
 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายกันตพงศ์ กรวยสวัสดิ์ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายกิตติพิชญ์ อินทะเรืองรุ่ง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายธนพงษ์ เกษสกถล 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงนิติพร แสนล าพวน 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงผกามาศ นิลภักดี 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงอินทิรา ทกังมีสี 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางประธีป คงริ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายปัญญา เกิดยิ้ม 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายสิทธิศักดิ์ จนัทร์ดุ้ง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายสุทธิกรณ์ วรรณสมพร 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวเขมณัฏฐ์ แป้นชูผล 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางชาลสิา คงมี 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวถิรนันท์ ปัญญาเดช 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงฐิตินันท์ แจ้งเนตร 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงนลิน ชิดชม 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงนิศามณี สิงห์วงษ ์



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงไพลิน พุ่มพิศ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายเกียรติน าชัย ใจวงษ์ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายสุริยะ อยู่สืบ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางรัตนา ทนุชน 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวกฤติมา แก้วแสน 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวนิฤมล ดาส ี



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวภัณฑิตา แสนหอม 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวสุจิตรตา หนูอิ่ม 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวสุภาพร สูจิตร 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายกิตติพงษ์ อินยา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายขวัญธชิล บุญกาวิน 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นาวสาวเพียงตะวัน อุ่นเจือ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงเบญจวรรณ เชื้อต่าย 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงพิจิตรสลา มีเจริญ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางกัญญาภัค วารี 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางน้ าค้าง เกษศรี 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางภัทรวดี เกตุเมฆ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางวลีพร ศรีทอง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวธัญญพร อ่องดา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวปวณรินทร์ อินยา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวปาวิณี เล็กค าด้วง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวมนสัชนก มณีจ านงค์ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสุธีรา ดวงเสา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายศิริศักดิ์ ค าด้วง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายอภิวิชญ์ ศรีจันทร์ทับ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงญดาวรรณ ทาขุน 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงฐานิดา แก้วสี 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ การจริงไพร 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงพรพรรณ กลั่นเชื้อ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ หมื่นภูธร 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทองเรือน 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวกรรณิการ์ ปัญญาสุข 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวมุจลินท์  ศรีอรุณ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวระวีวรรณ ดีมูล 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวสุกัญญา  มะโนค า 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวหนึ่งฤทัย งามทรง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายธีรวุฒิ จุลฑะการ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายภูเบศ   ทอกท ิ



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงปิยะพร  แสงศรีจันทร์ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวธนกร  ควพัวะ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวเพ็ญพักตร์  อินแจ้ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวสรรยา  เห่ียวนา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวสุดารัตน์ ออนตะไคร้ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวอุษณียาภรณ์  ภักดีไทย 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสุภารัตน์   อินดวง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางอุษณียาภรณ์ ภักดีไทย 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายณัฐวุฒิ  ศรีรักษา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายทรัพย์สิน  รักษา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายธนพล รักษา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายประกาศิต  คุณยศย่ิง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายเอกชัย  มงคล 


