมประเภทวิชาการโรงแรมและ
1
15
16
การท่องเที่ยว
รวมระดับ ปวส.
56
255
311 23
รวมนักเรียน – นักศึกษา ปีการศึกษา 2557
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ตาราง จํานวนผูเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ/หรือแกนมัธยม จําแนกตามหลักสูตร
ประเภทวิชา สาขาวิชา

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

สถานที่

จานวน

จานวน

จานวน

ครั้ง

ผู้ให้บริการ

ผู้รับบริการ

4 กรกฎาคม
2557

1

3

37

4 กรกฎาคม
2557

1

3

27

17 มิถุนายน
– 2 กันยายน
2557

11

20

48

วันที่

ประเภทวิชาพณิชยการ/สาขาวิชาพณิชยการ
1. สาขางานบัญชี
ฝึกอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ
จํานวน 3 ชั่วโมง

โรงเรียนบานหนองสีดา
ตําบลสามพวง อําเภอคีรีมาศ
จังหวัดสุโขทัย

2. สาขางานการขาย / การจัดการธุรกิจค้าปลีก / การตลาด
ฝึกอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ
โรงเรียนบานหนองสีดา
จํานวน 3 ชั่วโมง
ตําบลสามพวง อําเภอคีรีมาศ
จังหวัดสุโขทัย
3. สาขางานการเลขานุการ
ฝึกอาชีพระยะสั้นแกนมัธยม
ประจําปีการศึกษา 2557

โรงเรียนวัดปากพระ ตําบลปาก
พระ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

สถานที่

วันที่

โรงเรียนวัดปากพระ ตําบล
ปากพระ อําเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย

17 มิถุนายน –
2 กันยายน
2557

จานวน

จานวน

จานวน

ครั้ง

ผู้ให้บริการ

ผู้รับบริการ

11

12

20

ประเภทวิชาศิลปกรรม
1. สาขางานวิจิตรศิลป์
ฝึกอาชีพระยะสั้นแกนมัธยม
ประจําปีการศึกษา 2557

ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์
1. สาขางานธุรกิจคกรรม
1.1 สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/คหกรรมการผลิต/ธุรกิจคหกรรม/การบริหารงานคหกรรมศาสตร์
เป็นวิทยากรรับเชิญในโครงการ
สงเสริมอาชีพผูพิการ ประจําปี
2557 รวมกับ อบต.บานน้ําพุ
ฝึกอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ
ในงานมหกรรมเสริมสราง
ความสุขใหประชาชนตําบลทุง
หลวง
2. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
108 อาชีพ ในงานเปิดโลก
การศึกษาสายงานอาชีพ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
เป็นวิทยากรรับเชิญในโครงการ
สงเสริมอาชีพผูพิการ ประจําปี
2557 รวมกับ อบต.บานน้ําพุ
ฝึกอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ
ในงานมหกรรมเสริมสราง
ความสุขใหประชาชนตําบลทุง
หลวง

อบต.บานน้ําพุ อ.คีรีมาศ
จ.สุโขทัย

17 - 18
กันยายน 2557

1

7

60

บริเวณหนาสํานักงาน
เทศบาลตําบลทุงหลวง
อําเภอคีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัย

3 กันยายน
2557

1

3

16

11 กุมภาพันธ์
2557

1

3

96

17 - 18
กันยายน 2557

1

3

60

3 กันยายน
2557

1

3

50

17 มิถุนายน –
2 กันยายน
2557

11

6

20

11 กุมภาพันธ์
2557

1

3

100

วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
อบต.บานน้ําพุ อ.คีรีมาศ
จ.สุโขทัย

บริเวณหนาสํานักงาน
เทศบาลตําบลทุงหลวง
อําเภอคีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัย
โรงเรียนวัดปากพระ
ฝึกอาชีพระยะสั้นแกนมัธยม
ตําบลปากพระ อําเภอเมือง
ประจําปีการศึกษา 2557
จังหวัดสุโขทัย
3. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
108 อาชีพ ในงานเปิดโลก
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
การศึกษาสายงานอาชีพ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

สถานที่

จานวน

จานวน

จานวน

ครั้ง

ผู้ให้บริการ

ผู้รับบริการ

3 กันยายน
2557

1

4

25

20 สิงหาคม
2557

1

3

61

17 มิถุนายน –
2 กันยายน
2557

11

15

20

วันที่

3. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ฝึกอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ
ในงานมหกรรมเสริมสราง
ความสุขใหประชาชนตําบลทุง
หลวง
ฝึกอาชีพระยะสั้น รวมกับ
องค์การบริหารสวนตําบลปุางิ้ว

บริเวณหนาสํานักงาน
เทศบาลตําบลทุงหลวง
อําเภอคีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัย
วัดทุงพลอ ตําบลปุางิ้ว
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย

ฝึกอาชีพระยะสั้นแกนมัธยม
ประจําปีการศึกษา 2557

โรงเรียนวัดปากพระ ตําบล
ปากพระ อําเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E x cellen t M oral s Kn ow ledg e an d C areer
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ส่วนที่ 4
ข้อมูลหลักสูตร
การเรียนการสอน
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E x cellen t M oral s Kn ow ledg e an d C areer

23

ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
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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 สาขางานตัดเย็บเสื้อผาแฟชั่น
สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขาคหกรรมศาสตร์
สาขางานธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ์
สาขางานธุรกิจคหกรรม

3. ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาศิลปกรรม

4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว สาขาวิชาการทองเที่ยว
และการโรงแรม

สาขางาน
สาขางานการบัญชี
สาขางานการขาย
สาขางานการเลขานุการ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขางานวิจิตรศิลป
สาขางานศิลปกรรมเซรามิก
สาขางานการออกแบบ
สาขางานการทองเที่ยว
ขอมูล ณ วันที่ 20/05/56

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E x cellen t M oral s Kn ow ledg e an d C areer
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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
ขอมูล ณ วันที่ 20/05/56

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E x cellen t M oral s Kn ow ledg e an d C areer
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ส่วนที่ 5
ข้อมูลงบประมาณ
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งบหน้ารายจ่ายการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จาแนกตามผลผลิต
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ส่วนที่ 6
ข้อมูลอาคารสถานที่
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ข้อมูลอาคารสถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีเนื้อที่ ดังนี้
1. เนื้อที่ของวิทยาลัย 10 ไร 72.3 ตารางวา (สท.8)
2. เนื้อที่ภายนอกวิทยาลัย 17 ไร 1 งาน 88.4 ตารางวา (สท.139)
1) อาคารเรียน จานวน 7 หลัง
1.1 หองเรียนวิชาทฤษฎี 28 หอง
1.2 หองปฏิบัติการ 29 หอง
1.3 หองโชว์ผลงาน 1 หอง
2) อาคารเฉพาะกิจ
2.1 โรงอาหาร – หอประชุม 1 หลัง
2.2 หองซักรีด 1 หลัง
2.3 อาคารผลิตผล 1 หลัง (หองเรียนสาขาวิชาทองเที่ยว)
2.4 อาคารโชว์ผลงาน 13 x 12 ม. 1 หลัง (ศูนย์อาหาร)
3) สนามกีฬา
3.1 สนามบาสเกตบอล 1 สนาม
3.2 สนามตะกรอ 1 สนาม
3.3 สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม
4) บานพักครู
4.1 ภายในวิทยาลัย
4.1.1 บานพักผูอานวยการครึ่งตึกครึ่งไม 2 ชั้น 1 หลัง
4.1.2 บานพักครู 2 หองนอน 1 หองนา 1 หลัง
4.1.3 บานครูครึ่งตึกครึ่งไม 2 ชั้น 1 หลัง
4.2 ภายนอกวิทยาลัย
4.2.1 บานพักครูแฟลต 2 ชั้น 1 หลัง จานวน 2 ครอบครัว
4.2.2 บานพักครูครึ่งตึกครึ่งไม 2 ชั้น 4 หลัง
4.2.3 บานพักครูเรือนแถวชั้นเดียว 1 หลัง จานวน 6 หอง
4.2.4 บานพักคนงาน ภารโรงชั้นเดียว 2 หลัง จานวน 4 ครอบครัว
4.2.5 บานพักครูครอบครัวสองชั้น 1 หลัง จานวน 5 ครอบครัว
4.2.6 บานพักครูแฟลต 4 ชั้น 1 หลัง จานวน 14 หอง

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E x cellen t M oral s Kn ow ledg e an d C areer
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ประเภทอาคารเรียนและปฏิบัติการ
อาคาร 1
ลักษณะอาคาร คอนกรีตเหล็ก
3 ชั้น 2 หลังมีทางเชื่อม
ขนาดอาคาร
666 ตารางเมตร
กอสรางเมื่อ ปี
พ.ศ. 2525 –2526
จานวนเงินกอสราง เงินงบประมาณ
5,820,000 บาท
อาคาร 2
ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก
3 ชั้น 2 หลังมีทางเชื่อม
ขนาดอาคาร
666 ตารางเมตร
กอสรางเมื่อ ปี
พ.ศ. 2527 – 2528
จานวนเงินกอสราง 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
กอสรางเมื่อ ปี
พ.ศ. 2529 – 2530
จานวนเงินกอสราง เงินงบประมาณปี
2529
เงินงบประมาณปี 2530

3,000,000 บาท
3,200,000 บาท

อาคาร 4
ลักษณะอาคาร อาคารศูนย์อานวยการเรียนรู
ขนาดของอาคาร กวาง
9 เมตร ยาว 9 เมตร จานวน 1 ชั้น
กอสรางเมื่อ ปี
พ.ศ. 2506
จานวนเงินกอสราง
30,000 บาท
อาคาร 5
ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก
4 ชั้น
ขนาดอาคาร
1,440 ตารางเมตร
กอสรางเมื่อ ปี
พ.ศ. 2535 – 2536
จานวนเงินกอสราง เงินงบประมาณ
6,830,000 บาท

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E x cellen t M oral s Kn ow ledg e an d C areer
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อาคาร 6
ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก
4 ชั้น
ขนาดอาคาร
2,000 ตารางเมตร
กอสรางเมื่อ ปี
พ.ศ. 2538
จานวนเงินกอสราง เงินงบประมาณ
12,100,000 บาท
อาคารหอประชุม
ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก
2 ชั้นครึ่ง
ขนาดอาคาร
845 ตารางเมตร
กอสรางเมื่อ ปี
พ.ศ. 2529 -2530
จานวนเงินกอสราง
เงินงบประมาณปี
2529 2,500,000 บาท
เงินงบประมาณปี
2530 1,500,000 บาท
การใชงาน
ชั้นที่ 1
เป็นที่รับประทานอาหารของนักเรียน – นักศึกษา
ชั้นที่ 2 เป็นหอประชุม
ชั้นลอย เป็นที่เก็บครุภัณฑ์ที่ชารุด
อาคารศูนย์ปฏิบัติการ
ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก
3 ชั้น
ขนาดอาคาร
955.5 ตารางเมตร
กอสรางเมื่อ ปี
พ.ศ. 2538
จานวนเงินกอสราง เงินงบประมาณ
3,170,000 บาท
การใชงาน
เป็นอาคารเรียน แผนกการทองเที่ยว

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E x cellen t M oral s Kn ow ledg e an d C areer
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ส่วนที่ 7
ข้อมูลจังหวัดสุโขทัย

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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ข้อมูลสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2557
สถานประกอบการที่มีส่วนร่วมต่อการจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในด้านทวิ
ภาคีและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาทุกแผนกวิชา
ลาดับ

รายชื่อสถานประกอบการ

1

สนง.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
130 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000) โทร.055-616228-9 โทรสาร.055-616366

2

สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-610222

3

สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย
9/2 หม่ 2 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-645717 โทรสาร.055-645719

4

สนง.เขตพื้นที่การประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
37 หมู่ 1 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-616180-2 โทรสาร.055-613460

5

กศน.เมืองสุโขทัย
หมู่ 2 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-651813

6

โรงเรียนวัดปากพระ
หมู่ 1 ต.ปากพระ อ.เมือง จ.สุโขทัย

โทร.055-946117

7

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
77/14 ถ.ประเวศนคร ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-611109 โทรสาร.055-611109

8

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
285 หมู่ 14 ถ.สุโขทัย-กําแพงเพชร ต.บ้านกล้วย อ.เมือง โทร.055-610218-9 Fax.055-610218

9

โรงเรียนวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสวรรค์)
400 ต.ธานี อ.เมือง โทร.055-611108

10

โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ (ประชาสวรรค์)
หมู่ 1 ต.บ้านหลุม อ.เมือง โทร.055-944045 โทรสาร.055-632689

11

โรงเรียนวัดตาลเตี้ย
หมู่ 2 ต.ตาลเตี้ย อ.เมือง โทร.055-699337

12

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
11/141 ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง โทร.055-610597

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E x cellen t M oral s Kn ow ledg e an d C areer

35

ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

13

สถานีตํารวจภูธรเมืองสุโขทัย
26 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

โทร.055-6613110 โทรสาร.055-613112

14

ธนาคารออมสิน สาขาจรดวิถีถ่อง
ต.ธานี อ.เมือง โทร.055- โทรสาร.055-

15

ธนาคารออมสิน สาขาสุโขทัย
94 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-611545

16

ธนาคารกรุงไทย สาขา สุโขทัย
48/2 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-611298-9 โทรสาร.055-612921

17

บริษัท ที โอ ที จํากัด (มหาชน) สาขาสุโขทัย
ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร055-

18

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาสุโขทัย96/5 ถนนสิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-612014-5 Fax.055-612014-5 ต่อ14

19

สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย
211/21 หมู่ 1 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านสวน อ.เมือง โทร.055-699427-8 โทรสาร.055-699428

20

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

21

โครงการชลประทานสุโขทัย
180 หมู่ 4 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-611112 Fax.055-610519

22

โรงเรียนอุดมดรุณี
ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ. สุโขทัย โทร.055-611271 โทรสาร.055-612900

23

เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาปั้ม ปตท.บ้านสวน
384/17 หมู่ 2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-607075-6 โทรสาร.055-601075

24

ร้านหอมฟุ้ง MR.PERFOME ตลาดอาจารย์มนัส
ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.087-5210081

25

บ.เอส เอส แอนด์ เค คอมพิวเตอร์
95/6 หมู่ 12 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-614614

26

หจก.โชคชัยมอเตอร์ สาขาสุโขทัย
191/1 หมู่ 7 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-620288

27

ร้านอักษรศิลป์
ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.086-9252120
คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E x cellen t M oral s Kn ow ledg e an d C areer

36

ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

28

ร้านสุโขทัยกราฟิกแอนด์ดีไซน์
342/20 หมู่ 9 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-621777

29

ร้านเอ็มโฆษณา
96/10 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-614725

30

โรงพิมพ์วิทยา
91 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-621140 โทรสาร.055-61214

31

ร้านโฟรวี
141/20 หมู่ 4 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

โทร.0555-612444 โทรสาร.055-612444

32

บริษัท โตโยต้า สาขาสุโขทัย
105/1 หมู่ 4 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-611203 โทรสาร.055-611212

33

เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาเมืองสุโขทัย
23/11 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-622034

34

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

35

ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 64 จังหวัดสุโขทัย
หมู่ 10 ต.ยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-612430

36

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

37

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

38

ธกส.สาขา บ้านกล้วย
ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-614617 โทรสาร.055-614616

39

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

40

โรงพยาบาลสุโขทัย
2/1 หมู่ 12 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-611702 โทรสาร.055-611782

41

สนง.สรรพากรพื้นที่สุโขทัย
330 หมู่ 14 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-612741

42

สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านสวน
1 หมู่ 3 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000) โทร.055-699520 Fax.055-699250
คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E x cellen t M oral s Kn ow ledg e an d C areer

37

ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

43

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000) โทร.055-616417 Fax.055-611234

44

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
102 หมู่ 14 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-611050

45

สนง.แรงงานจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางชั้น 4
ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-

46

สหกรณ์การเกษตรสุโขทัยธานี จํากัด
41/3 หมู่ 2 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-645745 โทรสาร.055-621937

47

โรงเรียนบ้านเพชรไฝa
หมู่ 4 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.086-6085758

48

โรงเรียนบ้านปากแคว
หมู่ 4 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-645920

49

โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบํารุง)
หมู่ 2 ถ.ยางซ้าย-บางระกํา ต.ยางช้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-611601

50

อบต.บ้านสวน
หมู่ 9 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-613689 โทรสาร.055-613689 ต่อ 17

51

สถานีตํารวจภูธรบ้านสวน
ต.บ้านสวน อ.เมือง โทร.055-699337

52

องค์การบริหารส่วนตําบลปากพระ
หมู่ 1 ต.ปากพระ อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-946115-6

53

ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที
6 ถ.เปรมประชา ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

โทร.055-611226-7 Fax.055-612333

54

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย
101 หมู่ 4 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-611024 Fax.055-611024 ต่อ 24

55

สนง.ขนส่งจังหวัดสุโขทัย
20 หมู่ 13 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-612731

56

สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย
ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-612413 โทรสาร.055-612413

57

หจก.สุโขทัยธงชัยวิทยุ
27-29 ถ.ตัดใหม่สายซี ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E x cellen t M oral s Kn ow ledg e an d C areer

38

ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

58

ศาลจังหวัดสุโขทัย
160 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-6151727-29 Fax.055-751723

59

โรงแรมอมร
328/29 หมู่ 9 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-610444 โทรสาร.055-610447

60

ร้านสุเทพสังคโลก
203/2 หมู่ 3 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-697036

61

ร้านบัวสังคโลก
276/1 หมู่ 3 ต.เมืองเก่า อ.เมือง (64210) จ.สุโขทัย โทร.055-633291

62

สํานักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
362 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-612690

63

สํานักงานเทศบาลตําบลเมืองเก่า
888 หมู่ 3 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-697322-3 โทรสาร.055-697324

64

แขวงการทางสุโขทัย
123 หมู่ 4 ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-611258 โทรสาร.055-612895

65

หจก.อู่ชํานาญการช่าง
12/4 หมู่ 1 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-612387 โทรสาร.055-616148

66

บ.เมืองไทย ลิสซิ่ง สาขา สุโขทัย
22/76-77 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-610141

67

ร้านบ้านดอกไม้
ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.082-3969229

68

ร้านอาหารครัวท้ายซอย
135/36 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.089-6401062

69

ปาย รีสอร์ท
ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-612741

70

โรงแรมไพลินสุโขทัย
10/2 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย

โทร.055-613310-5 โทรสาร.055-613317

71

โรงแรมสุโขทัยเทรเขอร์ รีสอร์ท แอนด์สปา
18/2-3 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-611555 โทรสาร.055-611222

72

โรงแรม เลอ ชาล์ม สุโขทัย รีสอร์ท
9/9 หมู่ 3 ถ.คีรีมาศ - นาโพธิ์ ต.เมืองเก่า จ.สุโขทัย โทร.055-63333 โทรสาร.055-633261
คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E x cellen t M oral s Kn ow ledg e an d C areer

39

ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

73

Foresto Guesthome
16/1-16/3 ถ.ประเวศนคร ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.083-2134112

74

T R Guest House
26/5 ถ.ประเวศนคร ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-611663

75

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

76

สุรีรัตน์ รีสอร์ท
ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-

77

โรงเรียนอนุบาลสายธรรม
ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-611947 โทรสาร.055-613519

78

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
108 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000) โทร.055-611798 Fax.055-612419

79

สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สาขาที่ 374)
143 หมู่ 4 ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย (64170) โทร.055-657379 โทรสาร.055-657304

80

สนง.สรรพกรพื้นที่ สาขากงไกรลาศ
ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โทร.055-691250 โทรสาร.055-631025

81

สหกรณ์การเกษตรกงไกรลาศ จํากัด
109 หมู่ 2 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โทร.055-691092 โทรสาร.055-691563

82

ทีว่าการอําเภอกงไกรลาศ
หมู่ 2 ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

โทร.055-691185

โทรสาร.055-691185

83

อบต.ท่าฉนวน
2 หมู่ 4 ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โทร.055-655188

84

อบต.ป่าแฝก
ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โทร.055-940187 โทรสาร.055-940187-100

85

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท่าฉนวน
หมู่ 12 ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โทร.055-655274

86

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม
หมู่ 2 ต.บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โทร.055-635231 โทรสาร.055-635231

87

เอดิสัน (ช่างหลวง) สาขากงไกรลาศ
หมู่ 2 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โทร.055-625378
คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E x cellen t M oral s Kn ow ledg e an d C areer

40

ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
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88

โรงเรียนบ้านหนองบัว (จิตพินิจประชาสวรรค์)
หมู่ 11 ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โทร.055-655272

89

ธกส.กงไกรลาศ
79/4 หมู่ 2 ถ.นรานุกูลกิจ ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โทร.055-625164

90

ธนาคารออมสิน สาขากงไกรลาศ
66/5 หมู่ 2 ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โทร.055-691031 โทรสาร.055-691232

91

อบต.ไกรนอก
99 หมู่ 3 ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โทร.055-657258

92

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
188 หมู่ 5 ต.ห้วยไคร้ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย โทร.089-9579563

93

หจก.กิตตินันท์พานิช
17/1 หมู่ 2 ต.วังน้ําขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย โทร.087-8403030 โทรสาร.055-946849

94

สถานีตํารวจภูธรบ้านด่านลานหอย
ต.ลายหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย โทร.055-689028

95

โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
หมู่ 8 ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย โทร.055-944564

96

โรงเรียนบ้านวังลึก
หมู่ 1 ต.วังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย โทร.091-8434117

97

สนง.เทศบาลตําบลตลิ่งชัน
140/3 หมู่ 5 ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย โทร.055-946764

98

สนง.เทศบาลตําบลลานหอย
ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย โทร.055-689026

99

ที่ว่าการอําเภอบ้านด่านลานหอย
หมู่ 1 ต.ลายหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย โทร.055-689014

100

ธนาคารออมสิน สาขา บ้านด่านลานหอย
49/3 หมู่ 1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย โทร.055-689173

101

อบต.วังลึก
หมู่ 3 ต.วังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย โทร.055-946663 โทรสาร.055-946663

102

สหกรณ์การเกษตรบ้านด่านลานหอย จํากัด
70/6 หมู่ 1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย โทร.055-689068 โทรสาร.055-689068
คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E x cellen t M oral s Kn ow ledg e an d C areer
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103

อารมณ์ดี รีสอร์ท (บ้านด่านลานหอย)
ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย โทร. 093-2830494

104

แอดไวซ์ โฮลดิ้งล์ กรุ๊ป จํากัด สาขาสวรรคโลก
119/5 ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โทร.055-643288 โทรสาร.055-623767

105

อบต.หนองกลับ
หมู่ 2 ต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โทร.055-694250 โทรสาร.055-642500

