


 เพื่ อ ขั บ เคลื่ อนการส่ ง เ สริ มและพัฒนา เด็ ก และ เยาวชนจั งหวั ดอุ ตรดิ ตถ์ ให้ สอดคล้ อ งกั บ 
มติคณะรัฐมนตรีและภารกิจของกรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์     
ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงได้ด าเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือก  
“เด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์” โดยมีจังหวัดอุตรดิตถ์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมด าเนินการผ่าน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2564 ทั้งนี้  
มีเด็กและเยาวชนได้รับการพิจารณาคัดเลือกฯ จ านวน 9 สาขากิจกรรม รวมจ านวนทั้งสิ้น 30 ราย ประกอบด้วย  

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่  ๑๘ มิถุนายน ๒๕๒๘ ก าหนดให้วันที่  ๒๐ กันยายนของทุกปี 
เป็น “วันเยาวชนแห่งชาติ ” โดยมีส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ 
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น กรมกิจการเด็กและเยาวชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ 
นับตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมา กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ได้มีการด าเนินกิจกรรมสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ท าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 
ภายใต้โครงการการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ เป็นประจ าทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูและสร้าง
แรงจูงใจให้แก่เด็กเยาวชน บุคคล และองค์กรที่ท างานด้านการพัฒนาสังคมดีเด่น มีความสามารถเป็นแบบอย่าง 
มีสภาวะเป็นผู้น าที่เข้มแข็ง สามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ และเผยแพร่เกียรติคุณของบุคคล
เหล่านั้นสู่สาธารณชน กระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนคุณภาพของสังคม 

 1. สาขาพัฒนาเยาวชน บ าเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน 
 2. สาขาศิลปวัฒนธรรม  
 3. สาขาศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม  
 4. สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม  
 5. สาขากีฬาและนนัทนาการ  
 6. สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี  
 7. สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 8. สาขานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 9. สาขาอาชีพ  

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน     

ค าน า 

 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์และท่าน  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการสรรหาฯ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ที่ได้กรุณา
สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินงานดังกล่าวจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการด าเนินงาน  
ในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ท าความดี มีความคิด
สร้างสรรค์ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาคน และพัฒนาสังคมสืบไป 

จ านวน 5 ราย 
จ านวน 4 ราย 
จ านวน 4 ราย 
จ านวน 2 ราย 
จ านวน 4 ราย 
จ านวน 4 ราย 
จ านวน 2 ราย 
จ านวน 2 ราย  
จ านวน 3 ราย 



ค าขวัญวันเยาวชนแห่งชาต ิ



 เด็กและเยาวชน เป็นก าลังของประเทศชาติ เป็นรากฐานของความเจริญรุ่งเรือง ควรประพฤติปฏิบัติตน  
ให้เป็นคนดีมี “คุณธรรม” และ “จริยธรรม” ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ มีความมานะ อดทน ขยันมั่นเพียร ศึกษาหาความรู้ ครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่าง
ที่ดีของสังคมและประเทศ  

 เด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2564 ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยน าหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา และหลักวิชาการมาใช้ในการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกที่ดีงาม มีวินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา 
ตลอดจนร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลังที่เข้มแข็งในการพัฒนาสังคมต่อไป 

 ขออนุโมทนาเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2564 รวมทั้งผู้ที่ท าคุณประโยชน์ต่อเด็ก  
และเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จ  
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ผู้ทรงราชย์  
นับแต่ทรงเยาว์ทั้งสองพระองค์ โปรดอภิบาลรักษาให้ท่านประสบผลส าเร็จในการประกอบกิจกรรม กิจการ 
และในการพัฒนาตนให้เพียบพร้อมด้วย ความซ่ือสัตย์ สุจริต เป็นก าลังของประเทศชาติสืบไป เทอญ  

( พระปัญากรโมลี ดร. ) 
เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ 

พระปัญากรโมลี ดร. 
เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ ์

เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2564 

คติธรรม 



นายผล  ด าธรรม 
ผู้ว่าราชการจังหวดัอุตรดิตถ ์

เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2564 

 องค์การสหประชาชาติ (UNITED NATIONS) ได้ประกาศให้ปี 2528 เป็นปีเยาวชนสากล และขอให้ประเทศ
สมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปี เยาวชนสากล ภายใต้ค าขวัญ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ ” 
(Participation, Development and Peace) เพื่อที่จะมุ่งเน้นให้เยาวชน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของตนเอง 
ที่จะเป็นพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต และสามารถช่วยสร้างเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์  
ต่อสังคม โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๒๘ ก าหนดให้วันที่ ๒๐ กันยายน ของทุกปี 
เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ 

 จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ให้มีความรับผิดชอบในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
มีจิตอาสา ส านึกรักบ้านเกิด ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างวินัยการออม ตามหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ยึดมั่นการปกครอง  
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมถึงการส่งเสริมให้เยาวชน มีศีลธรรม คุณธรรม 
และจริยธรรม ซ่ึงจะน าพาสังคมและประเทศชาติให้รุ่งเรือง 

 เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2564 กระผมขอแสดงความยินดี  
กับเยาวชนทุกคน ที่ ได้รับการคัดเลือกเป็น “เด็กและเยาวชนดี เด่นจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจ าปี 2564” 
ขอให้ทุกคนภูมิใจในคุณค่าและความดีที่ได้บ าเพ็ญสะสมมาโดยตลอด และขอให้รักษาคุณงามความดีเหล่านี้  
ไว้เป็นแบบอย่างให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบสาน ที่ส าคัญขอให้เด็กและเยาวชนทุกคน ร่วมกันสร้างสรรค์คุณประโยชน์ 
ต่อยอดความดี พัฒนาสังคมและประเทศชาติ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป  

นายผล  ด าธรรม 
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 

สาร 



นายสหวชิ  อภิชัยวิศรุตกุล  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดติถ ์

เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2564 

 วันที่ ๒๐ กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ  
ของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลที่ ๕ และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ 
ซึ่งทั้งสองพระองค์ ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์ จึงถือได้ว่าเป็นวันสิริมงคล  
ที่ เยาวชนควรส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้ งสองพระองค์ เยาวชนจึงควรกระตือรือร้น  
ในการพัฒนาตนเองและประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ เฉกเช่นยุวกษัตริย์  
ทั้งสองพระองค์ ทั้งนี้  โดยนัยแห่งประวัติศาสตร์ จึงเป็นความส าคัญที่บ่งชี้อย่างชัดเจนว่า “เยาวชน ” 
มีความส าคัญต่อประเทศชาต ิ

 จากความส าคัญดังกล่าว จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายด้านเยาวชนในทุกมิติ เสมอมา  
ทั้งมิติการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชน และมิติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชน ให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล
และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ รวมถึงยุทธศาสตร์และกฎหมาย  
ที่เกี่ยวข้อง  

 ในโอกาสนี้ กระผมขอแสดงความยินดีกับเยาวชนทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “เด็กและเยาวชนดีเด่น
จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2564” ขอให้เด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมถึงเด็กและเยาวชนทุกคน 
เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ เจริญงอกงามในทุกพื้นที่ เป็นเด็กและเยาวชนที่มีความกล้าแสดงออกถึงพลังสร้างสรรค์  
เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ให้เจริญก้าวหน้า ดั่งค าขวัญวันเยาวชนแห่งชาติว่า  
"ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ"  

นายสหวิช  อภิชัยวิศรุตกุล 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 

สาร 



 พระราชบัญญัติส่ง เสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดให้สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการ การศึกษา สุขภาพ กีฬา อาชีพ และวัฒนธรรมในท้องถิ่น อีกทั้ง สามารถ  
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
และสามารถเสนอความเห็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการส่งเสริม และพัฒนาเด็กและเยาวชน ตลอดจน
การแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ภายใต้แนวคิด “เด็กคิด เด็กท า เด็กน า ผู้ใหญ่หนุน”  

 ส าหรับวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ าปี 2564 นี้ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีส่วนร่วมด าเนินการ
พิจารณาคัดเลือก “เด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์” ซึ่งเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและมีมานะความพยาม
ศึกษาเล่าเรียน จนมีผลการเรียนดี รวมทั้งมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์เพื่อสร้างคนดี สังคมดี ปลูกฝังคุณธรรม 
สร้างค่านิยม ตลอดการน้อมน าพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง  
การสืบสาน รักษา และต่อยอด มาเป็นแนวทางท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย สามัคคี จิตอาสา  
เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  

 ในนามสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ  
“เด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ าปี 2564 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
เด็กและเยาวชนทุกคน ตลอดจนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จะร่วมเป็นพลังในการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก  
และเยาวชน และร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมที่ยั่งยืนต่อไป  

(นายเฉลิมพล ทองพา) 
ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ ์

เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 2563 

นายเฉลมิพล ทองพา 
ประธานสภาเด็กและเยาวชนจงัหวัดอุตรดิตถ ์

เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2564 

สาร 



 นางสาวณัฐริกา แพงสารัตน์ เคยด ารงต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2563 เป็นผู้มีผลงานในด้านกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ และสืบสานงานที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดอุตรดิตถ์ อาทิ โครงการวิศวกรสังคม การด าเนินงานกาดท่าเหนือ 
@URU และโครงการท าบุญคูณลาน ประเพณีที่สูญหายไปของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง อีกทั้งเป็น  
ผู้มีความสามารถทางด้านภาษาไทย ผ่านกิจกรรมการเข้าร่วมการอบรมต่าง ๆ เป็นผู้มีจิตอาสามาตั้งแต่การเป็น
นักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงปัจจุบัน โดยผ่านการเป็นผู้น าในการจัดกิจกรรมและเข้าร่วม
กิจกรรมกับชุมชนและสถาบันอยู่เสมอ 

ผู้เสนอผลงาน: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ์ 

ผลงานดเีดน่ 

เดก็และเยาวชนดเีดน่จังหวดัอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2564 

อายุ 22 ป ี

นักศกึษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์ 

ช่ือเล่น ปเูป ้

ณัฐริกา แพงสารัตน ์ 0820473370 

นางสาวณัฐริกา แพงสารัตน์ 
ทุกการพัฒนาเริ่มจากตวัเรา 

ข้อมูลส่วนตัว 

สาขาพัฒนาเยาวชน บ าเพ็ญประโยชน์ 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน 



เดก็และเยาวชนดเีดน่จังหวดัอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2564 

อายุ 18 ป ี

นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์  

ช่ือเล่น ชมพู่ 

Chompu Tiantong 0924461027  
อัจฉริยะ เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจเพียง 1%  

นางสาวเทียนทอง แสนจิว 

ส่วนอีก 99% น้ัน คือการลงมือท า  

ข้อมูลส่วนตัว 

ผู้เสนอผลงาน: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์  

ผลงานดเีดน่ 

 นางสาวเทียนทอง แสนจิว มีบทบาทในการเป็นยุวบรรณารักษ์ของโรงเรียนฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
(ภาคเหนือ) ณ จังหวัดสุโขทัย ปี 2562 เป็นผู้มีจิตอาสาในการปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม โดยการเป็น
ผู้แทนของโรงเรียนในการต้อนรับคณะผู้มาศึกษาดูงาน และเป็นวิทยากรแกนน าเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน  
มีผลการเรียนที่ดี ได้รับเกียรติบัตรเรียนดีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ และเป็นผู้ได้รับ
ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร (ม.ท.ส.) อีกทั้งยังเป็นผู้ได้รับรางวัล
ยอดนักอ่านของโรงเรียน รางวัลการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ในระดับโรงเรียน และเกียรติบัตรผู้ประพฤติดี  
เป็นแบบอย่างที่ดีงามจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ 



ผู้เสนอผลงาน: ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์  

เดก็และเยาวชนดเีดน่จังหวดัอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2564 

อายุ 18 ป ี

นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์  

ช่ือเล่น อาโน 

Aarno khempeth  0624945517  
ความเสียสละและอดทน  

นายภูริภัทร เข็มเพ็ชร์ 

คือคุณสมบัติของบุคคลเป็นผู้น า  

ข้อมูลส่วนตัว 

 นายภูริภัทร เข็มเพ็ชร์ ผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์ ท าหน้าที่
บริหารและด าเนินกิจกรรมของชมรม สู่การเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 5 ของประเทศ มีผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น
ในภาวะการเป็นผู้น าที่ผ่านมาคือ เป็นประธานนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นหัวหน้านักเรียนบังคับบัญชากองพัน
นักศึกษาวิชาทหาร เป็นประธานชมรม อ.ย.น้อย เป็นหัวหน้าห้องตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6  เป็นผู้น า
เสนอผลงานในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ท าให้สถานศึกษาได้รับรางวัลในระดับประเทศ อีกทั้ง
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ และยังได้รับการคัดเลือกจากอ าเภอ
เมืองอุตรดิตถ์ ให้เป็นบุคคลคุณธรรมระดับอ าเภอ "รางวัลคนดีศรีอุตรดิตถ์" มีความโดดเด่นในด้านการ  
ใช้ภาษาไทย โดยได้รับรางวัลพระราชทานในการแข่งขันอ่านออกเสียงในวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส และได้รับ
รางวัลแข่งขันเล่าเร่ืองท้องถิ่น ชนะเลิศระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ จากส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  

ผลงานดเีดน่ 



เดก็และเยาวชนดเีดน่จังหวดัอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2564 

อายุ 18 ป ี

นักศกึษาวทิยาลัยการอาชีพพิชัย   

ช่ือเล่น ปอนด ์

Sackkarin Jarernsarn    0624273617 
อย่าพึ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่ได้พยายาม  

นายศักรินทร์ เจริญสาร 

และอย่าพึ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่ได้เริ่มต้น 

ข้อมูลส่วนตัว 

 นายศักรินทร์ เจริญสาร นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนคนดีศรีอาชีว จากวิทยาลัย
การอาชีพพิชัยและได้รับการยกย่องให้เป็นเด็กไทยใฝ่ดี รู้หน้าที่พลเมืองไทย เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 
จังหวัดอุตรดิตถ์ อีกทั้งยังเป็นผู้ผ่านการอบรมลูกเสือวิสามัญ หลักสูตรลูกเสือวิสามัญช่อสะอาดอาชีวศึกษา  
ภาคเหนือ และเป็นลูกเสือพี่เลี้ยงดีเด่น ได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ จากคณะกรรมการกิจการลูกเสือ  
เนตรนารี อาชีวศึกษาแห่งชาติ นอกจากนี้ยั งมีผลงานด้านสิ่ งประดิษฐ์ โดยได้รับรางวัลเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับ 2 หมวกกันน็อคเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ได้รับรางวัลในการประกวดส่ิงประดิษฐ์ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ รถตัดหญ้าส าหรับเลี้ยงวัว 
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  