106

โรงเรียนเทศบาลสวรรค์โลกประชาสรรค์
ถ.จรดวิถีถ่อง ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โทร.055-642321 โทรสาร.055-642321

107

ศาลจังหวัดสวรรคโลก
ถ.หน้าเมือง ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โทร.055-641727 โทรสาร.055-641056

108

ธนาคารออมสิน สาขา สวรรคโลก
66 ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โทร.055-6416130

109

อบต.ย่านยาว
29 หมู่ 2 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย (64110) โทร.086-4410107 โทรสาร.055-643638

110

บริษัท มิตซูสุโขทัย จํากัด (สาขาสวรรคโลก)
99 หมู่ 3 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โทร.055-641133

111

อบต.ปากน้ํา
ต.ปากน้ํา อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย (64110) โทร.055-

112

สนง.ขนส่งจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
140 หมู่ 1 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โทร.055642318 โทรสาร.055-642318

113

สหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก จํากัด
122/3 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โทร.055-642088 โทรสาร.055-643949

114

สหกรณ์การเกษตรเมืองสวรรค์ จํากัด
10/2 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ในเมือง อ.สวร จ.สุโขทัย โทร.055-642147 โทรสาร.055-642153

115

ที่ทําการไปรษณีย์สวรรคโลก
165/5 ถ.หน้าเมือง ต.เมืองสวรรคโลก อ.เมืองสวรรคโลก (64110) โทร.055642071

116

สํานักงานเทศบาลเมืองสวรรคโลก
169 ถ.หน้าเมือง ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย (64110) โทร.055-641374 โทรสาร.055-641821

117

โรงแรมสุโขทัยเฮอริเทจ รีสอร์ท
999 หมู่ 2 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โทร.055-6475697
คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E x cellen t M oral s Kn ow ledg e an d C areer
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118

หจก. เอซี การบัญชีและคอมพิวเตอร์
74/3 หมู่ 3 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โทร.055-643319 โทรสาร.055-643319

119

โรงเรียนสอนตัดเสื้อเสริมสวยชฎาพร
54/1 หมู่ 5 ต.คลองตาล อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย (64120) โทร.081-6758889

120

สหกรณ์การเกษตรศรีสําโรง จํากัด
2/4 หมู่ 2 ต.คลองตาล อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย โทร.055-681288

121

อบต.ทับผึ้ง
144 หมู่ 3 ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย โทร.055-912062

122

อบต.ราวต้นจันทน์
52 หมู่ 5 ต.ราวต้นจันทน์ อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย

โทร.055-660602

123

อบต.วังทองแดง
7 หมู่ 2 ต.วังทองแดง อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย โทร.055-697304 โทรสาร.055-697304

124

สํานักงานเทศบาลตําบลศรีสําโรง
30 หมู่ 3 ถ.ศรีสําโรง-ศรีนคร ต.สามเรือน

อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย โทร.055-681657 โทรสาร.055-682243

125

ร้านทับผึ้งการเกษตร
41/7 หมู่ 1 ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย โทร.081-4749188 โทรสาร.055-912047

126

โรงเรียนบ้านวังพิกุล
1/3 หมู่ 3 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย โทร.055-690080

127

โรงเรียนบ้านไร่วิทยาคม
102 หมู่ 7 ต.บ้านไร่ อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย (64120) โทร.055-685010

128

โรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง
หมู่ 4 ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสําโรง

โทรสาร.055-685011

จ.สุโขทัย โทร.089-5644802

129

ธกส.สาขา ศรีสําโรง
56 หมู่ 5 ต.คลองตาล อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย โทร.055-681658 โทรสาร.055-681659

130

อบต.นาขุนไกร
78 หมู่ 4 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย โทร.055-615426 โทรสาร.055-615426

131

โรงเรียนบ้านขุนนาวัง
หมู่ 4 ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย (64160) โทร.055-690015

132

สํานักงานเทศบาลตําบลโตนด
134 หมู่ 1 ถ.เทศบาล 2 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย โทร.055-693100
คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E x cellen t M oral s Kn ow ledg e an d C areer
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ธกส.สาขาคีรีมาศ
22 หมู่ 7 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย โทร.055-695167

134

โรงเรียนวัดดุสิดาราม
28 หมู่ 5 ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ

จ.สุโขทัย โทร.055-943572

135

ธนาคารออมสิน สาขา คีรีมาศ
20 หมู่ 6 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย โทร.055-6393161 โทรสาร.055-693162

136

อบต.หนองกระดิ่ง
หมู่ 3 ต.หนองกระดิ่ง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย โทร.055-693077

137

สนง.เทศบาลตําบลโตนด
134 หมู่ 1 ถ.สุขาภิบาล 2 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย โทร.055-693100 โทรสาร.055-693100

138

สนง.เทศบาลตําบลทุ่งหลวง
หมู่ 5 ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย โทร.055-943349 โทรสาร.055-943349 ต่อ 10

139

สหกรณ์นิคมคีรีมาศ จํากัด
19 หมู่ 13 ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย โทร.055-947457

140

ที่ทําการไปรษณีย์อําเภอคีรีมาศ
ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย โทร.055-

141

อบต.ทุ่งเสลี่ยม
99 หมู่ 8 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (64150) โทร.055-

142

โรงเรียนชัยมงคลวิทยา
หมู่ 9 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย โทร.055-624107 โทรสาร.055-624825

143

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย (64190) โทร.055-950714 โทรสาร.055-950714

144

ธกส.ศรีสัชนาลัย
205 หมู่ 1 ถ.มหาดไทยบํารุง ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย (64130)
โทร.055-671085 , 671356 โทรสาร.055-671109 ต่อ 14
ธกส.สาขา ท่าชัย
100/2 หมู่ 11 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย โทร.055-679070 โทรสาร.055-679299 ต่อ 14

145
146

ร้าน อีซีคอม
333 หมู่ 5 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย โทร.086-5922335

147

โรงแรมท็อปแลนด์พิษณุโลก
68/33 ถ.เอกาทศรฐ ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.พิษณุโลก (65000) โทร.055-247800 โทรสาร.055-647815
คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E x cellen t M oral s Kn ow ledg e an d C areer
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บริษัท เอส แอนด์ พี จํากัด สาขาสํานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

149

อบต.น้ําพุ
หมู่ ต.น้ําพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัยโทร.055-

150

ปั้นดินรีสอร์ท
210 หมู่ 3 ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย (64160) โทร.081-9980722

151

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พิษณุดีพร้อม

152

ร้านบิ๊กปริ้นท์
19-21-23 ถนนตรีโชติ ตําบลธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000)

153

ร้านกุ๊กกิ๊กอิงค์เจ็ท
144/3 หมู่ 9 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย (64110)

154

ร้านเก้าล้านโฆษณา
17/23 ถ.บายพาส หมู่ 1 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000)

155

ร้านบ้านช้างโฆษณา
101 ถ.ประเวศนคร ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000)

156

โรงพิมพ์วิทยา 2
91 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000)

157

ร้านฮอล์พิกเซล
330/23 หมู่ 9 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000)

158

หจก.โชคชัยมอเตอร์
154/3 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000)

สาขาสิงหวัฒน์

159

บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์กรุ๊ป จํากัด สาขาที่ 00070
345/2-4 หมู่ 9 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000)

160

บริษัท ซอลท์ แอนด์ ไลน์ อินเล็กทรอนิคส์ ซัพพลาย จํากัด
208/9 หมู่ 7 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก (65000)

161

สหกรณ์การเกษตรสุโขทัยธานี จํากัด
41/3 หมู่ 2 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000)

162

ร้านซาวด์ 12 โวลท์
14/6 หมู่ 4 ถ.บายพาส ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000)
คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E x cellen t M oral s Kn ow ledg e an d C areer
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163

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
118/2 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000)

164

สหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก จํากัด
41/3 หมู่ 2 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก

จ.สุโขทัย (64110)

165

บริษัท รอแยลเฮาส์ จํากัด
1148 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพฯ (10300)

166

สํานักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย
20 หมู่ 13 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง

จ.สุโขทัย (64000)

167

สํานักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย
ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000)

168

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย
ศาลากลางชั้น 1 ถ.ศรีอินทราทิตย์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000)

169

สํานักงานการประปาสุโขทัย
168/1 หมู่ 4 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000)

170

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
37 หมู่ 1 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000)

171

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าฉนวน
2 หมู่ 4 ต.ท่าฉนวน อ.เมือง จ.สุโขทัย (64170)

172

องค์การบริหารส่วนตําบลวังลึก
หมู่ 3 ต.วังลึก อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย

173

สหกรณ์บริการหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้บ้านขวาง จํากัด
149 หมู่ 3 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย

174

โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ)
หมู่ 4 ถนนสิงหวัฒน์ ต. บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย

175

สนง.เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
360 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

176

ร้านเลิศสิน
55/1 หมู่ 1 ต.กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย (64170)

177

สนง.เทศบาลตําบลในเมือง
201 หมู่ 3 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย (64110)
คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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178

ไปรษณีย์บ้านด่านลานหอย
178 หมู่ 1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย (64140)

179

สนง.เทศบาลตําบลบ้านสวน
1 หมู่ 2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย (64220)

180

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

181

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากงไกรลาศ
79/4 หมู่ 2 ถ.นรานุกุลกิจ ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย (64170)

182

องค์การบริหารส่วนตําบลวังน้ําขาว
37 หมู่ 2 ต.วังน้ําขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย (64140)

183

สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย
9/2 หมู่ 2 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย

184

สนง.เทศบาลตําบลเมืองเก่า
833 หมู่ 3 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย (64120)

185

องค์การบริหารส่วนตําบลนาเชิงคีรี
หมู่ 6 ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย (64160)

186

สนง.เทศบาลตําบลบ้านด่านลานหอย
174/2 หมู่ 2 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย (64140)

187

บริษัท เอส เอส แอนด์ เค เทคโนโลยี
96/5-6 หมู่ 12 ถ.บายพาส ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย

188

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.สาขาสุโขทัย จํากัด
99/3 หมู่ 4 ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย (64120)

189

ธนาคารออมสิน สาขาจรดวิถีถ่อง
242-242/1 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

190

โรงแรมเรือนไทย
181/20 ถ.ประชาร่วมใจ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

191

บริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง จํากัด สาขากงไกรลาศ
166 หมู่ 2 ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย (64170)

192

สํานักงานจังหวัดสุโขทัย
ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย
คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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193

สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินศรีสัชนาลัย
1 หมู่ 5 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย (64190)

194

บริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง จํากัด สาขาสุโขทัย
27/76-77 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

195

สนง.เทศบาลตําบลบ้านกล้วย
249 หมู่ 2 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ. สุโขทัย

196

องค์การบริหารส่วนตําบลปากพระ
หมู่ 1 ต.ปากพระ อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000)

197

องค์การบริหารส่วนตําบลสามพวง
หมู่ 2 ต.สามพวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย (64160)

198

สนง.ขนส่งจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
140 หมู่ 1 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

199

สนง.เทศบาลเมืองสวรรคโลก
169 ถ.หน้าเมือง ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

200

บริษัท แอนด์ไวช์ โฮลดิ้วกรุป จํากัด
345/2-4 หมู่ 9 ต,ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

201

สนง.เทศบาลตําบลเมืองบางขลัง
99/9 หมู่ 4 ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย (64110)

202

บริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง จํากัด สาขาสุโขทัย
27/76-77 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

203

สนง.เทศบาลตําบลบ้านกล้วย
249 หมู่ 2 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ. สุโขทัย

204

องค์การบริหารส่วนตําบลปากพระ
หมู่ 1 ต.ปากพระ อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000)

205

องค์การบริหารส่วนตําบลสามพวง
หมู่ 2 ต.สามพวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย (64160)

206

สนง.ขนส่งจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
140 หมู่ 1 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
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207

โรงเรียนไชยะวิทยา
หมู่ 5 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

(64190) โทร. 055-679196

208

โรงเรียนบ้านไม้งาม
69 หมู่ 4 ต.ปากน้ํา อ.สวรคโลก จ.สุโขทัย

209

สํานักงานแขวงการทางสุโขทัย
123 หมู่ 4 ถนนสิงหวัฒน์ ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000)

210

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสวรรคโลก
52/4 หมู่ 3 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โทร.055-643068 (64110) Fax.055-641353

211

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
126/1 ถนนจรดวิถีถ่อง ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย (64110) โทร.055-642702 Fax. O55-641297

212

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากงไกรลาศ
79/4 หมู่ 2 ถนนนรานุกูลกิจ ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย (64170) โทร.055-625163

213

ที่ว่าการอําเภอคีรีมาศ
1 หมู่ 1 ถนนสุขาภิบาล 2 ต. โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย โทร.055-695194 (64160)

214

ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (กลุ่มงานการเงินและบัญชี)
ถนนนิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร. 055-612389 Fax 055-612389

215

สํานักงานบัญชีสนธิวัฒน์และเพื่อน
210/50 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-612803

216

สํานักงานพาณิยช์จังหวัดสุโขทัย
9 ถนนศรีอินทราทิตย์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-611785 Fax. 055-613038

217

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาบ้านกล้วย
81/3 หมู่ 2 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.055-614617

218

ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 64 จังหวัดสุโขทัย
57 หมู่ 10 ต.ยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000) โทร.055-612430

219

Fax. 055-612430

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาไกรกลาง
30/2-4 หมู่ 3 ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย (64170) โทร. 055-655811

220

สํานักงานการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย
168/1 หมู่ 4 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย (64000)

221

สํานักงานการค้าภายในจังหวัดสุโขทัย
9 ถนนศรีอินทราทิตย์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร. 055-610638

Fax. 055-691156

Fax.055-655812

Fax.055-611238
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222

ที่ทําการปกครองอําเภอศรีสําโรง
185 หมู่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง ต.คลองตาล อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย โทร.055-68143 (64120)

223

สํานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
138 ถนนสิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 055-621793-5

F.055-621290

สํานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
138 ถนนสิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 055-621793-5

F.055-621290

224
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ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสุโขทัย
ประวัติจังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัยเป็นที่ตั้งอาณาจักรแรกของชนชาติไทยเมื่อ ๗๐๐ ปีที่แลว คําวา "สุโขทัย" มาจากสองคํา
คือ "สุข+อุทัย" หมายความวา "รุงอรุณแหงความสุข" รอยอดีตแหงความรุงเรือง เห็นไดจากอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัย ซึ่งเป็นที่รูจักของชาวไทยและตางประเทศ
ประวัติสุโขทัยเริ่ม พ.ศ. ๑๘๐๐ เมื่อพระยาศรีนาวนัมถมพระบิดาพอขุนผาเมืองไดปกครองเมืองสุโขทัย
เรื่อยมาจนสิ้นพระชนม์ ขอมสมาดโขลญลําพงขาหลวงจากราชอาณาจักรขอมไดเขายึดครองเมือง ขุนบางกลาง
หาวและพอขุนผาเมืองจาวเมืองราดไดยึดเมืองคืน และสรางเมืองสุโขทัยขึ้นเป็นราชธานี มีขุนบางกลางหาวพระ
นามใหมวาพอขุนศรีอินทราทิตย์ เป็นปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองสุโขทัย อาณาจักรแหงแรกของประเทศไทย
ในสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราชโอรสของพอขุนศรีอินทราทิตย์ ไดแผอาณาจักรออกไปกวางขวางคลุม
เขตประเทศไทยเกือบหมด บานเมืองเจริญทุกดาน ไมวาดานประวัติศาตร์ ยุทธศาสตร์ กฏหมาย การปกครอง
เศรษฐกิจ ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี เฉพาะอยางยิ่งทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อ พ.ศ.
๑๘๒๖ อักษรไทยที่ทรงประดิษฐ์นี้ไดจารึกไวในแผนศิลามากมาย ศิลาจารึกเหลานี้เป็นหลักฐานสําคัญใหรูเรื่อง
เมืองสุโขทัยมากขึ้น
ในศิลาจารึกบอกถึงความรุงเรืองของอาณาจักรสุโขทัยสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราชวามีอาณาเขต
กวางมาก ทิศเหนือจรดเมืองแพร นานและหลวงพระบาง ทิศใตจรดนครศรีธรรมราช ทิศตะวันออกจรดเมือง
เวียงจันทร์ และทิศตะวันตกจรดเมืองหงสวดี การปกครองบานเมืองเป็นระบบ "พอปกครองลูก "ประชาชนมี
ความเป็นอยูดีมีสิทธิเสรีภาพดั่งคําจารึกวา "ไพรฟูาหนาใสในน้ํามีปลา ในนามีขาว เพื่อนจูงวัวไปคาขี่มาไปขาย
ใครจักใครคาชางคา ใครจักใครคามาคา "
สมัยนั้นชาวสุโขทัย ทําเกษตรกรรมเป็นหลัก อาศัยน้ําที่มีอยูบริบูรณ์ทํานา ทําสวน ทําไร มีการสราง
เขื่อนเก็บกักน้ําไวใชหนาแลงเรียกวา "ทํานบพระรวง "ซึ่งนักโบราณคดีไดศึกษาพบถึง ๗ แหง สุโขทัยเป็น
ศูนย์กลางคาและการผลิตเครื่องถวยชามที่เรียกวา "สังคโลก "สงขายยังตางประเทศ เชน มาเลเซีย อินโดนิเซีย
และบอร์เนียว นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์การคาสินคาจากจีน เชน ถวยชามและผาไหม เพื่อขายในประเทศและสง
ตอตางประเทศดวย หลักฐานที่สะทอนใหเห็นความเจริญมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของสุโขทัย ไดแก สมบัติทาง
วัฒนธรรมที่ไดรับการบูรณะขึ้นเป็นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและมรดกโลกในปัจจุบัน
ใน พ.ศ. ๑๘๙๐ กรุงศรีอยุธยา มีอํานาจมากขึ้นและเป็นศูนย์กลางแหงอํานาจแทนสุโขทัย แตสุโขทัยก็
ยังมีพระมหากษัตริย์ปกครองกันติดตอมาอีก ๒ พระองค์ จึงสิ้นพระราชวงศ์สุโขทัยและไดรวมเขากับ
ราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแกเมืองพมาครั้งที่ ๒ สมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก
มหาราชแหงกรุงรัตนโกสินทร์โปรดใหตั้งเมืองสุโขทัยขึ้นที่บานธานี(ทาหนี )ริมแมน้ํายมซึ่งก็คือจังหวัดสุโขทัยใน
ปัจจุบัน
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๗๕ ไดยุบอําเภอธานี ตั้งใหมและเปลี่ยนชื่อเป็นอําเภอสุโขทัยธานีขึ้นกับ
จังหวัดสวรรคโลก จนถึง พ.ศ .๒๔๘๒ ไดยกอําเภอสุโขทัยธานีขึ้นเป็น จังหวัดสุโขทัยตั้งแตนั้นมา
สุโขทัยในปัจจุบัน ตัวเมืองในปัจจุบันนี้มิใชกรุงสุโขทัยอันเป็นราชธานีเดิมแตเป็นเมืองสุโขทัย ลนเกลา
ฯ รัชกาลที่ ๑ แหงราชวงศ์จักรีทรงยายผูคนทั้งหมดจากสุโขทัย ตั้งเมืองใหมทางฝั่งตะวันออกของลําน้ํายมเมื่อ
พ.ศ. ๒๓๓๖ โดยหางจากตัวเมืองสุโขทัยที่เคยเป็นราชธานี ๑๒ กิโลเมตร พระราชดําริในครั้งนั้นมีอยูวา เมือง
สุโขทัยเป็นเมืองใหมไมมีผูคนพอจะตอสูรักษาใหพนจากการรุกรานจากพมาขาศึกได เมืองสุโขทัยเคยถูกยุบเป็น
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อําเภอมีชื่อวา "อําเภอธานี" ขึ้นอยูกับอําเภอสวรรคโลก เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๕ จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๔๘๒ ทางการ
จึงไดยกฐานะเป็นจังหวัดดังปรากฏอยูจนกระทั่งปัจจุบันนี้
สุโขทัยเป็นราชธานีแหงแรกของราชอาณาจักรไทย สิ่งสําคัญที่จะตองระลึก ก็คือมหาราชพระองค์แรก
ของไทย ไดถือกําเนิดขึ้น ณ สุโขทัยแหงนี้พระองค์ทรงปกครองไพรฟูาขาแผนดินใหไดรับความรมเย็นเป็นสุขกับ
ไดขยายดินแดนออกไปอยางกวางใหญไพศาล และเจริญรุงเรืองอยางสูงสุดในชวงเวลานั้น จากรองรอยและ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไดชีใหเห็นวา ศิลปวัฒนธรรมของความเป็นไทยไดเริ่มตน ณ แหงนี้ วิทยาการความรู
ความสามารถ และเทคโนโลยีแขนงตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีภาษาและหนังสือของตนเองไดบงบอกถึง
อารยธรรมอันสูงสงของคนไทยไดเริ่มขึ้นและวิวัฒนาการเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานไทยไดสืบทอดตอกันมา
จนตราบเทาทุกวันนี้
สุโขทัยจึงเป็นดินแดนแหงความทรงจํา เป็นดินแดนแหงความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติที่จะลืมเลือน
เสียมิไดเป็นอันขาด สุโขทัยเป็นดินแดนแหงความทรงจําถึงอดีตกาลแหงความภาคภูมิใจของคนไทยใน
ความสําคัญที่
 เป็นราชธานีแหงแรกของไทยและมีอาณาเขตกวางใหญไพศาลที่สุด
 เป็นดินแดนของมหาราชองค์แรกของไทย
 กษัตริย์พระองค์แรกทรงผนวชในบวรพุทธศาสนา
 เป็นจุดกําเนิดลายสือไทย และวรรณคดีเลมแรกของไทย "ไตรภูมิพระรวง "
 เป็นแหลงกําเนิดอุตสาหกรรมชิ้นแรก "ชามสังคโลก "

ที่มา : ประวัติมหาดไทยสวนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย , 2541
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ข้อมูลทั่วไป

ตราประจาจังหวัดสุโขทัย
ภาพพระบรมรูปพอขุนรามคําแหงมหาราช พระมหากษัตริย์แหงราชวงศ์พระรวง ประทับบน
พระแทนมนังคศิลา ปกครองไพรฟูาขาแผนดินใหไดรับความรมเย็นเป็นสุข และทรงบริหารราชอาณาจักร
แหงนี้ใหเจริญรุงเรืองที่สุดในชวงปี พ.ศ. 1822 ถึง พ.ศ. 1842
จังหวัดสุโขทัย ใช้อักษรย่อว่า "สท"
คาขวัญของจังหวัดสุโขทัย