ผลงานดเีดน่ 

ผู้เสนอผลงาน: วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   



เดก็และเยาวชนดเีดน่จังหวดัอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2564 

อายุ 21 ป ี

นักศกึษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์ 

ช่ือเล่น เนี้ยว  

Neow Apasanan Khrut-in  0612689534  
เกรดเฉลี่ยท าให้คนมีงานท า  

นางสาวอภัสนันท์ ครุธอินทร์ 

กิจกรรมท าให้คนท างานเป็นและเป็นคนที่สมบูรณ์  

ข้อมูลส่วนตัว 

 นางสาวอภัสนันท์ ครุธอินทร์ ประธานสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  
และรองประธานสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ มีผลงานจากการเป็นนายกองค์การบริหาร
กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการเป็นผู้น าจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
และกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ อาทิ การเป็นวิทยากรในโครงการวิศวกรสังคม การพัฒนานักศึกษา
หลักสูตรวิศวกรสังคม ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติผู้น านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นจิตอาสาในการร่วมจัดกิจกรรมกับชุมชน สถาบัน และจังหวัดอยู่เนืองนิตย์ 
รวมถึงท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ผลงานดเีดน่ 

ผู้เสนอผลงาน: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ์ 



เดก็และเยาวชนดเีดน่จังหวดัอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2564 

อายุ 19 ป ี

นักศกึษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์ 

ช่ือเล่น เพลง  

Plang Chaloemphan 0617249224  
ฉันมีความฝัน และฉันต้องท าให้ได ้

นายเฉลิมพันธ์ หนชยั 

ข้อมูลส่วนตัว 

สาขาศิลปวัฒนธรรม 

ผลงานดเีดน่ 

 นายเฉลิมพันธ์ หนชัย นักศึกษาหลักสูตรสาขาศิลปกรรม เป็นผู้มีความสามารถพิเศษและความถนัด  
ด้านการวาดภาพระบายสี ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนต้นแบบตามโครงการสร้างและส่งเสริมความ 
เป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท จากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม  
ที่โดดเด่นจนได้รับรางวัลมากมาย อาทิ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 16 และครั้งที่ 17 ในระดับภาคเหนือ รางวัลเหรียญ
ทองรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพไทยประเพณีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ในระดับเขตพื้นที่ และรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม  
การแข่งขันวาดภาพไทยประเพณีระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับเขตพื้นที่  

ผู้เสนอผลงาน: เทศบาลต าบลวังกะพ้ี 



เดก็และเยาวชนดเีดน่จังหวดัอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2564 

อายุ 17 ป ี

นักเรียนโรงเรียนบา้นโคกวทิยาคม 

ช่ือเล่น ปา่น  

Nichanad Tapuk  0627914651   

นางสาวณิชานาฏ ทาปุก 

ข้อมูลส่วนตัว 

สาขาศิลปวัฒนธรรม 

ความพยายามน ามาซึ่งความส าเรจ็  

 นางสาวณิชานาฎ ทาปุก ประธานชมรมนาฏศิลป์ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม เคยด ารงต าแหน่ง 
คณะกรรมการบริหารงานสภานักเรียนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม มีผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง ในการแข่งขันการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับ  
เขตพื้นที่ และได้รับรางวัลระดับชาติ ภาคเหนือ เหรียญเงิน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 มีจิตอาสาโดยการใช้ความสามารถทางนาฏศิลป์ ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน ชุมชน 
และอ าเภอ เช่น งานประเพณีประจ าปีของอ าเภอบ้านโคก งานวันส าคัญของท้องถิ่น 

ผลงานดเีดน่ 

ผู้เสนอผลงาน: โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 



เดก็และเยาวชนดเีดน่จังหวดัอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2564 

อายุ 18 ป ี

นักเรียนโรงเรียนดา่นแม่ค ามันพิทยาคม 

ช่ือเล่น ออย 

ชัยวัฒน์ เฟื่องมณ ี 0928898882  

นายชัยวัฒน์ เฟื่องมณี  

ข้อมูลส่วนตัว 

สาขาศิลปวัฒนธรรม 

มุ่งมั่น ตั้งใจ สู่ความส าเร็จ  

ผลงานดเีดน่ 

 นายชัยวัฒน์ เฟื่องมณี นักเรียนชมรมดนตรีสากลของโรงเรียน มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น  
จนได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 68 และ ครั้งที่ 69 ภาคเหนือ รางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีประเภทเครื่องลม ( Wind 
Ensemble ระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด และรางวัลเหรียญทองการประกวด  
วงสตริงกับของการพัฒนาทักษะวงดนตรีสตริง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผ่านการอบรม Music Therapy 
ดนตรีบ าบัด จากจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นผู้มีจิตอาสาในการร่วมกิจกรรมกับชุมชนและหน่วยงาน  
ต่าง ๆ อยู่เสมอ 

ผู้เสนอผลงาน: โรงเรียนด่านแม่ค ามันพิทยาคม 



 นายวรภพ ย้ายตั้ง นักเรียนดนตรีไทยของโรงเรียน ได้รับรางวัลการแข่งขันเดี่ยวซออู้ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 
รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคเหนือ ครั้งที่ 69 จังหวัดสุโขทัย 
ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 กิจกรรม  
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ได้รับรางวัลการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย  
ระดับมัธยมศึกษา ในการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรี เพื่อพัฒนาทักษะแก่เยาวชนระดับชาติ ครั้งที่ 5 เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อีกทั้งยังเป็นผู้มีจิตอาสา  
ร่วมกิจกรรมการบรรเลงดนตรีไทยในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมของชมรม  
TO BE NUMBER ONE และเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมดนตรีไทยของจังหวัดอุตรดิตถ์  

เดก็และเยาวชนดเีดน่จังหวดัอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2564 

อายุ 15 ป ี

นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ 

ช่ือเล่น ต้ัว  

-  0637866328 

นายวรภพ ย้ายต้ัง 

ข้อมูลส่วนตัว 

สาขาศิลปวัฒนธรรม 

พร้อมทีจ่ะเรียนรู้ สู้และก้าวไปข้างหน้า 

ผลงานดเีดน่ 

ผู้เสนอผลงาน: กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ( ดนตรีไทย ) โรงเรียนอุตรดิตถ์ 



เดก็และเยาวชนดเีดน่จังหวดัอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2564 

อายุ 18 ป ี

นักเรียนโรงเรียนฟากทา่วทิยา  

ช่ือเล่น สไปร์ส 

Chanukan Yhakhaw 0826076495   

นางสาวฌาย์นุกานต์ ยะขาว  

ข้อมูลส่วนตัว 

สาขาศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม 

รู้ตัวเอง รู้เทา่ทัน ขยันหมั่นเพียร 

ผลงานดเีดน่ 

 นางสาวฌาย์นุกานต์ ยะขาว เปนคณะกรรมการองคการบริหารสวนนักเรียนโรงเรียน ฝายประชาสัมพันธ์ 
เป็นผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นคนดีศรี ม่วง-เขียว (โรงเรียนฟากท่าวิทยา) และมีผลงานดีเด่นในด้านการไหว้พระ
สวดมนต์ จนได้รับรางวัลมากมาย อาทิ ในระดับประเทศ ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์
สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ ประเภททีมหญิงล้วน 5 คน และในระดับภาคคณะสงฆ์ ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่ ท านองสรภัญญะ ประเภททีมหญิงล้วน 5 คน เนื่องในงานสัปดาห์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวิสาขบูชา ประจ าปี 2563 โดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์
ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม นอกจากนี้ ยังมีรางวัลที่ได้รับในระดับจังหวัด ได้แก่ รางวัลชนะเลิศการสวด
มนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ ประเภททีมหญิง 5 คน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ ประเภททีมหญิงล้วน 

ผู้เสนอผลงาน: โรงเรียนฟากท่าวิทยา  



เดก็และเยาวชนดเีดน่จังหวดัอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2564 

อายุ 17 ป ี

นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ 

ช่ือเล่น ติว 

Chanikan Kungwangan  0890120156 

นางสาวชนิกานต์ กังวลงาน  

ข้อมูลส่วนตัว 

สาขาศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม 

อย่าพูดวา่ท าไม่ได ้ถ้ายังไม่ลองลงมือท า  

ผลงานดเีดน่ ผลงานดเีดน่ 

 นางสาวชนิกานต์ กังวลงาน ประธานศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนอุตรดิตถ์ แกนน าสมาชิกชมรม TO BE 
NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์ ท าหน้าที่บริหารจัดการศูนย์ฯ จนได้รับรางวัล 3 รางวัล ได้แก่ ระดับดีเยี่ยม 
ในการขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ระดับภาคเหนือ รางวัลขับเคลื่อนพันธกิจศูนย์ครอบครัวพอเพียง 
"ด้านสังคม" และรางวัลขับเคลื่อนพันธกิจศูนย์ครอบครัวพอเพียง "ด้านเศรษฐกิจ" ระดับภาคเหนือ อีกทั้งยัง  
มีผลงานด้านการอ่าน จนได้รับรางวัลชมเชย การประกวดหนังสือเล่มเล็กในกิจกรรมถนนคนรักการอ่าน  
ตลาดโบราณ สานชีววิถี 109 ปี โรงเรียนชาย (โรงเรียนอุตรดิตถ์) และได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมรักการอ่าน 
ผ่านบทกวีสุนทรภู่ ระดับชั้นมัธยมศึกษา โครงการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 26 มิถุนายน "วันสุนทรภู่  
กวีโลก" ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 

ผู้เสนอผลงาน: ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์  



เดก็และเยาวชนดเีดน่จังหวดัอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2564 

อายุ 17 ป ี

นักเรียนโรงเรียนดา่นแม่ค ามันพิทยาคม 

ช่ือเล่น บีม 

Phakkhanan Doendong  0829720467    

นางสาวภคนันท์ เดินดง  

ข้อมูลส่วนตัว 

สาขาศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม 

ผลงานดเีดน่ 

อย่าพึ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่พยายาม  
และอย่าพึ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่เร่ิมต้น  

 นางสาวภคนันท์  เดินดง นัก เรียนโรง เรียนด่านแม่ค ามันพิทยาคม ผลงานที่ ได้การยอมรับ  
และเป็นประโยชน์ต่อสังคม คือการได้ เข้าร่วมประกวดบรรยายธรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 
การประกวดบรรยายธรรม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) ระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2564 ผลงานการบรรยายธรรม
สามารถน าหลักธรรมทางศาสนาไปใช้ในการท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสงบสุข ท าให้สังคมสูงขึ้น  
โดยยึดหลักวิธีการมีสติ ไม่ประมาท และใช้เหตุผลในการตัดสินใจอยู่อย่างพอเพียง และได้น าหลักธรรมดังกล่าว  
ไปบรรยายเผยแพร่ในชุมชน อีกทั้งยังได้น าการบรรยายธรรมเป็นสื่อให้ผู้คนเข้าถึงศาสนามากขึ้น 

ผู้เสนอผลงาน: โรงเรียนด่านแม่ค ามันพิทยาคม 



เดก็และเยาวชนดเีดน่จังหวดัอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2564 

อายุ 22 ป ี

นักศกึษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์ 

ช่ือเล่น ปเูป ้

- 0932860421    

นางสาวรัชฎากร ชัยง้าว   

ข้อมูลส่วนตัว 

สาขาศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม 

อยู่อย่างต่ า ท าอย่างสูง  

ผลงานดเีดน่ 

 นางสาวรัชฎากร ชัยง้าว เป็นผู้ที่มีผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม จนได้รับรางวัลระดับประเทศ  
การประกวดกล่าวค าอาราธนาและถวายทาน ในพุทธศาสนพิธี ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปี 3 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับรางวัล
ชนะเลิศระดับภาค การประกวดกล่าวค าอาราธนาและค าถวายทานในพุทธศาสนพิธี ในงานมหกรรมส่งเสริม
ศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 3 ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผ่านหลักสูตรการอบรมโครงการส่งเสริมสถาบันหลักและศีลธรรม
วัฒนธรรม โดยส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ อีกทั้งยังเป็นวิทยากรโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัว
อบอุ่นด้วยพระธรรม โดยคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์และ
สถานศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์  

ผู้เสนอผลงาน: วัดใหม่เยาวชน 



นักเรียนโรงเรียนฟากทา่วทิยา  

ช่ือเล่น กีตาร์ 

ซอฟา ประธรรมสาร  0839501616    

ข้อมูลส่วนตัว 

อายุ 18 ป ี

เดก็และเยาวชนดเีดน่จังหวดัอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2564 สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม 

นางสาวซอฟา ประธรรมสาร  

ท าในสิ่งที่ตวัเองชอบ แลว้ชีวติจะมคีวามสขุ  

ผลงานดเีดน่ 

ผู้เสนอผลงาน: โรงเรียนฟากท่าวิทยา  

 นางสาวซอฟา ประธรรมสาร สมาชิกชมรม Faktha Film มีผลงานด้านการจัดท าสื่อสร้างสรรค์ จนได้รับ
รางวัลมากมาย อาทิ ได้รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทคลิปวีดีโอสั้น ชมเชย ระดับประเทศ และรับ
รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทคลิปวีดีโอสั้น ชนะเลิศ ระดับจังหวัด โดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม  
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อีกทั้งได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น  
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ  



เดก็และเยาวชนดเีดน่จังหวดัอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2564 