"มรดกโลกล้ําเลิศ กําเนิดลายสือไทย
เลนไฟลอยกระทง ดํารงพุทธศาสนา
งามตาผาตีนจก สังคโลก ทองโบราณ
สักการแมยา พอขุน รุงอรุณแหงความสุข

"
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ธงประจาจังหวัดสุโขทัย

เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผา มีพื้นสี ๓ สี แถบแดงอยูเบื้องบน แถบสีเหลืองอยูตรงกลาง และแถบเขียวอยู
เบื้องลาง พื้นธงมุมบนดานใกลคันธง มีภาพพอขุนรามคําแหงมหาราชพระมหากษัตริย์แหงราชวงศ์พระรวง
ประทับบนพระแทนมนังคศิลาและมีคําวาจังหวัดสุโขทัยอยูเบื้องลางใตฐานยอดคันธงชิดกับมุมบนของธงดานเสา
มีแถบสีแดง สีเหลืองและสีเขียวหอยชายมายังเบื้องลางในลักษณะพองาม การใชสีแดง สีเหลือง และสีเขียวเป็น
พื้นธงมีความหมายดังนี้
สีแดง หมายถึง พอขุนรามคําแหงมหาราชไดแผขยายอาณาเขตออกไปไดอยางกวางขวาง
ทิศเหนือไดเมือง
แพร เมืองนาน ทิศตะวันตกถึงเมืองหงสาวดี ทิศตะวันออกแผพระราชอาณาเขตออกไปจนถึงแมน้ําโขง ตอแดน
เวียงจันทน์และเวียงคํา ทิศใตไดตลอดถึงแหลมมาลายู นับวาดินแดนของประเทศไทยสมัยนั้นแผขยาย
กวางขวางยิ่งกวาสมัยใดทั้งสิ้น
สีเหลือง หมายถึง พระพุทธศาสนา ในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีไดฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
จนเจริญรุงเรืองและ
นิมนต์พระสังฆราชจากลังกามาปรับปรุงกิจการคณะสงฆ์ใหเป็นระเบียบเรียบรอยตองตามพุทธบัญญัติ และเป็น
ครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์เสด็จออกทรงผนวช
สีเขียว หมายถึง การเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทยสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี ประชาชนดํารงชีพ
ดวยความสบาย ขาวปลาอาหารบริบูรณ์ ใครใครประกอบอาชีพใดก็ตามใจชอบ
เจาเมืองไมเก็บจังกอบ จึงอยูกัน
ดวยความเป็นสุขสบาย ดังปรากฏตามศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงมหาราชหลักที่ 1 ดังนี้
"…เมื่อชั่วพอขุนรามคําแหง เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ํามีปลา ในนามีขาว เจาเมืองบอเอา จกอบในไพร
ลูทาง เพื่อนจูงวัวไปคา ขี่มาไปขาย ใครจักใครคาชาง คา ใครจักใครคามา คา ใครจักใครคาเงือนคาทอง
คา ไพรฟูาหนาใส…"
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ดอกไม้ประจาจังหวัดได้แก่ ดอกบัวหลวง

ต้นไม้ประจาจังหวัด คือ ตาลโตนด

พันธุ์ไม้มงคลที่ได้รับพระราชทานคือ มะค่าโมง
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สภาพภูมิศาสตร์ จังหวัดสุโขทัย
ขนาดและที่ตั้ง
จังหวัดสุโขทัยตั้งอยูภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย หางจากกรุงเทพมหานครตามระยะทางหลวง
แผนดินประมาณ 440 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ
6,596.092 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 4,122,557 ไร
อาณาเขต
จังหวัดสุโขทัยมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ เขตอําเภอศรีสัชนาลัย ติดตอกับ อําเภอวังชิ้น อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร และอําเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศใต้ เขตอําเภอคีรีมาศ และอําเภอกงไกรลาศ ติดตอกับ อําเภอพรานกระตายจังหวัดกําแพงเพชร
และอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันออก เขตอําเภอกงไกรลาศ อําเภอศรีสําโรง และอําเภอสวรรคโลก ติดตอกับอําเภอพรหม
พิราม อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก เขตอําเภอบานดานลานหอย และอําเภอทุงเสลี่ยม ติดตอกับ อําเภอเมืองตาก อําเภอ
บานตาก จังหวัดตาก และอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดสุโขทัยมี พื้นที่สวนใหญเป็นที่ราบลุม โดยตอนเหนือเป็นที่ราบสูงมีภูเขาเป็นพืยาวมาทางทิ
ด
ศ
ตะวันตก พื้นที่ตอนกลางเป็นที่ราบและตอนใตเป็นที่ราบสูง มีแมน้ําไหลผานจากเหนือลงใต โดยผานพื้นที่อําเภอ
ศรีสัชนาลัย สวรรคโลก ศรีสําโรง เมืองสุโขทัย และอําเภอ กงไกรลาศ เป็นระยะทางประมาณ
170 กิโลเมตร จังหวัดสุโขทัยมีภูเขาที่สูงที่สุด คือ เขาหลวง ซึ่งยอดเขามีความสูง 1,200 เมตร จาก
ระดับน้ําทะเล
ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดสุโขทัย มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพของลมมรสุ
ล
ม
ตะวันตกเฉียงใต และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบงออกไดเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 27.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.0 องศา
เซลเซียส และอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 22.2 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 1,208.8๘
มิลลิเมตร บริเวณที่มีฝนตกมากที่สุดจะอยูตอนบนของจังหวัด บริเวณอําเภอศรีสัชนาลัยและอําเภอศรีนคร
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ประชากร
ประชากรในจังหวัดสุโขทัยสวนใหญสืบเชื้อสายมากจากชาวไทยดั้งเดิมที่อาศัยอยูในดินแดน
นี้นาน
มาแลว โดยมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนสําเนียงภาษาพูดเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง จะมีคน
อพยพมาจากทองถิ่นอื่นบางไมมากนัก นอกจากนี้ยังมี ชนกลุมนอย เป็นชาวเขาเผากระเหรี่ยง มง เยา และ
ลีซอ ซึ่งสวนหนึ่งอาศัยอยูในดินแดนแถบนีมานานแล
้
ว และอีกสวนหนึ่งอพยพมาจากจังหวัดใกลเคียง เชน
จังหวัดลําปาง นาน พะเยา เชียงราย แพร ตาก และเพชรบูรณ์ ปัจจุบันชาวเขาเหลานี้อาศัยอยูในเขตตําบล
บานแกง และตําบลแมสิน แมสํา ในอําเภอศรีสัชนาลัย มีจํานวนประมาณ 428 หลังคาเรือน
ทรัพยากรธรรมชาติ
จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์ไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบดวปุยาไมมีคา มีพื้น
ที่ดินที่เหมาะสมแกการเพาะปลูก มีแรธาตุที่สําคัญ มีแหลงน้ําธรรมชาติและทรัพยากรการทองเที่ยว ทั้งแหลง
ธรรมชาติที่งดงามเหมาะแกการทองเที่ยว ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวสุโขทัย
ทรัพยากรป่าไม้
จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์ดวยทรัพยากรปุาไม ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ จังหวัดสุโขทัยมี
เนื้อที่ปุาไม 2,367.08 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณรอยละ 35.63ของเนื้อที่ทั้งหมดของจังหวัด กรมปุาไม
ไดประกาศกําหนดพื้นที่ปุาเป็นปุาสงวนแหงชาติจํานวน 12 แหงเนื้อที่ 1,923,499.75 ไร อุทยานแหงชาติ
จํานวน 2 แหง เนื้อที่ 346,375 ไร เขตหามลาสัตว์ปุา จํานวน 1 แหง เนื้อที่ 15,875 ไร และวนอุทยาน
จํานวน 1 แหง เนื้อที่ 11,250 ไร
ทรัพยากรน้า
จังหวัดสุโขทัยมีแหลงน้ําธรรมชาติเป็นน้ําผิวดินและน้ําใตดิน (น้ําบาดาล) ที่สําคัญดังนี้
แม่น้ายม เกิดจากสันเขาผีปันน้ํา อําเภอปง จังหวัดพะเยา ไหลผานจังหวัดแพร และจังหวัดสุโขทัย
จากทางเหนือสูทางใต ผานพื้นที่อําเภอศรีสัชนาลัย อําเภอสวรรคโลก อําเภอศรีสําโรง อําเภอเมืองสุโขทัย
อําเภอกงไกรลาศ เป็นระยะทางประมาณ 170 กิโลเมตร ไปบรรจบแมน้ํานานที่อําเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค์
แมน้ํายมเป็นแหลงน้ําที่สําคัญที่สุดของจังหวัดสุโขทัย เปรียบเสมือนเสนเลือดใหญของจังหวัด ราษฎร
สวนใหญไดอาศัยน้ําจากแมน้ํายมในการทําการเกษตรและการอุปโภค บริโภค แมน้ํายมเป็นแมน้ําที่มีความ
ลาดเทสูง โดยเฉพาะชวงตนน้ํา ดังนั้นจึงเป็นปัญหาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําในแมน้ํา คือในฤดูฝน
จะมีน้ํามากเกินความตองการ และไหลลงสูทางใตอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดน้ําทวมบริเวณที่ราบลุม จนเป็นเหตุให
พื้นที่การเกษตรไดรับความเสียหาย สวนในฤดูแลงน้ําจะมีปริมาณนอย ลําน้ําจะแหงขอดเป็นตอน ๆ ราษฎรจึง
ไมมีน้ําใชในการเกษตรเพียงพอ ปัจจุบันไดมีการสรางแหลงเก็บน้ําถาวรเป็นชวง ๆ
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ห้วยแม่มอก เกิดจากเทือกเขาในเขตจังหวัดลําปาง ไหลจากทิศตะวันตกไปตะวันออก
ผานอําเภอทุงเสลี่ยม
อําเภอสวรรคโลก อําเภอศรีสําโรง และเขาสูอําเภอเมืองสุโขทัย จะถูกกลืนไปกับลักษณะพื้นที่ราบลุมขนาดใหญ
เป็นระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร
ห้วยแม่ลาพัน เกิดจากเทือกเขาในเขตอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ไหลจากทางทิศตะวันตกไป
ตะวันออก ผานอําเภอบานดานลานหอย แลวมาบรรจบกับแมน้ํายมที่อําเภอเมืองสุโขทัย เป็นระยะทาง
ประมาณ 100 กิโลเมตร
ห้วยแม่ท่าแพ เกิดจากเทือกเขาในเขตอําเภอศรีสัชนาลัย ไหลลงมาทางทิศใต ผานพื้นที่อําเภอ
สวรรคโลก ไปบรรจบกับหวยแมมอกที่อําเภอศรีสําโรง เป็นระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร
ทรัพยากรแร่ธาตุ
แรธาตุที่สําคัญที่พบในจังหวัดสุโขทัยมีอยูหลายชนิด ไดแก หินออน หินปูน พลวง ดินขาว แมงกานิส
ฟลูออไรด์ และแรรัตนชาติ นอกจากนี้ยังมีแรธาตุที่มีการขุดพบแตยังไมนํามาใชประโยชน์ คือ ทองแดงและ
เหล็ก แหลงแรที่สําคัญของจังหวัดสุโขทัยมีอยูแถบภูเขาทางดานตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณอําเภอศรีสัชนาลัย
และอําเภอทุงเสลี่ยม
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สถานที่ทองเที่ยว
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

อนุสาวรีย์พอขุนรามคําแหงฯ
วัดมหาธาตุ
วัดชนะสงคราม
เนินปราสาทพระรวง
กําแพงเมือง

วัดตระพังเงิน
วัดสระศรี
วัดศรีสวาย
ศาลตาผาแดง
วัดชางลอม

ศูนย์บริการนักทองเที่ยว
เตาทุเรียง
วัดพระพายหลวง
วัดศรีชุม
วัดตระพังทองหลาง

วัดชางรอบ
วัดสะพานหิน
ทํานบพระรวง
วัดเชตุพน
วัดเจดีย์สี่หอง

อุทยานประวัตศิ าสตร์สุโขทัย อยูตรงขามพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รามคําแหง หางจากตัว
จังหวัดสุโขทัยไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ถนนจรดวิถีถอง ทางหลวงหมายเลข 12 สาย
สุโขทัย-ตาก ในอดีตเมืองสุโขทัยเคยเป็นราชธานีของไทยมีความเจริญรุงเรือง เป็นศูนย์กลางการปกครอง
ศาสนา และเศรษฐกิจ ภายในอุทยานฯ มีสถานที่สําคัญที่เป็นพระราชวัง ศาสนสถาน โบราณสถาน โดยมี
คูเมือง กําแพงเมือง และประตูเมืองโบราณลอมรอบอยูในรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส
บริเวณพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยครอบคลุมพื้นที่กวา 70 ตารางกิโลเมตร และมี
โบราณสถานสําคัญที่นาชมมากมาย อัตราคาเขาชม นักทองเที่ยว ชาวไทย 10 บาท ชาวตางชาติ 40
บาท หรือสามารถซื้อตั๋วรวมได ชาวไทย 30 บาท ชาวตางชาติ 150 บาท โดยบัตรนี้สามารถเขาชม
อุทยานฯ ตาง ๆ ในจังหวัดสุโขทัยได ภายในระยะเวลา 30 วัน เปิดให เขาชมทุกวันตั้งแตเวลา 06.0021.00 น. (ปิดจําหนายบัตรเวลา 18.00 น.) หมายเหตุ ตั้งแตเวลาประมาณ 19.00-21.00 น. จะมี
การสองไฟชมโบราณสถาน
ในกรณีที่นํายานพาหนะเขาเขตโบราณสถานจะตองเสียคาธรรมเนียมอีกดวย และที่บริเวณลานจอดรถ
ของอุทยานฯ ศูนย์บริการนักทองเที่ยวมีบริการ รถราง นําชมรอบ ๆ บริเวณอุทยานฯ อัตราคาบริการ
นักทองเที่ยว ชาวไทย 10 บาท ชาวตางชาติ 20 บาท นอกจากนั้นที่บริเวณดานหนาอุทยานฯ มีบริการ
รถจักรยาน ใหเชาในราคาคันละ 20 บาท
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กรณีเขาชมเป็นหมูเป็นคณะ และตองการวิทยากรนําชม หรือนักทองเที่ยวที่ตองการสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตอไดที่ ศูนย์บริการขอมูลนักทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตําบลเมือง
เกา อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210 โทร. 0-5569-7310
การเดินทาง จากตัวเมืองสุโขทัย นักทองเที่ยวสามารถนั่งรถประจําทางสายเมืองเกา (รถสองแถว)
มีรถออกทุก 20 นาที จอดรอบบริเวณทารถใกลปูอมยามตํารวจมาลงที่หนาอุทยานฯ มีรถออกทุก
20 นาที
พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคาแหงมหาราช
สรางขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 ตั้งอยูริมถนนจรดวิถีถอง
ทางทิศเหนือของวัดมหาธาตุ ลักษณะพระบรมรูปพอขุนรามคําแหง
มหาราชเป็นพระบรมรูปหลอดวยโลหะทองเหลืองผสมทองแดงรมดํา
ขนาด 2 เทาขององค์จริง สูง ๓ เมตร ประทับนั่งหอยพระบาทบนแท
นมนังคศิลาบาตร พระหัตถ์ขวาถือคัมภีร์ พระหัตถ์ซายอยูในทาทรงสั่ง
สอนประชาชน แทนดานซายมีพานวางพระขรรค์ไวขาง ๆ ลักษณะ
พระพักตร์เหมือนอยางพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยตอนตน ที่ถายทอด
ความรูสึกวา พอขุนรามคําแหงมหาราชมีน้ําพระทัยเมตตากรุณา
ยุติธรรม มีความเด็ดขาดในการปกครองแบบพอปกครองลูก ที่ดานขาง
มีภาพแผนจําหลักจารึกเหตุการณ์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของ
พระองค์ตามที่อางถึงในจารึกสุโขทัย
กาแพงเมืองสุโขทัย
ตั้งอยูที่ตําบลเมืองเกา ปรากฏหลักฐานในศิลาจารึก เรียกวา ตรีบูร มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผา
มีขนาดกวาง 1,300 เมตร ยาว 1,800 เมตร กําแพงชั้นในเป็นศิลาแลงกอบนคันดิน กําแพง 2 ชั้นนอกเป็นคู
น้ําสลับกับคันดิน นอกจากทําหนาที่ปูองกันขาศึกแลวคูน้ํายังใชระบายน้ําไมใหไหลทวมเมืองอีกดวย ระหวาง
กึ่งกลางแตละดานมีประตูเมือง และปูอมหนาประตูดวย
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วัดมหาธาตุ
ตั้งอยูกลางเมือง เป็นวัดใหญ และวัดสําคัญของกรุงสุโขทัย
มีพระเจดีย์มหาธาตุทรงดอกบัวตูม หรือทรงพุมขาวบิณฑ์ เป็นศิลปะ
แบบสุโขทัยแท ตั้งเป็นเจดีย์ประธาน ลอมรอบดวยเจดีย์ 8 องค์ บนฐาน
เดียวกัน คือ ปรางค์ศิลาแลงตั้งอยูที่ทิศทั้ง 4 และเจดีย์ทรงปราสาทกอ
ดวยอิฐที่ไดรับอิทธิพลมาจากลานนา จากการสํารวจ พบวาบริเวณวัด
มหาธาตุมีเจดีย์แบบตาง ๆ มากถึง 200 องค์ วิหาร 10 แหง ซุมพระ
(มณฑป) 8 ซุม พระอุโบสถ 1 แหง ตระพัง 4 แหง ดานตะวันออกบน
เจดีย์ประธานมีวิหารขนาดใหญกอดวยศิลาแลง มีแทนซึ่งเคยเป็นที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปสําริดที่ใหญที่สุดในประเทศไทย คือ พระศรี
ศากยมุนี ปัจจุบันไดรับการเคลื่อนยายไปอยูที่วัดสุทัศน์ฯ
กรุงเทพมหานคร ที่ดานเหนือ และดานใตของเจดีย์มหาธาตุมี
พระพุทธรูปยืนภายในซุมพระ เรียกวา "พระอัฏฐารศ"
วัดชนะสงคราม
ตั้งอยูทางดานเหนือของวัดมหาธาตุ ใกลกับ
โบราณสถานที่เรียกวาหลักเมือง เดิมเรียกวา วัดราชบูรณะ มี
ลักษณะเดนคือ เจดีย์ทรงระฆังกลมขนาดใหญ เป็นเจดีย์
ประธาน และมีวิหาร โบสถ์ เจดีย์รายตาง ๆ

เนินปราสาทพระร่วง หรือเขตพระราชวังในสมัยสุโขทัย
ตั้งอยูทางทิศตะวันออกติดกับวัดมหาธาตุ มี
โบราณสถานแหงหนึ่งเรียกวา เนินปราสาท พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวสันนิษฐานวาบริเวณนี้เคยเป็นฐาน
ปราสาทราชวัง ของกษัตริย์เมืองสุโขทัย กรมศิลปากรไดขุดแตง
บูรณะ เมื่อ พ.ศ. 2526 พบฐานอาคารแบบฐานบัวค่ํา บัว
หงาย มีลักษณะเป็นฐานสูงรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาด
27.50X51.50 เมตร มีบันไดที่ดานหนา และดานหลัง
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วัดตระพังเงิน
(คําวา “ตระพัง” หมายถึง สระน้ํา หรือหนองน้ํา) เป็น
โบราณสถานสําคัญ ตั้งอยูบริเวณขอบตระพังเงินดานทิศ
ตะวันตกของวัดมหาธาตุ หางจากวัดมหาธาตุ 300 เมตร
โบราณสถานนี้ไมมีกําแพงแกว ประกอบดวยเจดีย์ทรงดอกบัวตูม
เป็นประธาน ลักษณะเดนของเจดีย์ทรงดอกบัวตูม คือ มีจระนํา
ที่เรือนธาตุทั้งสี่ดานประดิษฐานพระพุทธรูปยืน และพระพุทธรูป
ปางลีลา (จระนํา หมายถึง ชื่อซุมทายวิหาร หรือทายโบสถ์ มัก
เป็นชองตัน) วิหารประกอบอยูดานหนา และทางดานตะวันออก
ของเจดีย์เป็นเกาะมีโบสถ์ตั้งอยูกลางน้ํา
วัดสระศรี
เป็นวัดที่ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัดมหาธาตุ เป็น
โบราณสถานสําคัญอยูบริเวณกลางสระน้ําที่มีขนาดใหญ ชื่อวา
ตระพังตระกวน และสิ่งสําคัญของวัดประกอบดวยเจดีย์
ประธานทรงลังกา ดานหนาวิหารขนาดใหญประดิษฐาน
พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย มีเจดีย์ขนาดเล็ก ศิลปศรีวิชัย
ผสมลังกา ตั้งอยูทางดานทิศใต มีซุมพระพุทธรูป 4 ทิศ
ดานหนามีเกาะกลางน้ําขนาดยอมเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถ
ขนาดเล็ก วัดแหงนี้ไดชื่อวาเป็นจุดที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม
วัดศรีสวาย
ตั้งอยูทางตอนใตของวัดมหาธาตุ หางออกไป
ประมาณ 350 เมตร โบราณสถานที่สําคัญตั้งอยูในกําแพง
แกว ประกอบดวยปรางค์ 3 องค์ รูปแบบศิลปะลพบุรี
ลักษณะของปรางค์คอนขางเพรียว ตั้งอยูบนฐานเตี้ย ๆ
ลวดลายปูนปั้นบางสวนเหมือนลายบนเครื่องถวยจีน สมัย
ราชวงศ์หยวน ไดพบทับหลังสลักเป็นรูปนารายณ์บรรทมสินธุ์
ชิ้นสวนของเทวรูป และศิวลึงค์ที่แสดงใหเห็นวาเคยเป็นเทวส
ถานในศาสนาฮินดูมากอน แลวแปลงเป็นพุทธสถานโดยตอเติม
วิหารขึ้นที่ดานหนา แลวเป็นวัดในพุทธศาสนาภายหลัง
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ศาลตาผาแดง
มีลักษณะเป็นโบราณสถานตามแบบศิลปเขมร กอดวยศิลาแลง สมัยนครวัด (พ. ศ. 1650 - 1700) ตอมากรม
ศิลปากรไดดําเนินการขุดแตง และบูรณะศาลนี้ไดพบชิ้นสวนเทวรูป และเทวสตรีประดับดวยเครื่องตกแตง
ปัจจุบันจัดแสดงอยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รามคําแหง
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
เป็นอาคารทรงไทยสถาปัตยกรรมแบบสุโขทัย อยู
ใกลวัดพระพายหลวง ภายในอาคารเป็นศูนย์ใหขอมูลและ
อํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวชมอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย รวมทั้งจัดแสดงแบบจําลองของ
โบราณสถานตาง ๆ ในเขตเมืองเกาสุโขทัย นักทองเที่ยวควร
เริ่มตนชมอุทยานฯ จากจุดนี้เพื่อจะไดเห็นภาพรวมของสุโขทัย
ในอดีต

แหล่งโบราณคดีเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย (เตาทุเรียง)
อยูใกลวัดพระพายหลวง บริเวณแนวคูเมืองเกาที่
เรียกวา “แมโจน” เป็นเตาเผาถวยชามสมัยสุโขทัย มีอายุ
ราวพุทธศตวรรษที่ 18 คนพบเตาโดยรอบ 49 เตา ซึ่งสวน
ใหญอยูบริเวณคันคูแมน้ําโจนดานทิศเหนือ 37 เตา ดานทิศใต
ขางกําแพงเมือง 9 เตา และดานทิศตะวันออก 3 เตา เตาเผา
เครื่องสังคโลกมีลักษณะคลายประทุนเกวียนขนาดกวาง 1.50
- 2.00 เมตร ยาว 4.5 เมตร เครื่องปั้นดินเผาที่พบบริเวณนี้
สวนใหญเป็นประเภทถวยชาม มีขนาดใหญ น้ํายาเคลือบขุน สี
เทาแกมเหลือง มีลายเขียนสีดํา สวนใหญทําเป็นรูปดอกไม
ปลา และจักร
วัดพระพายหลวง
เป็นโบราณสถานขนาดใหญมีความสําคัญเป็นอันดับ
สองรองจากวัดมหาธาตุ ผังวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผา มีคูน้ําลอมรอบ
3 ชั้น คูชั้นนอกเรียกวา คูแมโจน วัดพระพายหลวงเป็นศูนย์กลาง
ของชุมชน โบราณสถานทเกาแกที่สุดของวัด คือ พระปรางค์ 3
องค์ เป็นปรางค์ประธานของวัด กอดวยศิลาแลง ศิลปะเป็นเขมร
แบบบายน สมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 ดานหนาของวัดเป็นอาคารที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น 4 อิริยาบถ คือนั่ง นอน ยืน เดิน

วัดศรีชุม
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ตั้งอยูหางจากวัดพระพายหลวงไปทางทิศ
ตะวันตก 800 เมตร เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระอจนะ เป็น
พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยขนาดใหญ หนาตักกวาง
11.30 เมตร ลักษณะของวิหารสรางเป็นรูปสี่เหลี่ยมลักษณะ
คลายมณฑป แตหลังคาพังทลายลงมาหมดแลว เหลือเพียงผนัง
ทั้งสี่ดาน ผนังแตละดาน กออิฐถือปูนอยางแนนหนา ผนัง
ทางดานใตมีชองใหคนเขาไปภายใน และเดินขึ้นไปตามทาง
บันไดแคบ ๆ ถึงผนังดานขางขององค์พระอจนะ หรือสามารถ
ขึ้นไปถึงสันผนังดานบนได ภายในชองกําแพงตามฝาผนังมี
ภาพเขียนเกาแกแตเลอะเลือนเกือบหมด ภาพเขียนนี้มีอายุ
เกือบ 700 ปี นอกจากนี้แลวบนเพดานชองบันไดยังมีแผน
หินชนวนขนาดใหญแกะสลักลวดลายเรื่องชาดกตางๆ มีจํานวน
ทั้งหมด 50 ภาพ เมื่อเดินตามชองทางบันไดขึ้นไปจะโผลบน
หลังคาวิหารมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของเมืองเกาสุโขทัยได
โดยรอบ
เพราะเหตุใดวิหารวัดศรีชุมจึงมีความเรนลับซอนอยูอยาง
นี้ เรื่องนี้หากพิจารณากันอยางลึกซึ้งแลวจะพบวา
พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์พระรวงทรงพระปรีชาสามารถใน
ดานปลุกปลอบใจทหารหาญ และดานอื่น ๆ อีกมาก เพราะ
ผนังดานขางขององค์พระอจนะมีชองเล็ก ๆ ถาหากใครแอบเขา
ไปทางอุโมงค์แลวไปโผลที่ชองนี้ และพูดออกมาดัง ๆ ผูที่อยู
ภายในวิหารจะตองนึกวาพระอจนะพูดได และเสียงพูดนั้นจะ
กังวานนาเกรงขาม เพราะวิหารนี้ไมมีหนาตาง แตเดิมคงมี
หลังคาเป็นรูปโคงคลายโดม
วัดช้างรอบ
อยูหางจากประตูออไปทางทิศตะวันตกประมาณ
2.4 กิโลเมตร มีโบราณสถานที่สําคัญประกอบดวย เจดีย์ทรง
กลมแบบลังกา ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีชางโผลครึ่งตัว มีจํานวน
24 เชือก พระอุโบสถอยูดานหนาเจดีย์ประธาน และมีเจดีย์
ราย 5 องค์ ลอมรอบเจดีย์ประธาน และโบสถ์
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วัดสะพานหิน
วัดนี้ตั้งอยูบนเนินเขา สูงประมาณ 200 เมตร
บริเวณทางเดินขึ้นโบราณสถานมีทางเดินปูลาดดวยหินชนวน
จากตีนเขาขึ้นไปเป็นระยะทาง 300 เมตร สิ่งสําคัญภายในวัด
ไดแก พระประธานเป็นพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ เป็นที่
ประดิษฐานพระปางประทานอภัย สูง 12.50 เมตร เรียกวา
“พระอัฏฐารศ”

เขื่อนสรีดภงค์ หรือทานบพระร่วง
ตั้งอยูบริเวณเมืองเกา ทํานบนี้เป็นเขื่อนดิน (คัน
ดิน) สําหรับกั้นน้ําอยูระหวางซอกเขาคือ เขาพระบาทใหญ
และเขากิ่วอายมา ที่สรางขึ้นเพื่อกักน้ํา และชักน้ําไปตามคลอง
สงน้ํามาเขากําแพงเมืองเขาสระตระพังเงิน ตระพังทอง เพื่อ
นําไปใชในเมือง และพระราชวังในสมัยโบราณ ซึ่งในปัจจุบัน
กรมชลประทานไดปรับปรุงบูรณะ และซอมแซมขึ้นใหม

วัดเชตุพน
ศิลปกรรมที่นาสนใจของวัดคือ มณฑปที่สรางดวย
หินชนวน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสี่อิริยาบท คือนั่ง นอน
ยืน เดิน ภายในมณฑปเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโดยมีการ
ใชวัสดุทั้งอิฐ หินชนวน ศิลาแลง ในการกอสราง สิ่งที่นาชม
ภายในวัด คือ กําแพงแกวที่ลอมรอบมณฑปจตุรมุขนี้สรางจาก
หินชนวนที่มีขนาดใหญ และหนา โดยมีการสกัด และบากหิน
เพื่อทําเป็นกรอบ และซี่กรงเลียนแบบเครื่องไม และยังไดพบ
ศิลาจารึกที่วัดนี้หลักที่ 58 จารึกในปี พ. ศ. 2057 กลาววา
เจาธรรมรังสีสรางพระพุทธรูปในวัดนี้
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/

วัดเจดีย์สี่ห้อง
ตั้งอยูทางตะวันออกของวัดเชตุพน หางไปประมาณ 100 เมตร โบราณสถานที่นาสนใจ คือ ที่ฐาน
เจดีย์ประธานมีภาพปูนปั้นประดับโดยรอบปั้นเป็นรูปบุคคล รูปบุรุษ และสตรี สวมอาภารณ์ และเครื่องประดับ
ในมือถือภาชนะ มีพรรณพฤกษางอกโผลพนออกมาที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนั้นมีปูนปั้นรูปชาง
และสิงห์ประดับรูปบุคคล องค์เจดีย์ประธานเป็นทรงระฆังกลมที่ไดรับการบูรณะ สวนยอดเจดีย์ไดหักพัง
ลง
วัดช้างล้อม
เป็นโบราณสถานที่สําคัญ มีเจดีย์ทรงกลมแบบ
ลังกาเป็นประธานของวัด รอบฐานเจดีย์ประดับดวย ปูนปั้น
เป็นรูปชางโผลครึ่งตัว ดานหนามีฐานวิหารกอดวยอิฐ และยังมี
ฐานกําแพงแกวกอดวยอิฐลอมรอบ

วัดตระพังทองหลาง
อยูริมถนนจรดวิถีถอง หากเดินทางมาจากจังหวัด
สุโขทัยวัดตระพังทองหลางอยูริมซายมือ ศิลปกรรมที่สําคัญคือ
มณฑปรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกอดวยอิฐ ผนังดานนอกประดิษฐาน
พระพุทธรูปปูนปั้น ตอนพระพุทธเจาเสด็จลงจากดาวดึงส์ ตอน
ประทานเทศนาโปรดพระพุทธบิดากับกษัตริย์ศากยราช และ
ตอนเสด็จโปรดนางพิมพา นับเป็นศิลปกรรมชิ้นเอกของสุโขทัย

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E x cellen t M oral s Kn ow ledg e an d C areer

68

ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

เทศกาลงานประเพณีจังหวัดสุโขทัย

งานวันพอขุนรามคําแหงมหาราช งานสักการะพระแมยาและงาน
กาชาด

ประเพณีการทําขวัญผึ้ง

งานเบิกฟูามหาประเพณีศรีสัชนาลัย ประเพณีสรงน้ําโอยทาน
มรดกโลก

ประเพณีแหน้ําขึ้นโฮง
สรงน้ําเจาพอเมืองดง

งานแขงขันเรือพายเทโวโรหณะ

ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เลน แรลลี่ทองปุาสักใหญ หวงใยสัตว์ปุาฯ
ไฟ
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/

รางวัลเกียรติคุณ และผลงานดีเด่นของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ในปีการศึกษา 2557 และในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
รางวัลเกียรติคุณ และผลงานดีเด่นในปีการศึกษา 2557

1.

ผลงานครูและบุคลากร
รางวัล
เกียรติ
ชื่อ
บัตร/
เกียรติคุณ
เกียรติบัตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

2.

เกียรติบัตร

3

เกียรติบัตร

4

เกียรติบัตร

5

เกียรติบัตร

6

เกียรติบัตร

7

เกียรติบัตร

8

โลเกียรติ
คุณ

9

เกียรติบัตร นายหรรษกรณ์ ศิรัสภูมิมงคล ไดรับรางวัลเหรียญทอง ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์
ดานผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ชื่อผลงาน สบูใยตาล การจัด

ที่

รายการ

ไดรับรางวัล อวท. มาตรฐาน เหรียญทอง ประเภท
สถานศึกษาขนาดกลาง การประชุมวิชาการองค์การ
วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ และการแขงขันทักษะพื้นฐาน ครั้งที่ 26 ปี
การศึกษา 2557
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไดรับรางวัลระดับ เหรียญทอง ชื่อผลงาน
“หองปฏิบัติการบัญชีคอมพิวเตอร์” การประกวดการ
จัดสถานที่เรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
หมูลูกเสือหญิง 3-3-1-3 ไดปฏิบัติกิจกรรม
“ทดสอบสมรรถภาพกําลังใจ” อยูในระดับ เหรียญเงิน
งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่
6
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
การแขงขันประกอบอาหารจากขาวกลอง “โครงการ
ความรวมมือและพัฒนากําลังคน ดานอาชีวศึกษา
ตอบสนองภาคการผลิตและบริการ สาขาอาหารเมนู
ขาวกลองประจําปี 2557”
นางพินรัฎ สีตลวรางค์
ชื่อผลงาน : บทเรียนสําเร็จรูปอิเล็กทรอนิกส์ใน
สภาพแวดลอมแบบอีเลิร์นนิ่งผานโปรแกรม Moodle
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน ในโครงการนิเทศสงเสริมการนํา
นวัตกรรมสูการเรียนรูดานการอาชีวศึกษา กลุม
ภาคเหนือ ปี 2557
นางวนิดา ไกรกิจราษฎร์
การแขงขันทักษะการประดิษฐ์ดอกไมจากวัสดุ
ธรรมชาติจัดลงภาชนะ การประชุมทางวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ครั้งที่
24 ประจําปีการศึกษา 2557
นางปนัดดา ลิ่มภูษิตเจริญ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ สบูใยตาล สุตรน้ํานมหมัก
นายธารางกูล บัวบาน
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ดานผลิตภัณฑ์
นายหรรษกรณ์ ศิรัสภูมิมงคล สําเร็จรูป ไดรับรางวัล เหรียญเงิน
นางพินรัฎ สีตลวรางค์
ชื่อผลงาน: นักแนะแนว เกง ดี มีคุณภาพ
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ระดับ

หน่วยงาน

ระดับภาค

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

ระดับภาค

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี
กําแพงเพชร

ระดับ
ภาคเหนือ
ระดับชาติ

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

ระดับชาติ

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

ระดับชาติ

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

ระดับชาติ

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
สมาคมนักแนะ
แนวแหงประเทศ
ไทย
อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

ระดับ
อาชีวศึกษา
ระดับ
อาชีวศึกษา
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/

ที่

รางวัล
เกียรติบัตร/
เกียรติคุณ

ชื่อ

(ตอ)
10

เกียรติบัตร

นางสาวกัณนิการ์ จัทรโกเมศ
นางสาวสุมาลี บําเรอ

11

เกียรติบัตร

12

เกียรติบัตร

นายเอนก ปิ่นเงิน
นางจันทรา อวมพรม
นางสาวมรรษพร สีขาว
นางพินรัฎ สีตลวรางค์
นายชาตรี จันทร์ธีระกุล

13

เกียรติบัตร

14

เกียรติบัตร

นายธเนศ เสงี่ยมศักดิ์
นายสุรพล วรินทร์เวช
นายวรพันธ์ เพิ่มพูน
นายเอนก ปิ่นเงิน

15

เกียรติบัตร

นางสารินทร สินอําพล

16

เกียรติบัตร

นายอนันต์ เลขวรรณวิจิตร

17

เกียรติบัตร

นายพุฒิพัฒน์ เสือมั่นทรงยศ

รายการ

ระดับ

ประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา เฉลิม
พระเกียรติ
ไดรับรางวัล เหรียญทอง ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์
ระดับ
ดานหัตถศิลป ชื่อผลงาน หัตถศิลป ถิ่นโขทัย การ
อาชีวศึกษา
ประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา เฉลิม
พระเกียรติ
ไดรับรางวัล เหรียญเงิน ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์
ระดับ
ดานหัตถศิลป ชื่อผลงาน พระพิฆเนศ การประกวดสุด อาชีวศึกษา
ยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ
ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง ประเภทที่ 8
ระดับ
สิ่งประดิษฐ์ดานเทคโนโลยีการเกษตร ชื่อผลงาน
อาชีวศึกษา
เครื่องหอและตัดผลไม 2 in 1 การประกวดสุดยอด
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ
ผูบริหารดีเดน
ระดับ
อาชีวศึกษา
เป็นครูผูสอนดีเดน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หนวยงาน
ตนสังกัด ประจําปี 2557 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ดีเดน
เป็นครูผูสอนดีเดน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หนวยงาน
ตนสังกัด ประจําปี 2557 กลุมสาระการเรียนรูสุข
ศึกษา และพลศึกษาดีเดน
เป็นครูผูสอนดีเดน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หนวยงาน
ตนสังกัด ประจําปี 2557 กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีดีเดน
เป็นครูผูสอนดีเดน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หนวยงาน
ตนสังกัด ประจําปี 2557 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
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หน่วยงาน

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ที่

รางวัล
เกียรติบัตร/
เกียรติคุณ

18

19

เกียรติบัตร

20

เกียรติบัตร

ชื่อ

รายการ

นางศิริกุล เสงี่ยมศักดิ?
ครูผูสอนดีเดนการการเรียนการสอน
นางมรรษพร สีขาว
นางสุธีรัตน์ คลายสมบูรณ์
นางศุภนิธย์ เลิศศรี
นางสาวรัชนิกร ยอดดี
นายชาตรี จันทร์ธีระกุล
นางสาวอัลชลี ขุนศรีสุข
นางสาวรุงพิรุณ ต฿ะนะเรือน
นางสาวสุมาลี บําเรอ
นางอรญา กลนาวา
นางสาววสุรัตน์ พีระยาวิจิตร
MS.Li Jiqionp
นางจันทรมาส กล่ําเอม
ครูผูสอนดีเดนดานคุณธรรม จริยธรรม
นายอเนก ปิ่นเงิน
นางชะมัยพร เหลี่ยมจุย
นายธวัช ฝูายเทศ
นายสิทธิชัย เสาเสนา
นางปาริชาติ โปยขุนทด
นางจารุวรรณ สุรงคพรรณ
ครูผสู อนดีเดนดานสรางชื่อเสียงใหสถานศึกษา
นางสาวศุภรลัคน์ นนท์แกว
นายธารางกุล บัวบาน
นางสุภัคนา คงพิรอด
นางสาวชุดาภรณ์ ศรีโกเศส
นางวนิดา ไกรกิจราษฎ์
นายพุฒิพัฒน์ เสือมั่นทรงยศ
นายพิทักษ์ อุปัญญ์
นางพินรัฏ สีตลวรางค์
นางปนัดดา ลิ่มภูษิตเจริญ
นายอิษวัต รัตนสมบัติ
นายชินโนรมณ์ พรอินทร์
นายหรรษกรณ์ ศิรัสภูมิมงคล
นางจันทรา อวนพรม
นางสาวอุษณีย์ เกษร
นายสาโรจน์ สอนโต
นางสาวสุธาสีนี เขมแข็ง
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ระดับ

หน่วยงาน

ระดับ
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ระดับ
อาชีวศึกษา

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

ระดับ
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ที่
21

22

รางวัล
เกียรติบัตร/
ชื่อ
รายการ
เกียรติคุณ
เกียรติบัตร นางสารินทร สินอําพล
ครูผูสอนดีเดนดานอุทศตนและบําเพ็ญประโยชน์
นางสาวพิไลวรรณ ไทยกลา
นางสาวรุจจิรา รามัญนักษ์
นางสาวสุภารัตน์ ติรพจน์กุล
นางสิริพร รอดแสวง
นางกาญจนา พรหมปั้น
นางมัทรีย์ รักพงษ์
นางสาวปาริชาติ สองสี
เกียรติบัตร นายจตรุภุทร พรอมรชัย
บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเดน
นางสาวธนวันต์ ธีวสุเจริญ
นางสุภัคตรา มีประเสริฐ
นางณชนก อ่ําทอง
นางสาวพัชรวรรณ มิ่งเหมือน
นายสราวุธ ภูแขวงแสง
นายธนกฤต แสงแกว
นางสาวรติอร จันทนนท์
นายณรงค์ พุดพัด
นายสมคิด เปรมอน
นายธันยา สิริเปี่ยมสุข
นายไพบูลย์ โพธิ์เดช
นายนพรุจ เรืองแจม
นายมานิต เปรมอน
นางมาลัย พุดพัด

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E x cellen t M oral s Kn ow ledg e an d C areer

ระดับ

หน่วยงาน

ระดับ
อาชีวศึกษา

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

ระดับ
อาชีวศึกษา

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ผลงานนักเรียน นักศึกษา
ที่

1
2
3

รางวัล
เกียรติ
ชื่อ
บัตร/
เกียรติคุณ
โลเกียรติ นายฐิติกร วงค์เลื่อน
คุณ
เกียรติ
บัตร
เกียรติ
บัตร

นายฐิติกร วงค์เลื่อน
นางสาวจันทรกานต์ พึ่งกริม
นางสาวณัฐนี แซโคว
นางสาวจันทรกานต์ พึ่งกริม
นางสาวณัฐนี แซโงว
นางสาวนิรมล โชติชานนท์
นางสาวภัทราภรณ์ อุนเจริญ
นางสาวธิติมา เยโท
นางสาวนิภาพร มวงพรม
นางสาวอัจฉรา ทิพย์ปิ่นวงศ์
นางสาวดวงกมล คงเผื่อน
นางสาวสุวนันท์ ปิ่นเกตุ
นางสาวรัฐธญา เขียวบาง
นายฐิรวัฒน์ อินวัฒนา
นายกิตติภูมิ กัลยา

4

เกียรติ
บัตร

5

เกียรติ
บัตร

6

เกียรติ
บัตร

นายฐิรวัฒน์ อินวัฒนา
นายกิตติภูมิ กัลยา

7

เกียรติ
บัตร

นางสาวสุภชรินทร์ แกวนัยจิตต์
นายณัฐพงษ์ มิ่งกลิ่น
นายอนุสรณ์ วงษ์รูป
นายปฐม แดงสะอาด
นางสาวจุฑามาศ โหมดไทย
นางสาวมุจรินทร์ มวงทอง
นางสาวจิราพร สิงห์คําวัง
นายรัตนชัย แสนผอง

รายการ

ระดับ

หน่วยงาน

เป็นผูมีความสามารถดีเดนและนํา
ชื่อเสียงมาสูประเทศชาติ
คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็ก
แหงชาติ ประจําปี 2558
เป็นเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ
ประจําปี 2558
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี ครั้ง
ที่ 26 ปีการศึกษา 2557

ระดับชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ

ระดับชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ

ระดับภาค
ภาคเหนือ

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ระดับอาชีวศึกษา

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

ระดับอาชีวศึกษา

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

ระดับอาชีวศึกษา

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

ระดับอาชีวศึกษา

อาชีวศึกษา

ไดรับรางวัล ชนะเลิศ (เหรียญทอง)
การแขงขัน การเขียนแผนธุรกิจ การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุนใหม
ไดรับรางวัล ชนะเลิศ (เหรียญทอง)
การแขงขัน การออกแบบ
Web
Page การแขงขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะพื้นฐาน และการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุนใหม
ไดรับรางวัล ชนะเลิศ (เหรียญทอง)
การแขงขันพิมพ์ดีดอังกฤษดวย
คอมพิวเตอร์การแขงขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะพื้นฐาน และการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุนใหม
รางวัลชนะเลิศ การประกวด
Lip
Synch Dancer ไทยลูกทุง การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
และการจัดประกวดสุดยอดนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา เฉลิมพระ
เกียรติ

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ที่

รางวัลเกียรติ
บัตร/
เกียรติคุณ

8

เกียรติบัตร

9

เกียรติบัตร

10

เกียรติบัตร

11

เกียรติบัตร

12

เกียรติบัตร

13

เกียรติบัตร

น.ส.จินตนา มั่นใจ
น.ส.อัชราพร มูเมา
น.ส.วรินทร์ยุพา จันที
น.ส.นวิยา สระทองแอ

ไดรับรางวัลชนะเลิศ กีฬาเปตอง ประเภท
ทีมหญิง การแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา
ภาคเหนือครั้งที่ 9