อายุ 17 ป ี

นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัอุตรดิตถ์ 

ช่ือเล่น ป๊อป 

phanthip monthathong 0985105132  

นางสาวพรรณทิพย์ มณฑาทอง   

ข้อมูลส่วนตัว 

สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม 

ผลงานดเีดน่ 

ไม่มีใครโง่หรือฉลาด มีแค่คนที่รู้แล้ว และยังไม่รู้ก็เท่านั้น  

หากอยากรู้ต้องกล้าที่จะออกไปเรียนรู้ 

 นางสาวพรรณทิพย์ มณฑาทอง สมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 24 เคยด ารงต าแหน่ง
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สภานักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มีผลงานด้านการจัดท าสื่อ
สร้างสรรค์ จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ หัวข้อเป็นหนึ่งไม่พึ่งยา ในโครงการประกวด
ภาพยนตร์สั้นชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 11 และยังเป็น
คณะท างานและนักแสดงน าภาพยนตร์สั้นประกอบเพลง “ปลายนิ้ว” ภายใต้โครงการปกป้องคุ้มครองเด็ก 
และเยาวชนเชิงประเด็น “กิจกรรมรณรงค์และเสริมสร้างการเรียนรู้เท่าทันสื่อออนไลน์แก่เด็กและเยาวชนและ
สิ่งแวดล้อม” โดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

ผู้เสนอผลงาน: ชมรม ทองดีฟิล์ม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 



เดก็และเยาวชนดเีดน่จังหวดัอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2564 

อายุ 18 ป ี

นักเรียนโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์  

ช่ือเล่น จา 

Noppon Boonma 0640150061   

นายนพพล บุญมา  

ข้อมูลส่วนตัว 

สาขากีฬาและนันทนาการ 

ผลงานดเีดน่ 

เรียนดี กีฬาเด่น  

 นายนพพล บุญมา เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ มีผลงานเด่นด้าน
การแข่งเรือ จนได้รับรางวัลมากมาย อาทิ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 5 เหรียญ การแข่งขันเรือยาวมังกร 
ชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 14  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเรือ 30 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร  
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระยะ 500 ได้รับรางวัล
เหรียญทอง 1 เหรียญ การแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระยะ 200 เมตร ได้รับรางวัลชนะเลิศ เรือ 10 ฝีพายชาย 
ระยะ 500 เมตร ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 5 "พิษณุโลกเกมส์"  
และได้รับรางวัลชนะเลิศ เรือ 10 ฝีพายชาย ระยะ 200 เมตร ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35  
รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 5 "พิษณุโลกเกมส์"  

ผู้เสนอผลงาน: โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์  



เดก็และเยาวชนดเีดน่จังหวดัอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2564 

อายุ 15 ป ี

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

ช่ือเล่น เฟี้ยว 

Fiaw Phanraphi  0886437135  

นายพันธ์ระพี พีระพนัธ์  

ข้อมูลส่วนตัว 

สาขากีฬาและนันทนาการ 

ผลงานดเีดน่ 

ถ้าหากเราไม่แลกทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามี  
เราจะไม่มีทางได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการ  

 นายพันธ์ระพี พีระพันธ์ มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาเทควันโด วูซู และคาราเต้ ผ่านการเข้าร่วมและ  
การแข่งขันกีฬาดังกล่าวจนได้รางวัลมากมาย อาทิ รางวัลชนะเลิศ วูซู ยุทธลีลาชุดต่อสู้ประกอบอุปกรณ์ทั่วไป 
ชายในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 5 "พิษณุโลกเกมส์" ได้รับรางวัล  
รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ประเภทต่อสู้บุคคลชาย น้ าหนักไม่เกิน 40 กิโลกรัม แชมป์เปี้ยนชิพ  
ครั้งที่ ๑ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา จังหวัดพิจิตร ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาวูซู ประเภทชาย ยุทธนาลีลาตุ้ยเลี่ยน
ประกอบอาวุธอิสระ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" และได้รับรางวัลชนะเลิศ  
กีฬาเทควันโด รุ่นน้ าหนัก 31-34 กิโลกรัม การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์  

ผู้เสนอผลงาน: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   



เดก็และเยาวชนดเีดน่จังหวดัอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2564 

อายุ 21 ป ี

นักศกึษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วทิยาเขตอ่างทอง  

ช่ือเล่น ภูมิ 

- 0941575749  

นายรัชภูมิ อินฟากท่า 

ข้อมูลส่วนตัว 

สาขากีฬาและนันทนาการ 

ผลงานดเีดน่ 

ไม่มีความพยายามใดไม่ส าเร็จ 

 นายรัชภูมิ อินฟากท่า เป็นนักกีฬาปัญจกีฬา (ทีมชาติไทย) มีกิจกรรมและผลงานดีเด่น ได้แก่ การเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 18 ณ กรุงจาการ์ต้า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในปี 2561 การท าคะแนนรวมของ  
2 รายการ (ว่ายน้ า+ฟันดาบ) ได้เป็นอันดับ 4 ในการแข่งขันกีฬาปัญจกีฬา ประเภทชาย ปี 2561 รุ่นอายุไม่เกิน 
19 ปี ชิงแชมป์โซนเอเชียและโอเชียเนีย ณ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน  
Laser Run ชิงแชมป์ประเทศไทย ณ หาดน้ าใส หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ในปี 2561 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
การแข่งขันปัจกีฬา Laser Run ณ ประเทศมาเลเซีย ในปี 2562 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 5 กับการแข่งขัน 
ชิงแชมป์เอเชีย Modern pentathlon (ว่ายน้ า,ฟันดาบ, ขี่ม้า, วิ่ง, ยิงปืน) ณ ประเทศคีร์กีซสถาน ในปี 2562 และ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันชิงชนะเลิศดาบสากลแห่งประเทศไทย ในปี 2563  

ผู้เสนอผลงาน: ส านักงานเทศบาลต าบลศรีพนมมาศ 



 นางสาวศศิกาญจน์ เอี่ยมสกุล มีผลงานที่โดดเด่นด้านกีฬาวอลเลย์บอล ผ่านการแข่งขันจนได้รับรางวัล
มากมาย อาทิ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ชนิดกีฬา วอลเลย์บอล ประเภท ทีมหญิง รุ่นอายุ 18 ปี โครงการ 
จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2561 ได้รับรางวัล  
รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมหญิง อายุไม่เกิน 16 ปี การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด รายการ "ยูโร่เค้ก" 
ไทยแลนด์บีช วอลเลย์บอล 2019 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ ณ จังหวัดก าแพงเพชร ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด รายการ "ยูโร่เค้ก" ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2020 ประเภททีมหญิง  
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ ณ จังหวัดพะเยา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ประเภท หญิง รุ่นอายุ 18 ปี ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 42 
รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันที่ 6 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ และได้รับรางวัล ชนะเลิศ กีฬาวอลเลย์บอล รุ่น 18 ปีหญิง 
ในการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2563 

เดก็และเยาวชนดเีดน่จังหวดัอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2564 

อายุ 17 ป ี

นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 

ช่ือเล่น แพรวา 

Sasikan Iamsakul 0989993150 

นางสาวศศิกาญน์ เอี่ยมสกุล 

ข้อมูลส่วนตัว 

สาขากีฬาและนันทนาการ 

ท าแลว้เสียใจ ยังดีกว่าเสียใจที่ยังไม่ได้ท า 

ผลงานดเีดน่ 

ผู้เสนอผลงาน: โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 



ผลงานดเีดน่ 

เดก็และเยาวชนดเีดน่จังหวดัอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2564 