14

เกียรติบัตร

นายพิเชษ รอบุญ

15

เกียรติบัตร

น.ส. นวิยา สระทองแอ
น.ส. วรินทร์ยุพา จันที
น.ส. อัชราพร มูเมา

ชื่อ

รายการ

ระดับ

หน่วยงาน

ระดับอาชีวศึกษา

อาชีวศึกษา

ระดับอาชีวศึกษา

อาชีวศึกษา

ระดับอาชีวศึกษา

อาชีวศึกษา

ระดับภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

ระดับภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

ระดับภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

ไดรับรางวัลระดับ เหรียญทอง องค์ความรู
การนําเสนอสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาภาค
ภาษาอังกฤษ

ระดับอาชีวศึกษา

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

ไดรับรางวัล เหรียญเงิน เปตอง ทีม 3 คน
(ญ) การแขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษา
อาชีวศึกษา ครั้งที่ 9 “ยุทธหัตถีเกมส์”

ระดับชาติ

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การ
อาชีวศึกษา

น.ส.แสงอรุณ คําบุญมี

ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย
(จะเข) การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐาน และการจัดประกวดสุดยอดนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ
น.ส.กชกร เพชรดี
ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดรองเพลง
ไทยสากล (หญิง) การแขงขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะพื้นฐาน และการจัดประกวดสุดยอด
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา เฉลิมพระ
เกียรติ
นายรัชตะ พรหมนิล
ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดรองเพลง
ไทยลูกทุง (ชาย) การแขงขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะพื้นฐาน และการจัดประกวดสุดยอด
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา เฉลิมพระ
เกียรติ
นายธนพนธ์ กันทะนิด
ไดรับรางวัลชนะเลิศ กีฬากรีฑา ประเภทวิ่ง
นายอนุวัฒน์ เฉลยราสาร เมดเลย์ การแขงขันกีฬาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
ครั้งที่ 9
นายนฤพันธ์ กันทะนิด ไดรับรางวัลชนะเลิศ กีฬากรีฑา ประเภท
วิ่งผลัด 4*400เมตรการแขงขันกีฬา
อาชีวศึกษาภาคเหนือครั้งที่ 9

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E x cellen t M oral s Kn ow ledg e an d C areer
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ที่

รางวัลเกียรติ
บัตร/
เกียรติคุณ

16

เกียรติบัตร

น.ส. นงลักษณ์ ภูมิขันธ์
นางสาวดารณี มณีนิล
น.ส.ธัญรัตน์ พุมพวง
นายฐิติกร วงค์เลื่อน

17

เกียรติบัตร

18

ระดับ

หน่วยงาน

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับ
เหรียญทอง การแขงขันทักษะการประดิษฐ์
ดอกไมจากวัสดุธรรมชาติจัดลงภาชนะ

ระดับภาค
ภาคเหนือ

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การ
อาชีวศึกษา

น.ส.สุนิตา เผือกนาค
น.ส.จุฑามาศ เด็ดขาด

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ สบูใยตาลขัดผิว สูตร
น้ํานมหมัก สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3
สิ่งประดิษฐ์ดานผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ไดรับ
รางวัล เหรียญเงิน

ระดับชาติ

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การ
อาชีวศึกษา

เกียรติบัตร

นายรัชตะ พรหมนิล

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การ
ประกวดรองเพลงไทยลูกทุง (ชาย) การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ครั้งที่
26 ปีการศึกษา 2557

ระดับภาค
ภาคเหนือ

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การ
อาชีวศึกษา

19

เกียรติบัตร

ไดรับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน
“พระพิฆเนศ” สิ่งประดิษฐ์ดานหัตถศิลป
ประเภทที่ 9 การประกวดสดยอดนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ

ระดับอาชีวศึกษา

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

20

เกียรติบัตร

นายภูวนาท ถาวะ
น.ส.เสาวลักษณ์ ขันทอง
นายสุทธิพงษ์ สอนขํา
น.ส.ฐิติมา ประจง
น.ส.สาวิตรี ขันทอง
น.ส.นงลักษณ์ ภูมิขันธ์
น.ส.ดารณี มณีนิล
น.ส.ธัญรัตน์ พุมพวง
นายฐิติกร วงค์เลื่อน

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับ
เหรียญทอง การแขงขันทักษะการประดิษฐ์
ดอกไมจากวัสดุธรรมชาติจัดลงภาชนะ ครั้งที่
24

ระดับชาติ

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การ
อาชีวศึกษา

21

เกียรติบัตร

น.ส. นิรมล โชติชานนท์ ไดรับรางวัลระดับ เหรียญทองแดง การ
น.ส.ภัทราภรณ์ อุนเจริญ แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาการบัญชีกับ
คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2557

ระดับภาค
ภาคเหนือ

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การ
อาชีวศึกษา

ระดับอาชีวศึกษา

บริษัท
คริสตอล
ซอฟท์ จํากัด
(มหาชน)

22

ชื่อ

ประกาศนียบัตร น.ส.ณัฐนี แซโงว

รายการ

ไดลําดับที่ 1 ขงการแขงขันเขต 3 ในการ
แขงขันทําบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ครั้งที่
5
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

รางวัลเกียรติคุณ และผลงานดีเด่นในปีการศึกษา 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 บุญชุม
นางสาวมรรษพร สีขาว
นางกาญจนา พรหมปั้น
นางสุภัคณา คงพิรอด
นางอุบล ไชยโย
น.ส.ปฏิมาพร จ้ําดา
นายพิทักษ์ อุปัญญ์
นางสิริพร รอดแสวง
นางจุฑามาศ ชอนนาค
นายสัญชัย ปี่แกว
นายพิทักษ์ อุปัญญ์
นางกาญจนา พรหมปั้น
นางทัศนีย์ รุมรวย
นางศิริกุล เสงี่ยมศักดิ์
นายอเนก ปิ่นเงิน
นางจันทรา อวมพรม
นางชะมัยพร เหลี่ยมจุย
นางวนิดา ไกรกิจราษฎร์

รายการ

หน่วยงาน

ไดรับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “เครื่อง อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
กวน” สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อ
การประกอบอาชีพ
ไดรับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “คัพ
เคกกลวยไข” สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 2
สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

ไดรับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน
“ผลิตภัณฑ์จากกระดาษตนบัว” สิ่งประดิษฐ์
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์
สําเร็จรูป
ไดรับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “คุกกี้
เม็ดบัวแฟนซี” สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3
สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

ไดรับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน
“กระเปาอเนกประสงค์จากผาพื้นถิ่น”
สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป
ไดรับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “แปูง
ขนมผิงสําเร็จรูป” สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3
สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป
ไดรับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “น้ํา
เคลือบเอนโกบ” สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 5
สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสรางสรรค์
เศรษฐกิจ
ไดรับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “มูลี่
สวยดวยไวนิลเหลือใช” สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่
3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

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 นนท์แกว
น.ส.รุงพิรุณ ต฿ะนะเรือน

14.

เกียรติบัตร

น.ส.ปิยวรรณ วรวิทย์รัตนกุล
นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์

15.

เกียรติบัตร

นางพินรัฏ สิตลวรางค์
นางศนิชล เนียมกลั่น
นายธวัช ฝูายเทศ
นางเสมอ เวชสถล
นายสมยศ สีตลวรางค์
นางชะมัยพร เหลี่ยมจุย
นางพรประดิษฐ์ เลือกหา
นายธีระพงษ์ กระการดี
นางทัศนีย์ รุมรวย
น.ส.กัณนิการ์ จันทรโกเมศ
นางปนัดดา ลิ่มภูษิตเจริญ
นางธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร
นางจุฑามาศ ชอนนาค
นายพุฒิพัฒน์ เสือมั่นทรงยศ
น.ส.กุลภัสส์ สิงห์ตะนะ
นายอิษวัต รัตนสมบัติ
นายสาโรจน์ สอนโต
น.ส.สุธาสินี เขมแข็ง
น.ส.รุงพิรุณ ต฿ะนะเรือน

รายการ

หน่วยงาน

ไดรับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน
“ผลิตภัณฑ์ขาวเกรียบรสแกงเขียวหวานหมู”
สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป
ไดรับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน
“Passion Fruit Candy For Health “ลูกอม
เสาวรส” สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3
สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป
ไดรับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน
“แยมตะลิงปลิง” สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3
สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป
ไดรับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน
“แตมสีสันกระสอบปุานดวยงานศิลป”
สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป
ไดรับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “ลิป
ปาล์มแฟนซี” สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3
สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป
ผูบริหารดีเดน ประจําปี 2557

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

ครูผูสอนดีเดน

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E x cellen t M oral s Kn ow ledg e an d C areer
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อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

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

รายการ

หน่วยงาน

ครูผูสอนดีเดนดานคุณธรรมจริยธรรม

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

ครูผูสอนดีเดนดานสรางชื่อเสียงให
สถานศึกษา

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

ครูผูสอนดีเดนดานอุทิศตนและบําเพ็ญ
ประโยชน์

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเดน

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E x cellen t M oral s Kn ow ledg e an d C areer
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
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 แซโงว

ที่

ชื่อ

รายการ

หน่วยงาน

น.ส.สุกัญญา จันทร์นวล
น.ส.อรญา กลอมเกลี้ยง
น.ส.สุนิสา พลิกบัว
น.ส.ณัฐมน มวงทอง
น.ส.นิฤมล เถินบุรินทร์
นายธีรศักดิ์ อบชื่น
นายบัญชา แกวสุทะ
น.ส.ยลดา เกสรบัว
น.ส.เมธารี แกวแดง
น.ส.ทิพวรรณ เกษรบัว

ไดรับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “ซอส
กลวย” สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 6
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุนใหม

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ไดรับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “เนย
ธัญพืช” สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3 การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุนใหม

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายปมนวิช มากมี
นายมานิตย์ สิริโล
น.ส.รัชดาพร บุญไทย
น.ส.ทาริกา ศรีคงเพชร
น.ส.ขวัญกมล แกวศรี
น.ส.ชัชฎาภา ออนอิน
น.ส.ธันชลิดา หนูปลอด

ไดรับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “ถานอัด
แทงจากกะลาตาล” สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 4 การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุนใหม

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นางสาวณัฐนี แซโงว

ไดรับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “กลอง
สํานักงาน
USB สําหรับกลองจุลทรรศน์” สิ่งประดิษฐ์ ประเภท คณะกรรมการการ
ที่ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุนใหม
อาชีวศึกษา
อันดับ 1 ของโซน 2 ในการแขงขันทําบัญชีดวย
ชมรมวิชาชีพครู
โปรแกรมสําเร็จรูป ระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ
บัญชี สมาคม
ครั้งที่ 4 มอบใหไว ณ วันที่ 26 ส.ค. 56
วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศ
ไทย และบริษัท
คริสตอลซอฟท์
จํากัด (มหาชน)
สอบผานเขารอบชิงชนะเลิศ
ชมรมวิ
ชาชีพครู
บัญชี สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E x cellen t M oral s Kn ow ledg e an d C areer
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
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 บัวนวม
น.ส.ทิพย์วรรณ กันทะษา

9.

เกียรติบัตร

10

เกียรติบัตร

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

11

เกียรติบัตร

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

12.

เกียรติบัตร

13.

เกียรติบัตร

14.

15.

ชื่อ

รายการ

หน่วยงาน

ไดรับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน
“ผลิตภัณฑ์ขาวเกรียบรสพริกแกงเขียวหวานหมู”
สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป
ไดรับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “ Passion
Fruit Candy For Health ลูกอมเสาวรส”
สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป
ไดรับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “กระเปา
อเนกประสงค์จากผาพื้นถิ่น” สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่
3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป

อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย

ไดรับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน
“ผลิตภัณฑ์จากกระดาษตนบัว” สิ่งประดิษฐ์
ประเภทที่ 3
สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์
สําเร็จรูป
ไดรับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “แปูงขนม
ผิงสําเร็จรูป” สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์
ประเภทผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป

อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย

น.ส.สุวารี ออนทอง
น.ส.นิตายา เพ็ชร์สาย
น.ส.นิกัญญาณี วรเกิด
นางสาวรัชนิตา จันทร์มา
นายเอกวิชญ์ บูสี
น.ส.สาวิตรี ขันทอง
น.ส.เสาวลักษณ์ ขันทอง

ไดรับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “มูลี่สวย
ดวยไวนิลเหลือใช” สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3
สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป

อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย

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

อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย

เกียรติบัตร

นายธีรวัต วงษา
นายสรรเสริญ ยิ้มพิน
น.ส.ฐิตาภรณ์ เครือคําจิ๊ว

ไดรับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “คัพเคก
กลวยไข” สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์
ประเภทผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป

อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย

เกียรติบัตร

น.ส.เยาวลักษณ์ หุนสิงห์
นายชัยพร ผูสะอาด
น.ส.จรินทร์ โยกเกิน

ไดรับรางวัลระดับ 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 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ที่

รางวัลเกียรติ
บัตร/
เกียรติคุณ

16.

เกียรติบัตร

17.

ชื่อ

รายการ

หน่วยงาน

นายภาณุวัฒน์ ปิ่นรอด
น.ส.กาญจนา เกตุขาว
นายสุรศักดิ์ ชิดเชื้อ

ไดรับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “แตมสี
กระสอบปุานดวยงานศิลป” สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่
2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ

อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย

เกียรติบัตร

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

ไดรับรางวัลระดับ 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

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

อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย

19.

เกียรติบัตร

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

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

อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E x cellen t M oral s Kn ow ledg e an d C areer
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

รางวัลเกียรติคุณ และผลงานดีเด่นในปีการศึกษา 2555
รางวัล
เกียรติบัตร/
เกียรติคุณ

ชื่อ

รายการ

หน่วยงาน

1.

โลรางวัล
เกียรติยศ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

รางวัลหนวยมาตรฐาน ระดับเหรียญทองประเภท
สถานศึกษา ขนาดกลาง ในงานมหกรรม
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา
2555 ระหวางวันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2555
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

2.

เกียรติบัตร

นายพิทักษ์ อุปัญญ์
นายธนเดช
แปูนโพธิ์กลาง

รางวัลเหรียญทองแดงการนําเสนอผลงานวิจัย
อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจําปี 2555 เรื่อง การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เสนใยลูกตาลในเชิงอุตสาหกรรม
สิ่งทอ ระหวางวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2555
ณ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

3.

ประกาศ
เกียรติคุณ

นายพิทักษ์ อุปัญญ์

ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผูที่มีผลงาน
วุฒิสภา
งานวิจัยเรื่อง “การใชประโยชน์จากเสนใยลูกตาล
(คณะกรรมการธิการ
เพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ” ในการนําความรูทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสรางสรรค์
การสื่อสารและ
ประโยชน์ตอสังคมอยางเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์ โทรคมนาคม วุฒิสภา)
ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555

4.

เกียรติบัตร

นางสาวกุลภัสส์
สิงห์ตะนะ

ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง ซอสกลวย
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุนใหมและการแขงขันหุนยนต์ยุวชน
อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2555

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

5.

เกียรติบัตร

นางสาวปฏิมาพร จ้ําดา

ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง ซอสกลวย
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุนใหมและการแขงขันหุนยนต์ยุวชน
อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2555

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

ที่

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E x cellen t M oral s Kn ow ledg e an d C areer
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
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 แกว
นางวนิดา วังแผน
นางสิริพร รอดแสวง
นางสาวรุจจิรา
รามัญรักษ์
นางพิไลวรรณ ไทยกลา
นางสาวมรรษพร สีขาว
นางกาญจนา พรหมปั้น
นางรุงฤดี ไพโรจน์
นางสาวเบญจวรรณ
เพชรสังหาร
นางปาริชาติ โปยขุนทด
นายจักรพงค์ กันขาว
นางสาววรกาญจน์ มานะ
นายณัฐพล วงศ์สวย
นายหรรษกรณ์ บุญชุม
นางสาวอรญา ขันทะศิลา

ที่

รายการ

หน่วยงาน

ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง ซอสกลวย
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุนใหมและการแขงขันหุนยนต์ยุวชน
อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2555
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง ซอสกลวย
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุนใหมและการแขงขันหุนยนต์ยุวชน
อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2555
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง ซอสกลวย
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุนใหมและการแขงขันหุนยนต์ยุวชน
อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2555
ไดรับรางวัล ครูดีเดนดานการสอน

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E x cellen t M oral s Kn ow ledg e an d C areer

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
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 แปูนโพธิ์กลาง
นางจันทรา อวมพรม
นางจันทรมาส กล่ําเอม
นางสุภัคณา คงพิรอด
นางสาวิไล ใหมพูล
นางสาวศุภรลักคน์ นนท์แกว
นางธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร
นางสาวจามีกร คัมภิรานนท์
นายธารางกูล บัวบาน
นายอิษวัต รัตนสมบัติ

รายการ
ไดรับรางวัลครูดีเดนดานคุณธรรมจริยธรรม

หน่วยงาน

ไดรับรางวัลครูดีเดนสรางชื่อเสียงให
สถานศึกษา

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

ไดรับรางวัลครูดีเดนดานอุทิศตนและบําเพ็ญ
ประโยชน์

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ผลงานนักเรียน นักศึกษา ที่นาไปใช้ประโยชน์ ปีการศึกษา 2555
ชื่อ

รายการ

หน่วยงาน

1.

รางวัลเกียรติ
บัตร/
เกียรติคุณ
เกียรติบัตร

นางสาวจุฑามาศ โหมดไทย

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง
การแขงขันทักษะ การผสมเครื่องดื่มประกอบลีลา
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว สาขาวิชา
การโรงแรม ในการประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไท

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

2.

เกียรติคุณ

นางสาวจุฑามาศ โหมดไทย

ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แหงประเทศไทย ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขัน
ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (ประเภทบุคคลหญิง)

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

3.

เกียรติคุณ

นางสาวธิดาภรณ์ วงษ์เพิก

ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แหงประเทศไทย ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การ
แขงขันทักษะการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

4.

เกียรติคุณ

นางสาวกัณทิมา พูลอ่ํา

ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แหงประเทศไทย ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การ
แขงขันทักษะการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

5.

เกียรติคุณ

นางสาวธีรภัทร์ จานิกร

ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แหงประเทศไทย ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การ
แขงขันทักษะการบัญชีกับคอมพิวเตอร์

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

6.

เกียรติคุณ

นางสาวณัฐนี แซโงว

ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แหงประเทศไทย ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การ
แขงขันทักษะการบัญชีกับคอมพิวเตอร์

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

8.

เกียรติบัตร

นางสาวณัฐมน มวงทอง

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ซอสกลวย สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่
3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปไดรับ
รางวัล เหรียญทองแดง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุนใหมและการแขงขันหุนยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา
ระดับชา

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ที่

ติ
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ที่

รางวัลเกียรติ
บัตร/
เกียรติคุณ

9.

เกียรติบัตร

10.

เกียรติบัตร

11.

เกียรติบัตร

ชื่อ

เกียรติบัตร

หน่วยงาน

นางสาวสุนิสา พลิกบัว

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ซอสกลวย สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่
3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปไดรับ
ล เหรี
ยญทองแดง
การประกวดสิ
ษฐ์ของ่
นางสาวอรญา กลอมเกลี้ยง รางวั
ผลงานสิ
่งประดิ
ษฐ์ ซอสกล
วย สิ่งประดิ่งษประดิ
ฐ์ประเภทที
คนรุ
ใหมแษละการแข
งขันตหุภันณยนต์
3 สิ่งนประดิ
ฐ์ประเภทผลิ
ฑ์สยําุวเร็ชนอาชี
จรูปไดวรศึับกษา
ระดั
รางวับลชาติ
เหรียญทองแดง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุนใหมและการแขงขันหุนยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา
ระดับชาติ

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชี
กษา
สํานัวกศึงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นางสาวสุกัญญา จันทร์นวล ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ซอสกลวย สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่
3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปไดรับ
รางวัล เหรียญทองแดง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุนใหมและการแขงขันหุนยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา
ระดับชาติ

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

12. เหรียญทองแดง นางสาวสุธิดา อุดมสุข
นางสาวธิดารัตน์ สาคร
นางสาวนันทวัน ปานจันทร์
นางสาวศิริพร เรืองโต
นางสาวสุดารัตน์ ถมทอง
นางสาวเกศสุดา พยัคนอย
นางสาวเจนจิรา แกวจันทร์
นางสาวอนุชสรา นุมเกลี้ยง
นางสาวเบญจรั
ตน์คําผุมาน
13.
โลรางวัล
นายอธิ
รัตน์ วงศ์
ย อย
ปวช.3 แผนกวิชาการบัญชี

14.

รายการ

นายอภิสิทธิ์ เปูกา
นางสาวจันนภา คุมกระ
โทก
ปวช.3/3 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

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

ธนาคารออมสินภาค
7 จังหวัดอุตรดิตถ์

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
จังหวัดสุโขทัย
โครงการประกวดขับรองเพลง “บันไดดาว”
เสริมสรางภูมิคุมกัน และพัฒนาเครือขายเยาวชน
สุโขทัยตานยาเสพติด ครั้งที่ 6 ประจําปี 2555
วันที่ 12 สิงหาคม 2555 ณ ศาลากลางจังหวัด
สุโขทัย
รองรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
อาชีวศึกษา
เรื่อง อุปกรณ์ขูดมะพราวในครัวเรือน การประกวด
จังหวัดสุโขทัย
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุนใหม ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอาชีวศึกษาสุโขทัย ปี
การศึกษา 2555 ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุนใหม ระหวางวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2555
ณ วิทยาลัยสารพัดชางสุโขทัย
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ที่

รางวัลเกียรติ
บัตร/
เกียรติคุณ

15.

เกียรติบัตร

16.

เกียรติบัตร

17.

เกียรติบัตร

18.

เกียรติบัตร

19.