อายุ 17 ป ี

นักเรียนโรงเรียนสหคริสเตียน 

ช่ือเล่น โอเคร 

kittipit giw  0642162234  

นายกิตติพิชญ์ ฟองจันทร์  

ข้อมูลส่วนตัว 

สาขาคณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี 

ทุกความพยายามไม่อาจน ามาซึ่งความส าเร็จ  
แต่ทุกความส าเร็จล้วนเกิดความพยายาม   

 นายกิตติพิชญ์ ฟองจันทร์ สภานักเรียนโรงเรียนสหคริสเตียน ฝ่ายงานเทคโนโลยี อดีตประธานสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลน้ าไคร้ มีความถนัดทางด้านการออกแบบและผลิตสื่อออนไลน์ให้กับทางโรงเรียนและชุมชน  
ผ่านการใช้โปรแกรม Photoshop, FL Studio, Sony Vegas, Publisher มีผลงานที่โดดเด่น อาทิ การตัดต่อวีดีโอ
แนะน าโรงเรียนผ่านสื่อออนไลน์ "ตลาดนัดนักเรียนเส้นทางสู่อาชีพ" เป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมและก ากับระบบ  
การแข่งขันกีฬา E-sport online แบบทีม ของโรงเรียน ในด้านจิตอาสา เป็นแกนน าในการจัดท าเพจเยาวชนต าบล
น้ าไคร้ห่วงใยกลุ่มชน เพื่อเป็นช่องทางในการเปิดรับบริจาคสิ่งของเพื่อแจกจ่ายให้กับเด็กและเยาวชนที่ประสบ
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ ยังมีการหารายได้เสริมในช่วงปิดภาคเรียน ด้วยการผลิตดนตรี
และเพลงขาย รับงานโปรดิวเซอร์เพลงต่าง ๆ 

ผู้เสนอผลงาน: องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าไคร้ 



ผลงานดเีดน่ 

เดก็และเยาวชนดเีดน่จังหวดัอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2564 

อายุ 18 ป ี

นักเรียนโรงเรียนบา้นโคกวทิยาคม 

ช่ือเล่น ใบเตย 

Kanokporn Tawnoi   0801790026     

นางสาวกนกพร ท้าวน้อย  

ข้อมูลส่วนตัว 

สาขาคณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี 

ไม่มีสิ่งไหนท าไม่ได้ ถา้เรามุ่งมั่นและตั้งใจ 

 นางสาวกนกพร ท้าวน้อย คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอบ้านโคก นักเรียนแกนน าชมรม  
TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม, ประธานชมรมคณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม มีผลงาน 
ที่โดดเด่น อาทิ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ
ความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดสุโขทัย  
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้  
ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 39 อุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎี
หรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี 
ของนักเรียน ระดับชาติ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 อุตรดิตถ์  

ผู้เสนอผลงาน: โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 



เดก็และเยาวชนดเีดน่จังหวดัอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2564 

อายุ 18 ป ี

นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัอุตรดิตถ์  

ช่ือเล่น เอ้ 

วรรณษา วงจันทร์ไพศาล  0931731382    

นางสาววรรณษา วงจันทร์ไพศาล  

ข้อมูลส่วนตัว 

สาขาคณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี 

ท าในสิ่งที่เชื่อ เชื่อในสิ่งที่ท า  

ผลงานดเีดน่ 

 นางสาววรรณษา วงจันทร์ไพศาล เคยด ารงต าแหน่งหัวหน้างานวิชาการ สภานักเรียน โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มีผลงานเด่น อาทิ เป็นตัวแทนแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงงานวิทยาศาสตร์ 
(ระดับเทศบาล) ณ โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียน
เทศบาลวัดหนองผา เป็นวิทยากรฐานพลังงานมีคุณค่าสรรหามาทดแทน (วิทยาศาสตร์) ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ อีกทั้งยังผ่านการอบรม และเป็นคณะท างานและนักแสดงน า
ภาพยนตร์สั้นประกอบเพลง “ปลายนิ้ว” ตามโครงการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชิงประเด็น กิจกรรมรณรงค์
และเสริมสร้างความรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ให้แก่เครือข่ายเด็กและเยาวชนและบุคคลแวดล้อม และได้รับรางวัล  
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 (ระดับประเทศ) รายการประกวดภาพยนตร์สั้น "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา" ชิงถ้วยพระราชทาน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 11 ในนามทีมทองดีฟิล์ม 

ผู้เสนอผลงาน: ชมรม ทองดีฟิล์ม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 



ผลงานดเีดน่ 

เดก็และเยาวชนดเีดน่จังหวดัอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2564 

อายุ 18 ป ี

นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ 

ช่ือเล่น บูม 

suphatanakorn sptk  0641982428  

นายศุภธนากร ชมบา้นแพ้ว  

ข้อมูลส่วนตัว 

สาขาคณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี 

งานทีค่ิดวา่ยากแต่ไม่ได้หมายความว่าท าไม่ได้  

 นายศุภธนากร ชมบ้านแพ้ว เป็นผู้มีความสามารถและมีความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์ มีผลงานที่โดดเด่น
มากมาย อาทิ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ได้รับรางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี 2561 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล
เหรียญทอง ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการ  
ระดับนานาชาติ ปี 2562 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานระดับเครือข่ายของโรงเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม และได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงาน
โครงการพัฒนาผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ ระดับภาคเหนือตอนบน ปี 2564 

ผู้เสนอผลงาน: งานห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 



เดก็และเยาวชนดเีดน่จังหวดัอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2564 

อายุ 22 ป ี

นักศกึษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์ 

ชื่อเล่น ดรีม 

Ketsarin yee   0864468323  

นางสาวเกศริน หยี่ 

ข้อมูลส่วนตัว 

สาขาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

อาจเป็นความส าเร็จในวันน้ี  
ห้ามทิ้งความพยายาม เพราะความล้มเหลวในเมื่อวาน   

 นางสาวเกศริน หยี่ ที่ปรึกษาองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นผู้แทน
นักศึกษาในการร่วมค่ายจิตอาสา สร้างฝายมีชีวิต ต้นแบบการพัฒนาท้องถิ่น โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือครั้งที่ 33 ณ จังหวัดเชียงราย เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการวิศวกรสังคมในโครงการ
ยกระดับเพิ่มมูลค่าของ เตา (สาหร่ายน้ าจืด) ให้กับชุมชนบ้านนาคูหา ต.สวนเขื่อน จ.แพร่ อีกทั้งร่วมจัดกิจกรรม
การขยายพันธุ์พืชด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ืออย่างง่าย โดยพี่สอนน้องในโครงการ สธ.มรอ. และได้รับรางวัลคะแนน
รวมสูงสุดระดับ 2 โครงการ UNICathon Game ผ่าน Zoom ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 
 

ผลงานดเีดน่ 

ผู้เสนอผลงาน: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ์ 



เดก็และเยาวชนดเีดน่จังหวดัอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2564 