เกียรติบัตร

ชื่อ

รายการ

นางสาวผกามาศ กานเงิน
นางสาวปิยวรรณ มะลิดวง
นางสาวฐิ
ติรัตน์พย์พรมมี
นางสาวกมลทิ
บุญนํา
ปวช.3
แผนกวิ
ช
าการ
นางสาวมัทนา เงินทุง
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
ใหม ระหว
รุนใหม ประเภทที
่ 3 ษสิฐ์่งประดิ
ษฐ์ปนระเภทผลิ
ตภัาณงวัฑ์นที่
28
2555
ยสารพั
สําเร็จ–รูป29ระดัพฤศจิ
บอาชีกวายน
ศึกษาสุ
โณขทัยวิทปียาลั
การศึ
กษาดชาง
สุ2555
โขทัย ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุนใหม
ระหวางวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2555
ณ วิทยาลัย
สารพัดชางสุโขทัย
นางสาวนัฐมล มวงทอง
รองรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวสุนิสา พลิกบัว
เรื่อง ซอสกลวย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
นางสาวชุติมา อินทร์ศวร
รุนใหม ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์
ปวช.1/1 แผนกวิชาการ
สําเร็จรูป ระดับอาชีวศึกษาสุโขทัย ปีการศึกษา
บัญชี
2555 ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุนใหม
ระหวางวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2555
ณ วิทยาลัย
สารพัดชางสุโขทัย
นางสาวรุงทิวา ครุฑนาค
รองรางวัลชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวนิตยา อินดี
เรื่อง ลูกชุบเม็ดบัว การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
นางสาวสุนิสา เพ็ชรมาก
รุนใหม ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์
ปวส.2 แผนกวิชาอาหาร
สําเร็จรูป ระดับอาชีวศึกษาสุโขทัย ปีการศึกษา
และโภชนาการ
2555 ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุนใหม
ระหวางวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2555
ณ วิทยาลัย
สารพัดชางสุโขทัย
นายเกียรติศักดิ์ มีกลิ่นหอม รองรางวัลชนะเลิศอันดับ 3
นางสาวนุสรา สุขสัมพันธ์ เรื่อง รองเทาใยกลวยเพื่อสุขภาพ การประกวด
นางสาวมาริษา ถึงทุง
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุนใหม ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์
ปวช.2 แผนกวิชาการ
ประเภทผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ระดับอาชีวศึกษา
โรงแรมและการทองเที่ยว
สุโขทัย ปีการศึกษา 2555 ในการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุนใหม ระหวางวันที่ 28 – 29
พฤศจิกายน 2555ณ วิทยาลัยสารพัดชางสุโขทัย
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ที่

รางวัลเกียรติ
บัตร/
เกียรติคุณ

20.

เกียรติบัตร

21.

เกียรติบัตร

22.

เกียรติบัตร

ชื่อ

นางสาวกานดา ศรเทียน
นางสาวนพรัตน์ ภูนอย
ปวส.2
แผนกวิ
นายทศพล
อารีชราการ
ักษ์
เลขานุ
การลลภา สาเกกูล
นางสาวพั
นางสาวพัชราภรณ์ ทําไร
นางสาววรรณธนา วันดี
นายเอกลักษณ์ ทองมวน
นายไตรรงค์ รุงศรี
นางรัตติกาล ทับทิม
นางสาวจิตสุภา นอยคํา
นางสาวธนาภรณ์ ภูพัฒน์
นางสาวสุนิสา จันทร์นิ่ม
ปวส.2 แผนกวิชาออกแบบ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
กราฟิก
นางสาวนัฐมล มวงทอง
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

ใหม
ประเภทที
่
4
รองรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
อาชีวศึกษา
สิเรื่ง่อประดิ
ษฐ์ดposter
านพลังofงานและสิ
่งแวดล
ม ระดับจาก
ง Colour
knowledge
(สีอโปสเตอร์
จังหวัดสุโขทัย
อาชี
กษาสุการประกวดสิ
โขทัย ปีการศึ่งประดิ
กษา 2555
ในการ
ภูมิปวัญศึญา)
ษฐ์ของคนรุ
นใหม
ประกวดสิ
ง
่
ประดิ
ษ
ฐ์
ข
องคนรุ
น

ใหม
ระหว
า
งวั
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญา นที่ 28
–สร29
พฤศจิ
กายนจ2555
ทยาลั
ดชยางสุปีโขทัย
างสรรค์
เศรษฐกิ
ระดัณบวิอาชี
วศึยกสารพั
ษาสุโขทั
การศึกษา 2555 ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุนใหม ระหวางวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2555
ณ วิทยาลัยสารพัดชางสุโขทัย

รองรางวัลชนะเลิศอันดับ 5
อาชีวศึกษา
เรื่อง ซอสกลวย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
จังหวัดนครสวรรค์
รุนใหม ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์
สําเร็จรูป ระดับภาค ภาคเหนือ ประจําปีการศึกษา
2555 ระหวางวันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน 2555
ณ
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

รางวัลเกียรติคุณ และผลงานดีเด่นใน ปีการศึกษา 2554
ที่
1

รางวัลเกียรติบัตร/
ชื่อ
เกียรติคุณ
โลประกาศ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
เกียรติคุณ

2

โลประกาศ
เกียรติคุณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

3

โลประกาศ
เกียรติคุณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

4

ถวยรางวัล
เกียรติยศ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

รายการ

หน่วยงาน

รางวัลระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศหนวยมาตรฐานดีเดนองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับชาติ
ครั้งที่ 21 ประจําปีการศึกษา 2554 ระหวาง
วันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2555
ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
รางวัลระดับเหรียญทอง
ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง
หนวยมาตรฐานดีเดนองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค
ภาคเหนือ ในการประชุมทางวิชาการองค์การ
วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค
ภาคเหนือ ครั้งที่ 23 ระหวางวันที่ 26-30
ธันวาคม 2554 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดแพร
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ชนะเลิศการแขงขัน Lip sing Dancer
ไทยลูกทุง ในการประชุมทางวิชาการองค์การ
วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
ระดับชาติ ครั้งที่ 21 ประจําปีการศึกษา
2554 ระหวางวันที่ 30 มกราคม – 2
กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัด
ระยอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแขงขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภท
Lip sing Dancer ไทยลูกทุง ระดับภาค
ภาคเหนือ ในการประชุมทางวิชาการองค์การ
วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย และ ระดับ
ภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 23
ระหวางวันที่ 26-30 ธันวาคม 2554
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดแพร

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ที่
5

รางวัลเกียรติบัตร/
ชื่อ
เกียรติคุณ
เกียรติบัตร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

รายการ

หน่วยงาน

รางวัลเหรียญทองแดง
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4
สิ่งประดิษฐ์ดานพลังงาน และสิ่งแวดลอม
เรื่อง “อุปกรณ์ชวยประหยัดไฟ
(STVC POWER CUT)”
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุนใหม
และการแขงขันหุนยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา
ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2554
ระหวางวันที่ 8 – 11 มีนาคม 2555
ณ MCC HALL เดอะมอลล์ บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
เป็นสถาบันที่ใหการสนับสนุนและสงเสริม
“โครงการ สถานศึกษาขับขี่ปลอดภัย
สวมหมวกนิรภัย 100%”

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

6

เกียรติบัตร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

7

โลประกาศ
เกียรติคุณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

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

8

เกียรติบัตร

นางจารุวรรณ สุรงคพรรณ

9

โลเกียรติคุณและ
เข็มเชิดชูเกียรติ

10

เกียรติบัตร

รางวัลครูผูสอนดีเดน ประจําปีการศึกษา
2554 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยดีเดน
รางวัล “หมอมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัล
เสริมสรางคนดีมีคุณธรรม ประจําปี
2554 โดยเขารับมอบ จากนายจักริน
เปลี่ยนวงษ์ ผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย ณ
หองประชุมศาลากลางจังหวัดสุโขทัย 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 เหลี่ยมจุย
นางพรประดิษฐ์ เลือกหา
นางพินรัฎ สีตลวรางค์
นางศนิชล เนียมกลั่น

รางวัลหนึ่งแสนครูดี
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
รางวัลหนึ่งแสนครูดี

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E x cellen t M oral s Kn ow ledg e an d C areer

จังหวัดสุโขทัย และ
บริษัทกลางคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ จํากัด
สาขาสุโขทัย
องค์การเกษตรในอนาคต
แหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี
อาชีวศึกษาสุโขทัย
มูลนิธิอนุสร
หมอมงามจิตต์ บุรฉัตร

คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
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Educational information
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 ชอนนาค
นายสัญชัย ปี่แกว
นางศิริกุล เสงี่ยมศักดิ์

40

เกียรติบัตร

นางจันทรา อวมพรม

41

เกียรติบัตร

นางทัศนีย์ รุมรวย

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 ชวยเพ็ญ
นางจิรา เมธานันท์
นางสาวรุงพิรุณ ต฿ะนะเรือน
นางสุธีรัตน์ คลายสมบูรณ์

รางวัลหนึ่งแสนครูดี
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
ผูบริหารดีเดน
ผูบริหารดีเดน
ครูดีเดนดานการสอน สาขาวิชาการบัญชี
ครูดีเดนดานการสอน สาขาวิชาการบัญชี
ครูดีเดนดานการสอน สาขาวิชาการบัญชี
ครูดีเดนดานการสอน สาขาวิชาการบัญชี
ครูดีเดนดานการสอน สาขาวิชาการตลาด
ครูดีเดนดานการสอน สาขาวิชาการตลาด
ครูดีเดนดานการสอน สาขาวิชาการตลาด
ครูดีเดนดานการสอน สาขาวิชาเลขานุการ
ครูดีเดนดานการสอน สาขาวิชาเลขานุการ
ครูดีเดนดานการสอน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูดีเดนดานการสอน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูดีเดนดานการสอน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูดีเดนดานการสอน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูดีเดนดานการสอน สาขาวิชาทองเที่ยว
ครูดีเดนดานการสอน สาขาวิชาทองเที่ยว
ครูดีเดนดานการสอน สาขาวิชาวิจิตรศิลป

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

ครูดีเดนดานการสอน สาขาวิชาออกแบบ
ครูดีเดนดานการสอน สาขาวิชาออกแบบ
ครูดีเดนดานการสอน
สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
ครูดีเดนดานการสอน
สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
ครูดีเดนดานการสอน
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูดีเดนดานการสอน
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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Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ที่
43

รางวัลเกียรติบัตร/
ชื่อ
เกียรติคุณ
เกียรติบัตร
นางชะมัยพร เหลี่ยมจุย

รายการ

หน่วยงาน

44

เกียรติบัตร

นางศุภนิธย์ เลิศศรี

45

เกียรติบัตร

นางพรประดิษฐ์ เลือกหา

46

เกียรติบัตร

นางสิริพร รอดแสวง

47

เกียรติบัตร

นางสาวโสภา เรืองหิรัญ

ครูดีเดนดานการสอน
สาขาวิชาคหกรรมธุรกิจ
ครูดีเดนดานการสอน
สาขาวิชาคหกรรมธุรกิจ
ครูดีเดนดานการสอน
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
ครูดีเดนดานการสอน
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
ครูดีเดนดานการสอน สาขาวิชาภาษาไทย

48

เกียรติบัตร

นางจันทรมาส กล่ําเอม

ครูดีเดนดานการสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

49

เกียรติบัตร

นางสารินทร สินอําพล

ครูดีเดนดานการสอน สาขาวิชาพลานามัย

50

เกียรติบัตร

นางสาวมรรษพร สีขาว

ครูดีเดนดานการสอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

51

เกียรติบัตร

นายพิทักษ์ อุปัญญ์

ครูดีเดนดานการสอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

52

เกียรติบัตร

นางสุชาดา ไทยเทศ

เจาหนาที่ดีเดน งานการเงิน

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

53

เกียรติบัตร

นางสาวสมศรี ชาญเพราะ

เจาหนาที่ดีเดน งานพัสดุ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

54

เกียรติบัตร

นางอําภรรัตน์ ทับขํา

เจาหนาที่ดีเดน งานประชาสัมพันธ์

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

55

เกียรติบัตร

นางพรศิริ พุมพวง

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

56

เกียรติบัตร

นางชื่นจิตร ดวงมา

57

เกียรติบัตร

นายชยุต กรรณิการ์

เจาหนาที่ดีเดน
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจาหนาที่ดีเดน
งานวิทยบริการและหองสมุด
เจาหนาที่ดีเดน 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

เจาหนาที่ดีเดน งานบริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่ดีเดน งานวางแผนและงบประมาณ
เจาหนาที่ดีเดน
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
พนักงานขับรถยนต์ดีเดน
นักการภารโรงดีเดน
นักการภารโรงดีเดน
พนักงานขับรถยนต์ดีเดน
นักการภารโรงดีเดน
คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E x cellen t M oral s Kn ow ledg e an d C areer

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

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 แก
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วราชอาณาจักร
พุทธศักราช 2554 วันที่ 24 พฤษภาคม
2554
ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารี
สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร
นางสาววีรยา สิงห์นอย
รางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเดน
ปวช.1 แผนกวิชาการบัญชี ประจําปีการศึกษา 2553
ระดับผลการเรียน 3.78
ยกยองเชิดชู
นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความ
ประพฤติเรียบรอย เนื่องในงานวันไหวครู
ประจําปีการศึกษา 2554 วันที่ 10 มิถุนายน
2554
นางสาวผกามาศ กานเงิน รางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเดน
ปวช.1 แผนกวิชาการ
ประจําปีการศึกษา 2553
เลขานุการ
ระดับผลการเรียน 3.79
ยกยองเชิดชู
นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความ
ประพฤติเรียบรอย เนื่องในงานวันไหวครู
ประจําปีการศึกษา 2554 วันที่ 10 มิถุนายน
2554
นางสาวศิริวรรณ บัวโชติ
รางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเดน
ปวช.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจําปีการศึกษา 2553
ระดับผลการเรียน 3.90
ยกยองเชิดชู
นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความ
ประพฤติเรียบรอย เนื่องในงานวันไหวครู
ประจําปีการศึกษา 2554 วันที่ 10 มิถุนายน
2554
นายพงศกร ศรีเพ็ชร
รางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเดน
ปวช.1 แผนกวิชาวิจิตรศิลป ประจําปีการศึกษา 2553
ระดับผลการเรียน 3.52
ยกยองเชิดชู
นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความ
ประพฤติเรียบรอย เนื่องในงานวันไหวครู
ประจําปีการศึกษา 2554 วันที่ 10 มิถุนายน
2554

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E x cellen t M oral s Kn ow ledg e an d C areer

หน่วยงาน
พุทธสมาคม
แหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ที่
71

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

72

เกียรติบัตร

73

เกียรติบัตร

74

เกียรติบัตร

75

เกียรติบัตร

รายการ

รางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเดน
ประจําปีการศึกษา 2553
ระดับผลการเรียน 3.68
ยกยองเชิดชู
นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความ
ประพฤติเรียบรอย เนื่องในงานวันไหวครู
ประจําปีการศึกษา 2554 วันที่ 10 มิถุนายน
2554
นางสาวบุญญานุช ดวนมีสุข รางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเดน
ปวช.1 แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย ประจําปีการศึกษา 2553
ระดับผลการเรียน 3.79
ยกยองเชิดชู
นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความ
ประพฤติเรียบรอย เนื่องในงานวันไหวครู
ประจําปีการศึกษา 2554 วันที่ 10 มิถุนายน
2554
นายจตุรภักตร์ เหลารอด
รางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเดน
ปวช.1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ประจําปีการศึกษา 2553
ระดับผลการเรียน 3.60
ยกยองเชิดชู
นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความ
ประพฤติเรียบรอย เนื่องในงานวันไหวครู
ประจําปีการศึกษา 2554 วันที่ 10 มิถุนายน
2554
นางสาวภัทรา สุวรรณโฉม รางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเดน
ปวช.2 แผนกวิชาการบัญชี ประจําปีการศึกษา 2553
ระดับผลการเรียน 3.81
ยกยองเชิดชู
นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความ
ประพฤติเรียบรอย เนื่องในงานวันไหวครู
ประจําปีการศึกษา 2554 วันที่ 10 มิถุนายน
2554
นางสาวทิพวัลย์ แผทอง
รางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเดน
ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจําปีการศึกษา 2553
ระดับผลการเรียน 3.83
ยกยองเชิดชู
นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความ
ประพฤติเรียบรอย เนื่องในงานวันไหวครู
ประจําปีการศึกษา 2554 วันที่ 10 มิถุนายน
2554

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E x cellen t M oral s Kn ow ledg e an d C areer

หน่วยงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
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
ทองเที่ยว

80

เกียรติบัตร

นางสาวณัฐชา พรมเพ็ชร
ปวส.1 แผนกวิชาการบัญชี

รายการ

หน่วยงาน

รางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเดน
ประจําปีการศึกษา 2553
ระดับผลการเรียน 3.80
ยกยองเชิดชู
นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความ
ประพฤติเรียบรอย เนื่องในงานวันไหวครู
ประจําปีการศึกษา 2554 วันที่ 10 มิถุนายน
2554
รางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเดน
ประจําปีการศึกษา 2553
ระดับผลการเรียน 3.64 ยกยองเชิดชู
นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความ
ประพฤติเรียบรอย เนื่องในงานวันไหวครู
ประจําปีการศึกษา 2554 วันที่ 10 มิถุนายน
2554
รางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเดน
ประจําปีการศึกษา 2553
ระดับผลการเรียน 3.51
ยกยองเชิดชู
นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความ
ประพฤติเรียบรอย เนื่องในงานวันไหวครู
ประจําปีการศึกษา 2554 วันที่ 10 มิถุนายน
2554
รางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเดน
ประจําปีการศึกษา 2553
ระดับผลการเรียน 3.70
ยกยองเชิดชู
นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความ
ประพฤติเรียบรอย เนื่องในงานวันไหวครู
ประจําปีการศึกษา 2554 วันที่ 10 มิถุนายน
2554
รางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเดน
ประจําปีการศึกษา 2553
ระดับผลการเรียน 3.92
ยกยองเชิดชู
นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความ
ประพฤติเรียบรอย เนื่องในงานวันไหวครู
ประจําปีการศึกษา 2554 วันที่ 10 มิถุนายน
2554

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E x cellen t M oral s Kn ow ledg e an d C areer

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
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 หมอเอี่ยม
ปวส.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

84

เกียรติบัตร

นางสาวแพรว โตนดทอง
ปวส.1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

รายการ

หน่วยงาน

รางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเดน
ประจําปีการศึกษา 2553
ระดับผลการเรียน 3.63
ยกยองเชิดชู
นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความ
ประพฤติเรียบรอย เนื่องในงานวันไหวครู
ประจําปีการศึกษา 2554 วันที่ 10 มิถุนายน
2554
รางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเดน
ประจําปีการศึกษา 2553
ระดับผลการเรียน 3.64
ยกยองเชิดชู
นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความ
ประพฤติเรียบรอย เนื่องในงานวันไหวครู
ประจําปีการศึกษา 2554 วันที่ 10 มิถุนายน
2554
รางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเดน
ประจําปีการศึกษา 2553
ระดับผลการเรียน 3.50
ยกยองเชิดชู
นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความ
ประพฤติเรียบรอย เนื่องในงานวันไหวครู
ประจําปีการศึกษา 2554 วันที่ 10 มิถุนายน
2554
รางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเดน
ประจําปีการศึกษา 2553
ระดับผลการเรียน 3.77
ยกยองเชิดชู
นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความ
ประพฤติเรียบรอย เนื่องในงานวันไหวครู
ประจําปีการศึกษา 2554 วันที่ 10 มิถุนายน
2554

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E x cellen t M oral s Kn ow ledg e an d C areer

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ที่
85

86

87

รางวัลเกียรติบัตร/
ชื่อ
เกียรติคุณ
เหรียญทองแดง นางสาวสุธิดา อุดมสุข
นางสาวธิดารัตน์ สาคร
นางสาวนันทวัน ปานจันทร์
นางสาวศิริพร เรืองโต
นางสาวสุดารัตน์ ถมทอง
นางสาวเกศสุดา พยัคนอย
นางสาวเจนจิรา แกวจันทร์
นางสาวอนุชสรา นุมเกลี้ยง
นางสาวเบญจรัตน์ มานอย
ปวช.2 แผนกวิชาการบัญชี
เหรียญเงิน
นางสาวพิมผกา สวัสดิ์รักษา
ปวช.2 แผนกวิชาการบัญชี

เกียรติบัตร
และทุนการศึกษา
5,000 บาท

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

รายการ

หน่วยงาน

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

ธนาคารออมสินภาค 7
จังหวัดอุตรดิตถ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
โครงการแขงขัน ”กีฬาธนาคารโรงเรียน
ธนาคารออมสิน” รอบชิงชนะเลิศ ระดับภาค
ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล ประจําปีการศึกษา
2554 วันที่ 25 มิถุนายน 2554
ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
การประกวดชุดรีไซเคิลสิ่งประดิษฐ์สรางสรรค์
จากวัสดุเหลือใช ปี 2554 ระดับจังหวัด
ประเภทเครื่องแตงกายจากวัสดุเหลือใช
“ชุดราตรี” ในระดับ ปวช. วันที่ 9 สิงหาคม
2554 ณ หองประชุมชั้นลางอําเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย

ธนาคารออมสินภาค 7
จังหวัดอุตรดิตถ์

รางวัลชมเชย
การประกวดชุดรีไซเคิลสิ่งประดิษฐ์สรางสรรค์
จากวัสดุเหลือใช ปี 2554 ระดับจังหวัด
ประเภทเครื่องแตงกายจากวัสดุเหลือใช
“ชุดไทยประยุกต์” ในระดับ ปวส.
วันที่ 9 สิงหาคม 2554 ณ หองประชุมชั้น
ลางอําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานทรัพยากร
จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานทรัพยากร
จังหวัดสุโขทัย

นางสาวเบญจมาภรณ์ สุขภาเนตร์

88

เกียรติบัตร
และทุนการศึกษา
5,000 บาท

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

นางสาวอมราพร พลอาจ
ปวช.1 แผนกวิชาธุรกิจค
หกรรม
คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E x cellen t M oral s Kn ow ledg e an d C areer
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ที่
89

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

รายการ

หน่วยงาน

รางวัลชมเชย
การประกวดชุดรีไซเคิลสิ่งประดิษฐ์สรางสรรค์
จากวัสดุเหลือใช ปี 2554 ระดับจังหวัด
ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช
“ดอกมะลิจากเสนใยตาล” วันที่ 9 สิงหาคม
2554 ณ หองประชุมชั้นลางอําเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานทรัพยากร
จังหวัดสุโขทัย

ปวช.2 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

90

เกียรติบัตร

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

นายสุขพัฒน์ แสนรัก
ปวส.1/1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

91

เกียรติบัตร

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

92

เกียรติบัตร

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

รางวัลเหรียญทองแดง
สํานักงานคณะกรรมการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์
การอาชีวศึกษา
ดานพลังงาน และสิ่งแวดลอม เรื่อง “อุปกรณ์
ชวยประหยัดไฟ (STVC POWER CUT)”
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุนใหม และ
การแขงขันหุนยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา
ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2554 ระหวาง
วันที่ 8 – 11 มีนาคม 2555 ณ MCC HALL
เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
อาชีวศึกษา
เรื่อง การศึกษาอัตราสวนของละมุดในเนื้อเคก
จังหวัดสุโขทัย
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุนใหม
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์
สําเร็จรูป ระดับอาชีวศึกษาสุโขทัย ปี
การศึกษา 2554 ในงานการประชุมวิชาการ
องค์การเกษตรในอนาคตแหงประเทศไทย
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 33 ระหวางวันที่
22-25 พฤศจิกายน 2554
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
อาชีวศึกษา
เรื่อง อุปกรณ์ชวยประหยัดไฟ การประกวด
จังหวัดสุโขทัย
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุนใหม ประเภทที่ 4
สิ่งประดิษฐ์ดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
ระดับอาชีวศึกษาสุโขทัย ปีการศึกษา 2554
ในงานการประชุมวิชาการองค์การเกษตรใน
อนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ
ครั้งที่ 33 ระหวางวันที่ 22-25 พฤศจิกายน
2554 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สุโขทัย
คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E x cellen t M oral s Kn ow ledg e an d C areer
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ที่
93

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

94

เกียรติบัตร

95

เกียรติบัตร

รายการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เรื่อง น้ําหมึกจากพืชธรรมชาติ การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุนใหม ประเภทที่ 6
สิ่งประดิษฐ์ประเภทตอยอดนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาสุโขทัย ปี
การศึกษา 2554 ในงานการประชุมวิชาการ
องค์การเกษตรในอนาคตแหงประเทศไทย
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 33 ระหวางวันที่
22-25 พฤศจิกายน 2554 ณ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
นายอนิรุทธ์ บัวทอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวอรุณวตี เสนเกตุ
เรื่อง ดอกไมจากใยธรรมชาติ การประกวด
นางสาวธนาวดี คงสิทธิ์
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุนใหม ประเภทที่ 5
นางสาวพรกนก ดอกไม
สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสรางสรรค์
นางสาวศศินิภา แสงสุรินทร์ เศรษฐกิจ ระดับอาชีวศึกษาสุโขทัย ปี
ปวส.2/2 แผนกวิชาการ
การศึกษา 2554 ในงานการประชุมวิชาการ
บัญชี
องค์การเกษตรในอนาคตแหงประเทศไทย
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 33 ระหวางวันที่
22-25 พฤศจิกายน 2554
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
นางสาวกมลทิพย์ บุญนํา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
นางสาวมัทนา เงินทุง
เรื่อง ตุ฿กตาชุดสวยจากใยกลวย การประกวด
นางสาวโสรยา ธิมิตร
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุนใหม ประเภทที่ 3
นางสาวจันทรนิภา จงจํา
สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ระดับ
ปวส.1 แผนกวิชาคหกรรม อาชีวศึกษาสุโขทัย ปีการศึกษา 2554 ในงาน
ธุรกิจ
การประชุมวิชาการองค์การเกษตรในอนาคต
แหงประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ
ครั้งที่ 33 ระหวางวันที่ 22-25 พฤศจิกายน
2554 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สุโขทัย

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E x cellen t M oral s Kn ow ledg e an d C areer

หน่วยงาน
อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

100

ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ที่
96

รางวัลเกียรติบัตร/
ชื่อ
เกียรติคุณ
เกียรติบัตร
นางสาวศรุตา ครุฑหนู
นางสาวชิดกมล พันธ์แยม
นางสาวพิชญธิดา จิตพินิจ
นายจตุพงษ์ แกวบังเกิด
นายวิรัตน์ เสือกลิ่น
ปวช.3 แผนกวิชาวิจิตร
ศิลป

96

เกียรติบัตร

98

เกียรติบัตร

99

เกียรติบัตร

100

เกียรติบัตร

รายการ

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3
เรื่อง สรางสรรค์งานศิลปดวยเศษดินสอ EEที่
เหลือใช การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุน
ใหม ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ประเภทตอยอด
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษา
สุโขทัย ปีการศึกษา 2554 ในงานการประชุม
วิชาการองค์การเกษตรในอนาคตแหงประเทศ
ไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 33 ระหวาง
วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2554 ณ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
นางสาวเจน แจมใจ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4
นางสาวกาญจนา อินทร์หอม เรื่อง
โคมไฟจากผาใยตาล การประกวด
นางสาวสุนันทา บูรณะ
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุนใหม ประเภทที่ 5
ปวช.3 แผนกวิชาออกแบบ สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสรางสรรค์
เศรษฐกิจ ระดับอาชีวศึกษาสุโขทัย
ปีการศึกษา 2554 ในงานการประชุมวิชาการ
องค์การเกษตรในอนาคตแหงประเทศไทย
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 33 ระหวางวันที่
22-25 พฤศจิกายน 2554 ณ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
นางสาวธนัชพร สัมฤทธิ์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
นายทศพร ชัชวาลย์
การแขงขันตอบปัญหาทางวิชาการ
ปวช.3/4 แผนกวิชาบัญชี (วิชาประวัติศาสตร์ไทย) ในการแขงขันทักษะ
วิชาชีพ ระดับหนวย วันที่ 2 ธันวาคม 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
นางสาวสาธิตา พาสนิท
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ปวช.3/3 แผนกวิชาบัญชี
การแขงขันการประกวดรักการอาน
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับหนวย
วันที่ 2 ธันวาคม 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
นายสุวิทย์ ศรสิทธิ์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวอมราภรณ์ แสง
การแขงขันประกวดมารยาทไทย
นาค
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับหนวย
ปวส. 2/1 แผนกวิชาบัญชี วันที่ 2 ธันวาคม 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E x cellen t M oral s Kn ow ledg e an d C areer

หน่วยงาน
อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

101

ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

รางวัลเกียรติบัตร/
ชื่อ
รายการ
เกียรติคุณ
101
เกียรติบัตร
นายวีรยุทธ พรมมี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ปวช. 1 แผนกวิชาทองเที่ยว การแขงขันทักษะภาษาอังกฤษ (ประเภทพูด
สาธิตภาษาอังกฤษ Demonstration) ในการ
แขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับหนวย วันที่ 2
ธันวาคม 2554 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย
102
เกียรติบัตร
นางสาวนุชนารถ เจนตลอด รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ปวส. 2/1 แผนกวิชา
การแขงขันทักษะภาษาอังกฤษ (ประเภทพูด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ Speech Contest)
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับหนวย
วันที่ 2 ธันวาคม 2554 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย
103
เกียรติบัตร
นางสาวณัฐชา พรมเพ็ชร
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวนัยนา ทรัพย์มาก การแขงขันโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
ปวส. 2/1 แผนกวิชาบัญชี ระดับปวส. ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ
ระดับหนวย วันที่ 2 ธันวาคม 2554 ณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
104
เกียรติบัตร
นายภานุพงษ์ ภูมิผล
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
นายกรวิก บูชาเกียรติ
การแขงขันออกแบบ Web page
ปวส. 1/1 แผนกวิชา
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับหนวย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วันที่ 2 ธันวาคม 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
105
เกียรติบัตร
นางสาวภัควลัญชญ์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ชํานาญเสือ
การแขงขันพิมพ์ดีดภาษาไทย
ปวช. 1/2 แผนกวิชา
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับหนวย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วันที่ 2 ธันวาคม 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
106
เกียรติบัตร
นางสาวมินตรา จันทวงศ์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ปวช. 2 แผนกวิชา
การแขงขันพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ
เลขานุการ
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับหนวย
วันที่ 2 ธันวาคม 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ที่

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E x cellen t M oral s Kn ow ledg e an d C areer

หน่วยงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

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

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 มวงทอง
ปวช.3/1 แผนกวิชาบัญชี
นายอภิราม จันทร์แปูน
ปวช.3/2 แผนกวิชาบัญชี
นายศิรชัย ฟักแฟง
ปวช.3/4 แผนกวิชาบัญชี
นายอนุสรณ์ วงษ์ภู
ปวช.3/4 แผนกวิชาบัญชี
นางสาวกมลชนก นอยดิษฐ์
ปวช.1 แผนกวิชาเลขานุการ

รายการ

หน่วยงาน

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
การแขงขันเขียนแผนธุรกิจ
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับหนวย
วันที่ 2 ธันวาคม 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแขงขันเขียนแผนธุรกิจ
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับหนวย
วันที่ 2 ธันวาคม 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
การแขงขันประกวดดนตรีไทย ประเภทจะเข
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับหนวย
วันที่ 2 ธันวาคม 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
การแขงขันประกวดดนตรีไทย ประเภทซออู
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับหนวย
วันที่ 2 ธันวาคม 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
การแขงขันประกวด Lip sing Dancer
ไทยลูกทุง ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ
ระดับหนวย วันที่ 2 ธันวาคม 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E x cellen t M oral s Kn ow ledg e an d C areer

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

รางวัลเกียรติบัตร/
ชื่อ
เกียรติคุณ
(ต่อ)
เกียรติบัตร
นายรัตนชัย แสนผอง
ปวช.2/1 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์
นายเชาวรินทร์ จายโพธิ์
ปวช.1 แผนกวิชาทองเที่ยว
นางสาวกนกพร พลับ
พลาไชย
ปวช.1 แผนกวิชาทองเที่ยว
นายปฐมภพ แดงสะอาด
ปวช.2 แผนกวิชาออกแบบ
นายสิทธิชัย ใครยะ
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
การแขงขันประกวด Lip sing Dancer
ไทยลูกทุง ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ
ระดับหนวย วันที่ 2 ธันวาคม 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
การแขงขันตอบปัญหาทางวิชาการ
(วิชาประวัติศาสตร์ไทย) ในการแขงขันทักษะ
วิชาชีพ ระดับอศจ.สุโขทัย วันที่ 6 ธันวาคม
2554 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
นางสาวสาธิตา พาสนิท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ปวช.3/3 แผนกวิชาบัญชี
การแขงขันการประกวดรักการอาน
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอศจ.สุโขทัย
วันที่ 6 ธันวาคม 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
นายสุวิทย์ ศรสิทธิ์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวอมราภรณ์ แสง
การแขงขันประกวดมารยาทไทย
นาค
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอศจ.สุโขทัย
ปวส. 2/1 แผนกวิชาบัญชี วันที่ 6 ธันวาคม 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
นายวีรยุทธ พรมมี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ปวช. 1 แผนกวิชาทองเที่ยว การแขงขันทักษะภาษาอังกฤษ (ประเภทพูด
สาธิตภาษาอังกฤษ Demonstration) ในการ
แขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอศจ.สุโขทัย
วันที่ 6 ธันวาคม 2554 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย
นางสาวภานุชนารถ เจน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ตลอด
การแขงขันทักษะภาษาอังกฤษ (ประเภทพูด
ปวส. 2/1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ Speech Contest)
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ 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 2557
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
การแขงขันโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
ระดับปวส. ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ
ระดับอศจ.สุโขทัย วันที่ 6 ธันวาคม 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
นายภานุพงษ์ ภูมิผล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นายกรวิก บูชาเกียรติ
การแขงขันออกแบบ Web page
ปวส. 1/1 แผนกวิชา
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอศจ.สุโขทัย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วันที่ 6 ธันวาคม 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
นางสาวภัควลัญชญ์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ชํานาญเสือ
การแขงขันพิมพ์ดีดภาษาไทย
ปวช. 1/2 แผนกวิชา
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอศจ.สุโขทัย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วันที่ 6 ธันวาคม 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
นางสาวมินตรา จันทวงศ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ปวช. 2 แผนกวิชา
การแขงขันพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ
เลขานุการ
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอศจ.สุโขทัย
วันที่ 6 ธันวาคม 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
นางสาวสิริลักษณ์ โถงโฉม รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวมาลี ลื้อยอด
การแขงขันเขียนแผนธุรกิจ
นางสาวนฤมล จันทร์อินทร์ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอศจ.สุโขทัย
นางสาวกฤษรินทร์ พิโรจน์ วันที่ 6 ธันวาคม 2554
ฤทธิ์
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
นางสาวสุพัตรา อยูแยม
ปวส. 2 แผนกวิชาการ
ตลาด
นางสาวสุปราณี บุญมี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวปวีณา แกวเนตร
การแขงขันเขียนแผนธุรกิจ
นางสาวอนุสรา โฉมหวง
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอศจ.สุโขทัย
ปวส. 2 แผนกวิชาการ
วันที่ 6 ธันวาคม 2554
ตลาด
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
นางสาวสุธีกานต์ ทวมทอง รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ปวช. 2/3 แผนกวิชาบัญชี การแขงขันประกวดดนตรีไทย ประเภทจะเข
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอศจ.สุโขทัย
วันที่ 6 ธันวาคม 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E x cellen t M oral s Kn ow ledg e an d C areer

หน่วยงาน
อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
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 มวงทอง
ปวช.3/1 แผนกวิชาบัญชี
นายอภิราม จันทร์แปูน
ปวช.3/2 แผนกวิชาบัญชี
นายศิรชัย ฟักแฟง
ปวช.3/4 แผนกวิชาบัญชี
นายอนุสรณ์ วงษ์ภู
ปวช.3/4 แผนกวิชาบัญชี
นางสาวกมลชนก นอยดิษฐ์
ปวช.1 แผนกวิชาเลขานุการ
นายรัตนชัย แสนผอง
ปวช.2/1 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์
นายเชาวรินทร์ จายโพธิ์
ปวช.1 แผนกวิชาท่องเที่ยว
นางสาวกนกพร พลับ
พลาไชย
ปวช.1 แผนกวิชาท่องเที่ยว
นายปฐมภพ แดงสะอาด
ปวช.2 แผนกวิชาออกแบบ
นายสิทธิชัย ใครยะ
ปวส.2 แผนกวิชาอาหาร
นายอาทิตย์ รุงเจริญ
นางสาวรสสุคนธ์ ชูเชิด
นางสาววรรณภร ไชยกาล
นางสาวนารินทร์ วัฒคลาย
นางสาวยุวรรณ เพ็ชรมาก
นางสาวนุชนารถ ไกรสีกาจ
ปวช.3/7 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รายการ

หน่วยงาน

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
การแขงขันประกวดดนตรีไทย ประเภทซออู
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอศจ.สุโขทัย
วันที่ 6 ธันวาคม 2554 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
การแขงขันประกวด Lip sing Dancer
ไทยลูกทุง ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ
ระดับอศจ.สุโขทัย วันที่ 6 ธันวาคม 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4
เรื่อง อุปกรณ์ชวยประหยัดไฟ
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุนใหม
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ดานพลังงานและ
สิ่งแวดลอม ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 23
ประจําปีการศึกษา 2554 วันที่ 26 – 30
ธันวาคม 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

รางวัลเกียรติบัตร/
ชื่อ
รายการ
เกียรติคุณ
127
เกียรติบัตร
นายวีรยุทธ พรมมี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ปวช. 1 แผนกวิชาทองเที่ยว การแขงขันทักษะภาษาอังกฤษ
(ประเภทพูดสาธิตภาษาอังกฤษ )
การแขงขันทักษะวิชาพื้นฐานและทักษะ
วิชาชีพ
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 23 ประจําปี
การศึกษา 2554 วันที่ 26 - 30 ธันวาคม
2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร
นางสาวจันทกานต์ นิ่มรองนาม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
128
ถวยรางวัล
ปวช.1/2 แผนกวิชาบัญชี
เกียรติยศ
การแขงขันประกวด Lip sing Dancer
นางสาวมุจรินทร์ มวงทอง
ไทยลูกทุง การแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน
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
แพร
ที่

หน่วยงาน
สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

นายอนุสรณ์ วงษ์ภู
ปวช.3/4 แผนกวิชาบัญชี
นางสาวกมลชนก นอยดิษฐ์
ปวช.1 แผนกวิชาเลขานุการ
นางสาวสโรชา ทองมน
ปวส.1 แผนกวิชาเลขานุการ
นายรัตนชัย แสนผอง
ปวช.2/1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
นางสาวขวัญมิกา ยินยอม
ปวส.1/2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
นายเชาวรินทร์ จายโพธิ์
ปวช.1 แผนกวิชาทองเที่ยว
นางสาวสุณิสา บุญฤทธิ์
ปวช.2 แผนกวิชาทองเที่ยว
นายสิทธิชัย ใครยะ
ปวส.2 แผนกวิชาอาหาร

129

เกียรติบัตร

นายกลาณรงค์ ประเสริฐศรี
นายธานินทร์ เงินทอง
เนียม
ปวส.2 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์กราฟิค

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแขงขันทักษะการออกแบบคอมพิวเตอร์
กราฟิกการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐานและ
ทักษะวิชาชีพ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 23
ประจําปีการศึกษา 2554 วันที่ 26 - 30
ธันวาคม 2554 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
แพร

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E x cellen t M oral s Kn ow ledg e an d C areer

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

รางวัลเกียรติบัตร/
ชื่อ
รายการ
เกียรติคุณ
130
เกียรติบัตร
นางสาวศรุตา ครุฑหนู
รางวัลชมเชย
นายวิรัตน์ เสือกลิ่น
การแขงขันทักษะการวาดภาพคนเหมือน
ปวช.3 แผนกวิชาวิจิตรศิลป การแขงขันทักษะวิชาพื้นฐานและทักษะ
วิชาชีพ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 23 ประจําปี
การศึกษา 2554 วันที่ 26 - 30 ธันวาคม
2554 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร
131
เกียรติบัตร
นางสาวจุฑามาศ โหมดไทย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ปวช.1 แผนกวิชา
การแขงขันทักษะประเภทการทองเที่ยวและ
การทองเที่ยว
การโรงแรมการแขงขันผสมเครื่องดื่ม
การแขงขันทักษะวิชาพื้นฐานและทักษะ
วิชาชีพ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 23 ประจําปี
การศึกษา 2554 วันที่ 26 - 30 ธันวาคม
2554 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร
132
เกียรติบัตร
นายธนพล บุญมี
รางวัลชมเชย
ปวช.1 แผนกวิชา
การแขงขันทักษะประเภทการทองเที่ยวและ
การทองเที่ยว
การโรงแรมการแขงขันผสมเครื่องดื่ม
นายเสกสรร คําเมือง
การแขงขันทักษะวิชาพื้นฐานและทักษะ
ปวช.3 แผนกวิชา
วิชาชีพ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 23 ประจําปี
การทองเที่ยว
การศึกษา 2554 วันที่ 26 - 30 ธันวาคม
2554 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร
133
เกียรติบัตร
นางสาวสุธีกานต์ ทวมทอง รางวัลเหรียญเงิน
ปวช. 2/3 แผนกวิชาบัญชี การแขงขันประกวดดนตรีไทย ประเภทจะเข
การแขงขันทักษะวิชาพื้นฐานและทักษะ
วิชาชีพ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 23 ประจําปี
การศึกษา 2554 วันที่ 26 - 30 ธันวาคม
2554 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร
ที่

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการ
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รางวัลเกียรติบัตร/
ชื่อ
เกียรติคุณ
134
โลประกาศ
นางสาวศิริลักษณ์ ฉิมใจ
เกียรติคุณ
ปวช.1/3 แผนกวิชาบัญชี
นางสาวมุจรินทร์ มวงทอง
ปวช.3/1 แผนกวิชาบัญชี
นายยุทธพงค์ เกตุทอง
ปวช.3/1 แผนกวิชาบัญชี
นายศิรชัย ฟักแฟง
ปวช.3/4 แผนกวิชาบัญชี
นายอนุสรณ์ วงษ์ภู
ปวช.3/4 แผนกวิชาบัญชี
นางสาวกมลชนก นอยดิษฐ์
ปวช.1 แผนกวิชาเลขานุการ
นางสาวสโรชา ทองมน
ปวส.1 แผนกวิชาเลขานุการ
นางสาวจิราภรณ์ สิน
สุวรรณ
ปวช.1/4 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์
นายรัตนชัย แสนผอง
ปวช.2/1 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์
นางสาวขวัญมิกา ยินยอม
ปวส.1/2 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์
นายเชาวรินทร์ จายโพธิ์
ปวช.1 แผนกวิชาท่องเที่ยว
นายสิทธิชัย ใครยะ
ปวส.2 แผนกวิชาอาหาร
นายปฐมภพ แดงสะอาด
ปวช. 2 ออกแบบ
ที่

รายการ

หน่วยงาน

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
ชนะเลิศการแขงขัน Lip sing Dancer
ไทยลูกทุง ในการประชุมทางวิชาการองค์การ
วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
ระดับชาติ
ครั้งที่ 21 ประจําปีการศึกษา 2554 ระหวาง
วันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2555
ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
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/

รางวัลเกียรติคุณ และผลงานดีเด่นใน 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
แบบอยางการจัดกระบวนการเรียน
การอาชีวศึกษา
การสอนและการบริหารจัดการตาม
นโยบายสถานศึกษา 3 D ประจําปี
งบประมาณ 2553
รางวัลระดับดี
กรมอนามัย
สถานศึกษาไดผานการประเมิน
กระทรวงสาธารณสุข
รับรองมาตรฐานสถานที่ทํางานนาอยู
นาทํางาน “สะอาด ปลอดภัย
สิ่งแวดลอมดี มีชีวิตชีวา”
รางวัลเหรียญทอง
สํานักงานคณะกรรมการ
สื่อการเรียนการสอน E-learning
การอาชีวศึกษา
วิชา วิทยาศาสตร์ 4
รางวัลเหรียญทอง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับภาคเหนือ การจัดการประกวด และกําลังคนอาชีวศึกษา
การจัดสถานที่เรียนรูเทคโนโลยี
เฉพาะทาง ประจําปีงบประมาณ
2553 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
รางวัลเหรียญเงิน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับภาคเหนือ การจัดการประกวด และกําลังคนอาชีวศึกษา
การจัดสถานที่เรียนรูเทคโนโลยี
เฉพาะทาง ประจําปีงบประมาณ
2553 หองปฏิบัติการบัญชี
รางวัลเหรียญเงิน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับภาคเหนือ การจัดการประกวด และกําลังคนอาชีวศึกษา
การจัดสถานที่เรียนรูเทคโนโลยี
เฉพาะทาง ประจําปีงบประมาณ
2553 หองปฏิบัติการเลขานุการ
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7