อายุ 22 ป ี

นักศกึษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์ 

ชื่อเล่น บาบี ๋

Unyamanee SK    0808434150    

นางสาวอัญมณี ศรีแก้ว 

ข้อมูลส่วนตัว 

สาขาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

และทุกสิ่งด้วยสติและปัญญา 

จงยินดีเผชิญหน้ากับปัญหา  

 นางสาวอัญมณี ศรีแก้ว เคยด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ มีผลงานดีเด่นคือ การสร้างฝายชะลอน้ า ณ บ้านนาดิน อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ในค่ายอาสาพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 10 เป็นแกนน านักศึกษาเพื่อระดมความคิดเห็นจากนิสิตนักศึกษาระดับ
ภาคเหนือ เรื่องแนวทางการสร้างความเชื่อมั่นด้านอาหารให้กับสังคมไทยในอนาคต ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 
จ.พิษณุโลก และเป็นแกนน าในการยกระดับและเพิ่มมูลค่าสาหร่ายน้ าจืด (เตา) บ้านนาคูหา จังหวัดแพร่  
โดยอาศัยแนวคิดจากโครงการวิศวกรทางสังคม อีกทั้งยังเคยร่วมประกวดแนวคิดนวัตกรรม ด้านน้ าบาดาล  
เพื่อการสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการบริหารจัดการน้ าบาดาลอย่างยั่งยืน 

ผลงานดเีดน่ 

ผู้เสนอผลงาน: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ์ 



เดก็และเยาวชนดเีดน่จังหวดัอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2564 

อายุ 20 ป ี

นักศกึษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์ 

ชื่อเล่น วาว 

Kanyakorn Leekornpong 0971474924     

นางสาวกัณยกร ลีกรพงษ์ 

ข้อมูลส่วนตัว 

สาขานวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ ์

ก็จะไม่มีขาอีกข้างที่จะก้าวต่อไปในอนาคต  
ถ้าไม่มีการก้าวขาข้างใดข้างหนึ่งออกไป  

 นางสาวกัณยกร ลีกรพงษ์ ประธานสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอตรอน ผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
อุตรดิตถ์ มีผลงานที่โดดเด่นคือ การจัดท านาฬิกาส าหรับผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัวและไม่มีคนดูแล ท าให้ผู้สูงอายุ 
มีความมั่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้น และยังท าให้ลดอัตราการเสียชีวิต นอกจากนี้ ยังมีการจัดท าแอปพลิเคชั่น 
ส าหรับผู้ที่รักสุขภาพโดยจะมี AI ที่สามารถค านวณพฤติกรรมอย่างละเอียด และให้ค าแนะน าในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม อีกทั้งยัง เป็นตัวแทนนักศึกษาในการเข้าร่วมการแข่งขัน Pitching เพื่อคัดเลือกทีมนักศึกษาเป็นตัวแทน
ระดับมหาวิทยาลัยจ านวน 10 ทีม เข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2021 ระดับประเทศ และเป็น
ผู้แทนนักศึกษาในการร่วมแสดงผลงานมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ Startup Prototype Showcases of 
the Entrepreneurial ณ ทรู ดิจิตัล ปาร์ค กรุงเทพมหานคร  

ผลงานดเีดน่ 

ผู้เสนอผลงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 



เดก็และเยาวชนดเีดน่จังหวดัอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2564 

อายุ 20 ป ี

นักศกึษาวทิยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์  

ชื่อเล่น เฟิร์น 

ชลธิชา วงษ์ชัย   0615950090      

นางสาวชลธิชา วงษ์ชัย  

ข้อมูลส่วนตัว 

สาขานวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ ์

 นางสาวชลธิชา วงษ์ชัย รองนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตรดิตถ์ มีผลงานดีเด่นคือ เป็นทีมงานคิดค้น Qedela เจลสมานแผลจากใบสาบเสือและว่านหางจระเข ้
มีประสิทธิภาพในการสมานแผลและลบรอยแผลเป็นได้ในหลอดเดียว ร่วมกับทีม Healing Herbs เพื่อส่งเสริมการใช้
ยาสมุนไพรจากภูมิปัญญาไทย และสนับสนุนให้ชุมชนมีรายได้จากการขายวัตถุดิบ โดยผลงานดังกล่าว ได้ผ่าน  
การอนุมัติในการแสดงผลงาน STARTUP THAILAND LEAGUE 2019 R- LEAGUE ระดับประเทศ จากส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ ในงาน Startup Thailand 2019 ณ True Digital Park กทม. นอกจากนี้ยังมีผลงานที่ได้รับรางวัล
อีกมากมาย อาทิ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ประเภทนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ (CO-COW ครีมขัดทองเหลืองจากขี้เถ้ามูลวัว) ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 34 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
เชียงใหม่ ได้รับรางวัล Honor Award ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา
เชียงใหม่ อีกทั้งยังได้รับการยกย่องให้เป็น "เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดี มีคุณธรรม" เนื่องใน  
วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2564 จากจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ผลงานดเีดน่ 

ผู้เสนอผลงาน: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์  

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส าเร็จอยู่ที่นั้น  



เดก็และเยาวชนดเีดน่จังหวดัอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2564 

อายุ 24 ป ี

จบการศึกษา ระดบั ปวช. วิทยาลัยอาชีวศกึษาอุตรดติถ์  

ช่ือเล่น ฟิวส์ 

Jirayut Boonnan  0972329924     

นายจิรายุทธิ์ บุญนัน 

ข้อมูลส่วนตัว 

สาขาอาชีพ 

 นายจิรายุทธิ์ บุญนัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จิรา คอสเมติกส์ (2019) จ ากัด อดีตประธานสภาเด็กและ
เยาวชนอ าเภอลับแล และอดีตประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าของผลิตภัณฑ์  crystal wax 
ครีมจ ากัดขนออแกนิค ที่สามารถพลิกชีวิตวัยรุ่น สู่การเป็นผู้บริหารและสร้างอาชีพให้กับตนเองได้ อีกทั้งยังสร้าง
นักธุรกิจ สร้างเจ้าของแบรนด์ทั้งในจังหวัดอุตรดิตถ์และทั่วประเทศ มีความสามารถทางด้านการ coaching 
พัฒนาตนเอง สร้างแรงบันดาลใจจากประสบการณ์จริงที่เคยผ่านมา ให้กับคนที่สนใจอยากเปลี่ยนแปลงชีวิต
นอกจากการเป็นเจ้าของบริษัทท าธุรกิจส่วนตัวแล้ว ยังท าหน้าที่เป็นครูสอนธุรกิจ ทักษะชีวิต การตลาด  
สร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ขึ้นมาอีกหลายคน เช่น คุณโด่งผ้าทอน้ าอ่าง ธุรกิจที่สร้างงานให้กับชุมชนได้อย่างยอดเยี่ยม  
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความเช่ือเรื่องความส าเร็จว่า ความส าเร็จไม่ได้หมายถึงรวยที่สุด 
เรียนจบสูงที่สุด หรือมีรางวัลเยอะที่สุด แต่เป็นการได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคม ประเทศ และโลกใบนี้ต่างหาก 
เพราะการได้สอนคนให้มีอาชีพ ไปสร้างรายได้ให้กับชุมชน สังคม นับว่าเป็นสิ่งที่ล้ าค่าที่สุด  

ผลงานดเีดน่ 

ผู้เสนอผลงาน: ส านักงานเทศบาลต าบลพระเสด็จ 

จินตนาการ ส าคัญกว่าความรู้ (อัลเบิร์ต ไอสไตน์)  



เดก็และเยาวชนดเีดน่จังหวดัอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2564 

อายุ 16 ป ี

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

ช่ือเล่น โชเฟอร์ 

ffear jueranai  0612870221      

นายปรานต์ เจือระไน  

ข้อมูลส่วนตัว 

สาขาอาชีพ 

 นายปรานต์ เจือระใน เจ้าของธุรกิจฟาร์มม้า Boon Cowboy Farm ตั้งแต่อายุ 14 ปี เป็นผู้ที่มีความ
ภาคภูมิใจในเรื่องของการหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว อีกทั้งยังมีความคาดหวังที่อยากจะช่วยเหลือและสร้าง
คุณประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม ด้วยการเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนและจังหวัด  
และยังได้มีการถ่ายทอดความรู้การขี่ม้าให้กับเด็กที่ด้อยโอกาส นอกจากนี้ยังมีผลงานดีเด่นคือ เป็นเจ้าของธุรกิจ 
Boon Cowboy Farm ได้รับรางวัล ล าดับที่ 6 ของประเทศไทย ในการแข่งม้า Barrel Racing โดยมีม้าร่วมแข่งขัน 
จ านวน 250 ตัว ได้รับรางวัลที่ 1 การแข่งม้า Barrel Racing และรางวัลที่ 2 การแข่งความเร็ว กิจกรรมการแข่งม้า 
Barrel Racing และแข่งความเร็ว โดยมีม้าร่วมแข่งขัน จ านวน 50 ตัว เข้าร่วมการแข่งขันม้าที่จังหวัดล าปางและลง
แข่งตัวแทนจังหวัดอุตรดิตถ์คนแรก เข้าร่วมอบรม NRHA โดยโปรไรเดอร์ จากสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังเป็นวิทยากร
สอนทักษะการขี่ม้า และช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กสมาธิสั้น ด้วยวิธีอาชาบ าบัด 

ผลงานดเีดน่ 

ผู้เสนอผลงาน: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

เพราะยังเป็นหนุ่มจะงอมืองอเท้ารอคอยทนไม่ไหว  



เดก็และเยาวชนดเีดน่จังหวดัอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2564 

อายุ 24 ป ี

จบการศึกษา ระดบั ปวส. วิทยาลัยอาชีวศกึษาอุตรดติถ์  

ช่ือเล่น โดง่ 

คุณโด่ง ผ้าทอน้ าอ่าง  0979494719       

นายวริศพล สีเทียม  

ข้อมูลส่วนตัว 

สาขาอาชีพ 

 นายวริศพล สีเทียม ผู้ประกอบการ OTOP อุตรดิตถ์ เจ้าของร้านคุณโด่ง ผ้าทอน้ าอ่าง ที่ได้รับการคัดสรร
เป็นผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว ประเภท ผ้า เครื่องแต่งกาย ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ไทย ปี 2562 (OTOP Product Champion) โดยมีรองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการอ านวยการ และมี
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการด าเนินงานการคัดสรร นอกจากการประกอบอาชีพแล้ว  
ยังเป็นวิทยากรให้ความรู้ผ้าทอพื้นบ้านให้แก่นักเรียน นักศึกษา และชาวบ้านในชุมชน อีกทั้งยังให้ความอนุเคราะห์
กับชุมชนและองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าอ่าง ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผ้าทอน้ าอ่าง นอกจากนี้  
ยังให้ความอนุเคราะห์ด้านการฝึกอาชีพ โดยการร่วมลงนามความร่วมมือ ( MOU) กับสถานศึกษา ภาครัฐ 
หน่วยงานเอกชน สถานประกอบการ ในเรื่องของการสนับสนุนให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์อาชีพ เพื่อช่วยส่งเสริม
ทักษะการท างานและการประกอบอาชีพให้กับนักศึกษา เม่ือหลังส าเร็จการศึกษา  

ผลงานดเีดน่ 

ผู้เสนอผลงาน: ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอตรอน 

การรักษาวัฒนธรรม คือการรักษาชาติ   



คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดเลือก 
เด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2564  

นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ประธานคณะกรรมการ 

นางสาวสุรีรัตน์ โลหะขจรพันธ์  
พัฒนาสังคมและความมัน่คง 
ของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ ์

นายรพีพงษ์ กันยะมี  
นักพัฒนาสังคมช านาญการ 

นางสาวสุนิสา กาล้อม  
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 

นายอินปัน รบชนะ  
หัวหน้าบ้านพักเด็กและ

ครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 
เลขานุการคณะกรรมการ 

นายสุชากฤช ท้าวแก้ว 
นักพัฒนาสังคม 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวสิริกัญญา สิทธิวิรุฬห์ 
นักพัฒนาสังคม 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

นายเฉลิมพล ทองพา 
ประธานสภาเด็กและเยาวชน 

จังหวัดอุตรดิตถ ์

นางสุวลักษณ์ มูลหล้า  
ผู้อ านวยการส านักงาน 

พระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  

นายคีรีวัฒน์ อ้นพร้อม  
ประชาสัมพันธ์ 
จังหวัดอุตรดิตถ์  

นางน้ าทิพย์ ต่ายล ายงค์  
นักวิชาการศาสนา 
ช านาญการพิเศษ 

ดร.ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง  
ผู้ช่วยอธิการบดี  

มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์  

นางศิริวรรณ วงค์หนัก  
ท่องเที่ยวและกีฬา  
จังหวัดอุตรดิตถ์  

นางสาวศศิรัศน์ เสือเมือง  
ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์  

นายคณิตธวัช บ ารุงรัตน์ 
จ่าจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ที่ท าการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ 

พันตรี รังสรรค์ รังษิรุจิ  
ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ  

ส านักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  

นางสาวอมรวรรณ ตรีเนตร  
ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ  
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  

นางขวัญใจ สิงคาน 
นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ 
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  

นายสยาม โต๊ะทอง  
รองผู้อ านวยการ  

วิทยาลยัอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  

นางไพลิน นาพันธุ ์   
เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
ที่ท าการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์  



คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดเลือก 
เด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2564  

นายชัยวัฒน์ แก้วบุตร  
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ ์

ว่าที่ร้อยตรี ณฏฐดลป์ แสงนาค  
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 

นายพิสิฐ ปานม่วง  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ส านักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ 

นางสาวธนัชพร ทิพย์เพ็ชร ์
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ ์

นายประหยัด จันทร์อ่อน 
เจ้าพนักงานห้องสมุดช านาญงาน 

สนง.กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ 

นางสาวเอมอร ฤกษ์ดี 
เจ้าพนักงานห้องสมุดช านาญงาน 

สนง.ท่องเที่ยวฯ อุตรดิตถ์  

นายพัฒนา เกตุชัยโกศล  
นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ 

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯจังหวัดอุตรดติถ์  

นายอริวัตร ทินนท์  
พนักงานคุมประพฤติช านาญการ 
สถานพินิจฯจังหวัดอุตรดิตถ์  

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดเลอืกเดก็และเยาวชนดเีด่นฯ  



วีดิทัศน์สรุปการจัดกิจกรรม 
เนื่องในงานวนัเยาวชนแห่งชาติ  
จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2564                                             