รางวัลเกียรติบัตร/
เกียรติคุณ
เกียรติบัตร

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์

ผูบริหารดีเดน

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

8

โล Personal Best

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์

ผูบริหารดีเดน

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

9

เกียรติบัตร

นายมานพ นวลงาม

ครูดีเดนดานคุณธรรม จริยธรรม

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

10

เกียรติบัตร

นางศนิชล เนียมกลั่น

ครูดีเดนดานบุคลิกภาพ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

11

เกียรติบัตร

นายสิทธิชัย เสาเสนา

ครูดีเดนดานบุคลิกภาพ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

12

เกียรติบัตร

นายเอนก ปิ่นเงิน

ครูดีเดนดานการบริการ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

13

เกียรติบัตร

นางศิริกุล เสงี่ยมศักดิ์

ครูดีเดนดานการบริการ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

14

เกียรติบัตร

นายศุภนิธย์ เลิศศรี

ครูดีเดนดานการบริการ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

15

เกียรติบัตร

นางสุภัคณา คงพิรอด

ครูดีเดนดานการบริการ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

16

เกียรติบัตร

นางสิริพร รอดแสวง

ครูดีเดนดานการบริการ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

17

เกียรติบัตร

นางจันทรมาส กล่ําเอม

ครูดีเดนดานการบริการ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

18

เกียรติบัตร

นางสาวจามีกรณ์ คัมภิรานนท์

ครูดีเดนดานการบริการ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

19

เกียรติบัตร

นายธนเดช แปูนโพธิ์กลาง

ครูดีเดนดานการบริการ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

20

เกียรติบัตร

นางพินรัฎ สีตลวรางค์

ครูดีเดนดานมนุษยสัมพันธ์

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

21

เกียรติบัตร

นายวีรวัฒน์ บุญชุม

ครูดีเดนดานมนุษยสัมพันธ์

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

22

เกียรติบัตร

นางจารุวรรณ สุรงคพรรณ

ครูดีเดนดานอุทิศเวลาใหกับราชการ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

23

เกียรติบัตร

นายธีระพงษ์ กระการดี

ครูดีเดนดานอุทิศเวลาใหกับราชการ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

24

เกียรติบัตร

นางสาวโสภา เรืองหิรัญ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

25

เกียรติบัตร

นางสารินทร สินอําพล

26

เกียรติบัตร

27

เกียรติบัตร

นางสาวจันทร์จิรา ภมรศิลป
ธรรม
นางธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร

ครูดีเดนดานการดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
ครูดีเดนดานการดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
ครูดีเดนดานสรางชื่อเสียงใหกับวิทยาลัย
ครูดีเดนดานสรางชื่อเสียงใหกับวิทยาลัย

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

28

เกียรติบัตร

นางสาวสมพิศ พัดบัว

ครูดีเดนดานสรางชื่อเสียงใหกับวิทยาลัย

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

29

เกียรติบัตร

นางสาวนันทภรณ์ ธิวงค์เวียง

ครูดีเดนดานสรางชื่อเสียงใหกับวิทยาลัย

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

ที่

ชื่อ

รายการ
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หน่วยงาน

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
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30

รางวัลเกียรติบัตร/
เกียรติคุณ
เกียรติบัตร

31

ที่

ชื่อ

รายการ

หน่วยงาน

นางชะมัยพร เหลี่ยมจุย

ครูดีเดนดานสรางชื่อเสียงใหกับวิทยาลัย

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

เกียรติบัตร

นายพิทักษ์ อุปัญญ์

ครูดีเดนดานสรางชื่อเสียงใหกับวิทยาลัย

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

32

เกียรติบัตร

นางสาวกัณนิการ์ จันทรโกเมศ

ครูดีเดนดานสรางชื่อเสียงใหกับวิทยาลัย

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

33

เกียรติบัตร

นางศุภนิธย์ เลิศศรี

ครูดีเดนดานการสอน สาขาวิชาคหกรรม

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

34

เกียรติบัตร

นางทัศนีย์ รุมรวย

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

35

เกียรติบัตร

นางพรประดิษฐ์ เลือกหา

36

เกียรติบัตร

นายอนันต์ เลขวรรณวิจิตร

37

เกียรติบัตร

นางสาวสมพิศ พัดบัว

ครูดีเดนดานการสอน สาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ
ครูดีเดนดานการสอน สาขาวิชาผาและ
เครื่องแตงกาย
ครูดีเดนดานการสอน สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์
ครูดีเดนดานการสอน สาขาวิชาบัญชี

38

เกียรติบัตร

นายธนเดช แปูนโพธิ์กลาง

ครูดีเดนดานการสอน สาขาวิชาการตลาด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

39

เกียรติบัตร

นางสาวนันทภรณ์ ธิวงค์เวียง

ครูดีเดนดานการสอน สาขาวิชาเลขานุการ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

40

เกียรติบัตร

นายสัญชัย ปี่แกว

41

เกียรติบัตร

นางจันทรา อวมพรม

42

เกียรติบัตร

นางสาวกัณนิการ์ จันทรโกเมศ

ครูดีเดนดานการสอน สาขาวิชา
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
คอมพิวเตอร์กราฟิก
ครูดีเดนดานการสอน สาขาวิชาเครื่อง
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
เคลือบดินเผา
ครูดีเดนดานการสอน สาขาวิชาวิจิตรศิลป อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

43

เกียรติบัตร

นางสาวชุดาภรณ์ ศรีโกเศส

ครูดีเดนดานการสอน สาขาวิชาทองเที่ยว

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

44

เกียรติบัตร

นางจิตรเจริญ เคหะวัฒกานนท์

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

45

เกียรติบัตร

นางสาวโสภา เรืองหิรัญ

ครูดีเดนดานการสอน สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
ครูดีเดนดานการสอน สาขาวิชาภาษาไทย

46

เกียรติบัตร

นายธีระพงษ์ กระการดี

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

47

เกียรติบัตร

นายธวัช ฝูายเทศ

ครูดีเดนดานการสอน สาขาวิชา
คณิตศาสตร์
ครูดีเดนดานการสอน สาขาวิชาพลศึกษา

48

เกียรติบัตร

นางสาวพิไลวรรณ ชุมพร

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

49

เกียรติบัตร

นายอําพร รักเส็ง

ครูดีเดนดานการสอน สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
เจาหนาที่ดีเดนดานคุณธรรม จริยธรรม

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E x cellen t M oral s Kn ow ledg e an d C areer

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

50

รางวัลเกียรติบัตร/
เกียรติคุณ
เกียรติบัตร

51

ที่

ชื่อ

รายการ

หน่วยงาน

นางสาวพยงค์ อินทร์คํา

เจาหนาที่ดีเดนดานคุณธรรม จริยธรรม

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

เกียรติบัตร

นายสุดใจ นุมพรม

เจาหนาที่ดีเดนดานบุคลิกภาพ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

52

เกียรติบัตร

นางพรศิริ พุมพวง

เจาหนาที่ดีเดนดานบุคลิกภาพ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

53

เกียรติบัตร

นายธวิช เดชใกล

เจาหนาที่ดีเดนดานการบริการ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

54

เกียรติบัตร

นายจตุรภัทร พรอมรชัย

เจาหนาที่ดีเดนดานการบริการ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

55

เกียรติบัตร

นางสาวสกลภัทร ฟักบาง

เจาหนาที่ดีเดนดานการบริการ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

56

เกียรติบัตร

นางสาวอาคาร จัดเครือ

เจาหนาที่ดีเดนดานมนุษยสัมพันธ์

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

57

เกียรติบัตร

นางสาวศิริพร แซเลา

เจาหนาที่ดีเดนดานมนุษยสัมพันธ์

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

58

เกียรติบัตร

นางจารุวรรณ คงนอย

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

59

เกียรติบัตร

นายชยุต กรรณิการ์

60

เกียรติบัตร

นางสาวสมศรี ชาญเพราะ

61

เกียรติบัตร

นายกวี สอนสิน

เจาหนาที่ดีเดนดานอุทิศเวลาใหกับ
ราชการ
เจาหนาที่ดีเดนดานอุทิศเวลาใหกับ
ราชการ
เจาหนาที่ดีเดนดานดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เจาหนาที่ดีเดนดานดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

62

เกียรติบัตร

นางสาวทิพย์สุคนธ์ ศรีนานนท์

ครูผูนํานักเรียนเขารวม การแขงขันวาดภาพ
หัวขอ “ เทิดไทพระราชา นักพัฒนาสังคมไทย
” ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ในงาน
นิทรรศการทางวิชาการ “มนุษย์ศาสตร์และ
สังคม : เทิดไทพระราชา นักพัฒนา
สังคมไทย” ระหวางวันที่ 14-16 มกราคม
2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

คณะมนุษย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

63

เกียรติบัตร

นางสาวอาคาร จัดเครือ

รางวัลเจาหนาที่ดีเดน
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการ
ของบุคลากรฝุายสนับสนุน
ปี2553

ฝุายบริหารทรัพยากร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

64

เกียรติบัตร

นายสุดใจ นุมพรม

รางวัลนักการภารโรงดีเดน
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการ
ของบุคลากรฝุายสนับสนุน
ปี2553

ฝุายบริหารทรัพยากร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E x cellen t M oral s Kn ow ledg e an d C areer

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

65

รางวัลเกียรติบัตร/
เกียรติคุณ
เกียรติบัตร

66

เกียรติบัตร

67

เกียรติบัตร

68

เกียรติบัตร

69

เกียรติบัตร

70

เกียรติบัตร

71

เกียรติบัตร

ที่

ชื่อ

รายการ

นายธวิช เดชใกล

รางวัลยามดีเดน
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการ
ของบุคลากรฝุายสนับสนุน
นางสาวสุกัญญา อินยะ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ปี2553
นางสาวขนิษฐา คํากระจาง
การแขงขันตอบปัญหา “วันระพี”
ปวส.1/1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 5 สิงหาคม 2553
ธุรกิจ

หน่วยงาน
ฝุายบริหารทรัพยากร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ศาลจังหวัดสุโขทัย

น.ส.สุมิตรา แสงฟูา
น.ส.ภิรมย์ญา เนียมมวง
ปวช. 3/8 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
สํานักงานคณะกรรมการการ
“มะลิสวยดวยดินปั้น” การประกวด
อาชีวศึกษา
สิ่งประดิษฐ์ของขวัญวันแม งาน”อาชีวะ
ลานดวงใจถวายแมของแผนดิน” วันที่
11-19 สิงหาคม 2553
น.ส.อารีรัตน์ เสือเพ็ง
รางวัลชมเชย
สํานักงานคณะกรรมการการ
ปวช.1 แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม “ดอกมะลิจากผาใยตาล”
อาชีวศึกษา
นายณัฐพงศ์ เพ็ชรมุข
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของขวัญวันแม
ปวส.2 แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม งาน”อาชีวะลานดวงใจถวายแมของ
แผนดิน” วันที่ 11-19 สิงหาคม 2553
นายอภิวัชร เลิศนภาพรรณ
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
สํานักงานทรัพยากรจังหวัด
นายเขม บุญคง
การประกวดชุดรีไซเคิลสิ่งประดิษฐ์
สุโขทัย
นายอาคม มหาดไทย
สรางสรรค์จากวัสดุเหลือใช 2553 ณ
ปวช.3 แผนกวิชาผาและเครื่อง หอประชุมอําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
แตงกาย
นายอภิวัชร เลิศนภาพรรณ
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
กระทรวงทรัพยากร
นายเขม บุญคง
เป็นตัวแทนเขารวมการประกวดชุดรีไซเคิล
และสิ่งแวดลอม
นายอาคม มหาดไทย
สิ่งประดิษฐ์สรางสรรค์จากวัสดุเหลือใช
จังหวัดลําปาง
ปวช.3 แผนกวิชาผาและเครื่อง 2553 ระดับภาคเหนือ ณ กรม
แตงกาย
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
จังหวัดลําปาง วันที่ 16 สิงหาคม 2553
นายณัฐพงษ์ เพ็ชรมุข
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
สํานักงานคณะกรรมการการ
ปวส.2 แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม การแขงขันทักษะการจัดดอกไมนานาชาติ
อาชีวศึกษา
การประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ
แหงชาติแหงประเทศไทย ครั้งที่5 “วันครู
โลก” ระหวางวันที่ 26-28 สิงหาคม
2553 ณ อิมแพคเมืองทองธานี

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ที่
72

73

รางวัลเกียรติบัตร/
เกียรติคุณ
ถวยรางวัล
เหรียญทอง และ
เกียรติบัตร

ถวยรางวัล
เหรียญทอง
และ เกียรติบัตร

ชื่อ

รายการ

หน่วยงาน

นางสาวอมรรัตน์ เปูกลา
ปวส.1 แผนกวิชาการตลาด
นางสาวศินีนาฎ ทองโตนด
ปวส.1/3 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวจันสุดา ตายเผา
ปวส.1/3 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวอมรรัตน์ เปูกลา
ปวส.1 แผนกวิชาการตลาด
นางสาวศินีนาฎ ทองโตนด
ปวส.1/3 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวจันสุดา ตายเผา
ปวส.1/3 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวพรรณิการ์ พุมพวง
ปวช.1/4 แผนกวิชาการบัญชี
นางสาวไอลดา บัวผัน
ปวช.1/4 แผนกวิชาการบัญชี
นางสาวรสสุคนธ์ ครุฑจับนาค
ปวช.2 แผนกวิชาการโรงแรมและ
การทองเที่ยว

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

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

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

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

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

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

74

ถวยรางวัล
เหรียญทอง
และ เกียรติบัตร

75

เหรียญเงิน
และ เกียรติบัตร

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

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
E x cellen t M oral s Kn ow ledg e an d C areer

สํานักงานคณะกรรมการการ
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

ที่
77

รางวัลเกียรติบัตร/
เกียรติคุณ
ถวยรางวัล
เหรียญทอง
และ เกียรติบัตร

78

ถวยรางวัล
เหรียญทอง
และ เกียรติบัตร

79

ถวยรางวัล

80

ถวยรางวัล
เหรียญทองแดง
และ เกียรติบัตร

ชื่อ

รายการ

นางสาวอมรรัตน์ เปูกลา
ปวส.1 แผนกวิชาการตลาด
นางสาวศินีนาฎ ทองโตนด
ปวส.1/3 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวจันสุดา ตายเผา
ปวส.1/3 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวพรรณิการ์ พุมพวง
ปวช.1/4 แผนกวิชาการบัญชี
นางสาวไอลดา บัวผัน
ปวช.1/4 แผนกวิชาการบัญชี
นางสาวอมรรัตน์ เปูกลา
ปวส.1 แผนกวิชาการตลาด
นางสาวศินีนาฎ ทองโตนด
ปวส.1/3 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
การแขงขันกีฬาประเภทเซปักตะกรอทีม
ชุดหญิง การแขงขันกีฬาอาชีวเกมส์
ระดับชาติ ครั้งที่ 7 นครพิงเกมส์ จ.
เชียงใหม วันที่ 9 –16มกราคม 2554
ณ สนามสมโภชน์ 700 ปี จ.เชียงใหม

หน่วยงาน
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
สํานักงานคณะกรรมการการ
การแขงขันกีฬาประเภทเซปักตะกรอทีม
อาชีวศึกษา
เดี่ยวหญิง การแขงขันกีฬาอาชีวเกมส์
ระดับชาติ ครั้งที่ 7 นครพิงเกมส์ จ.
เชียงใหม วันที่ 9 –16มกราคม 2554
ณ สนามสมโภชน์ 700 ปี จ.เชียงใหม
นางสาวศินีนาฎ ทองโตนด
รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม
สํานักงานคณะกรรมการการ
ปวส.1/3 แผนกวิชา
กีฬาประเภทเซปักตะกรอหญิง
อาชีวศึกษา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การแขงขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับชาติ ครั้ง
ที่ 7 นครพิงเกมส์
จ.เชียงใหม วันที่ 9 –16มกราคม 2554
ณ สนามสมโภชน์ 700 ปี
จ.เชียงใหม
นางสาวรสสุคนธ์ ครุฑจับนาค
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2
สํานักงานคณะกรรมการการ
ปวช.2 แผนกวิชาการโรงแรมและ การแขงขันกีฬา เทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยว
อาชีวศึกษา
การทองเที่ยว
การแขงขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับชาติ ครั้ง
ที่ 7 นครพิงเกมส์ จ.เชียงใหม วันที่ 9 –
16มกราคม 2554 ณ สนามสมโภชน์
700 ปี จ.เชียงใหม
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ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2557
Educational information
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
/

81

รางวัลเกียรติบัตร/
เกียรติคุณ
เกียรติบัตร

82

เกียรติบัตร

นางสาวสุธีกานต์ ทวมทอง
ปวช.1/3
แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

83

เกียรติบัตร

นางสาวศิรินุช เงินทับแผง
ปวช.1/4
แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

84

เกียรติบัตร

นางสาวสุธีกานต์ ทวมทอง
ปวช.1/3
แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
การแขงขันดนตรีไทย ประเภทจะเข การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับหนวย วันที่
10 พฤศจิกายน 2553
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

เกียรติบัตร

นางสาวจริยา โปฺะอัน
ปวช.2/5
แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวปวันรัตน์ ถึงทุง
ปวส.1/2 แผนกวิชาการบัญชี

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
รวมแขงขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ และ
การพูดสาธิตภาษาอังกฤษ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับหนวย
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ที่

85

ชื่อ
นางสาวศิรินุช เงินทับแผง
ปวช.1/4
แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รายการ

หน่วยงาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแขงขันเลานิทานพื้นบาน
การแขงขันทักษะวิชาพื้นฐานและทักษะ
วิชาชีพ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 22
ประจําปีการศึกษา 2553 วันที่ 18-22
ธันวาคม 2553 ณ วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแขงขันดนตรีไทย ประเภทจะเข การ
แขงขันทักษะวิชาพื้นฐานและทักษะ
วิชาชีพ ระดับภาคเหนือ
ครั้งที่ 22 ประจําปีการศึกษา 2553
วันที่ 18-22 ธันวาคม 2553
ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
การแขงขันเลานิทานพื้นบาน
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับหนวย
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
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สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
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รางวัลเกียรติบัตร/
เกียรติคุณ
เกียรติบัตร

87

ที่

ชื่อ

รายการ

หน่วยงาน

นางสาวศิรินุช เงินทับแผง
ปวช.1/4
แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
การแขงขันเลานิทานพื้นบาน
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอศจ.
สุโขทัย วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

เกียรติบัตร

นางสาวสุธีกานต์ ทวมทอง
ปวช.1/3
แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
การแขงขันดนตรีไทย ประเภทจะเข การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอศจ.สุโขทัย
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

88

เกียรติบัตร

นางสาวสุธีกานต์ ทวมทอง
ปวช.1/3
แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

89

เกียรติบัตร

นางสาวสุมิตรา แสงฟูา
นางสาวมิรันตรี ปานทุง
นางสาวภิรมย์ญา เนียมนวม
นางสาวศิริพร หลํานุย
นางสาวรัตติกาล ทับทิม
นางสาววิไลลักษณ์ มั่งมี
ปวช.3/8 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
การแขงขันดนตรีไทย ประเภทจะเข การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอศจ.สุโขทัย
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง การพัฒนาเนื้อดินปั้นจากผักตบชวา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุนไหม
ประเภทที่ 6 พัฒนาตอยอดนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ระดับ อศจ. ปีการศึกษา2553
วันที่ 1 ธันวาคม 2553 ณ
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

90

เกียรติบัตร

นางสาวขวัญฤทัย บัวเกตุ
นางสาวนุชนาฎ มั่งคั่ง
นางสาวปรารถนา อนนาง
นางสาวปริชญา บุญยมณี
นางสาวรัชนีกร แจมจันทร์
นางสาววิชนี ศรีพยัฆ
นางสาวอรอุมา ชวยไว
ปวช.2/6 แผนกวิชาเลขานุการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เรื่อง Bath Bomb การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุนไหม ประเภทที่ 3
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ระดับ อศจ. ปี
การศึกษา2553 วันที่ 1 ธันวาคม 2553
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
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อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
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รางวัลเกียรติบัตร/
เกียรติคุณ
เกียรติบัตร

92

เกียรติบัตร

นางสาวสุจิตรา สัตนันท์
ปวช.1 แผนกวิชาวิจิตรศิลป

93

เกียรติบัตร และโล
รางวัล

นางสาวสุธีกานต์ ทวมทอง
ปวช.1/3
แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ที่

ชื่อ
นายมงคล อินทร์เรือง
ปวช.3 แผนกวิชาวิจิตรศิลป

รายการ

หน่วยงาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
การแขงขันวาดภาพหัวขอ “ เทิดไท
พระราชา นักพัฒนาสังคมไทย ” ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ในงานนิทรรศการ
ทางวิชาการ “มนุษย์ศาสตร์และสังคม :
เทิดไทพระราชา นักพัฒนาสังคมไทย”
ระหวางวันที่ 14-16 มกราคม 2554 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
รางวัลชมเชย
การแขงขันวาดภาพหัวขอ “ เทิดไท
พระราชา นักพัฒนาสังคมไทย ” ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ในงานนิทรรศการ
ทางวิชาการ “มนุษย์ศาสตร์และสังคม :
เทิดไทพระราชา นักพัฒนาสังคมไทย”
ระหวางวันที่ 14-16 มกราคม 2554 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

คณะมนุษย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

คณะมนุษย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
การแขงขันดนตรีไทย ประเภทจะเข การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 20
ปีการศึกษา 2553 วันที่ 24-28
มกราคม 2554 ณ จังหวัดเชียงราย

คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
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Educational information
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/

ข้อมูลการติดต่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

หมายเลขโทรศัพท์ 0-5561-1789 และหมายเลขภายในที่ทานตองการติดตอ
ต่อ
0
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

ห้อง
ห้องประชาสัมพันธ์
ห้องสมุด
ห้องสารบรรณ
ห้องวางแผน
ห้องการเงิน
ห้องพักครูศิลป์
ห้องผู้อานวยการ
ห้องแนะแนว
ห้องพักครูคหกรรม
ห้องรองฯ ฝ่ายหบริหารทรัพยากร
ห้องบุคลากร
พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
รองฝ่ายวิชาการ / ห้องวิชาการ
ห้องคหกรรมอาหาร
ห้องพักครู
ห้องคหกรรมผ้า

ต่อ
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

ห้อง
ห้องทะเบียน
ห้องครูเลขาฯ
ห้องศูนย์ภาษา (Salf)
ห้องโสตฯ
ห้องเบเกอรีฯ
ห้องกิจกรรม
ห้องสหกรณ์
ห้องผู้อานวยการ
อาคารท่องเที่ยว
ห้องคอมฯ 134
ห้องพักครู อ.โสภา
ห้องรองฯ ฝ่ายวางแผน
ห้องพัสดุ
ป้อมยาม
ห้องงานประกันคุณภาพ
ข้อมูล ณ วันที่ 1/6/2558
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