
 

 
 

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

เด็กชายธีรพล  ลอยทอง 



 

 
 

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

เด็กหญิงธนัชพร ค ายา 



 

 
 

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

เด็กหญิงสไบทอง แก้วรักถา 



 

 
 

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

นางวราภรณ์ มีศิริพันธ์ 



 

 
 

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

นางสาวกนกวรรณ คงสุข 



 

 
 

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

นางสาวณัฐฐา ช านาญหมอ 



 

 
 

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

นางสาวพิจิตรา หวลธรรม 



 

 
 

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

นางสาวสรยา กลเรียน 



 

 
 

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

นายธีรพล ศรีทองอ่อน 



 

 
 

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

เด็กหญิงนฤมล จันทา 



 

 
 

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

เด็กหญิงลลิตา อ่อนโอน 



 

 
 

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

เด็กหญิงศิริพรรณ สีนวล 



 

 
 

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

นางชุลีพร มูลละ 



 

 
 

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

นางทองค า เนียมจันทร์ 



 

 
 

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

นายจตุพร เท่ียงบูทวี 



 

 
 

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

นายณัฐเชวง รักพงษ์ 



 

 
 

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

นายสถิต จิตต์มั่น 



 

 
 

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

เด็กชายทินกร   สีสุดโท 



 

 
 

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

เด็กชายฤทธิชัย  วงศ์สีใส 



 

 
 

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

เด็กหญิงสุจิตรา  สารแก้ว 



 

 
 

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

เด็กหญิงสุธิตรา ลาภแก้ว 



 

 
 

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

นางจีรนันท์ หน่อแก้ว 



 

 
 

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

นางธนารัตน์ แก้วเกตุ 



 

 
 

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 คลังกรณ์ 



 

 
 

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

นางปราณี ท านุพันธุ์ 



 

 
 

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

นางผกาทิพย์ เสรีวัฒน์ 



 

 
 

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

นางพัชรี  ปัญชะนะ 



 

 
 

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

นางวาสนา ท้าวอาศา 



 

 
 

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

นางสาวนนทพัทธ์ หอมหา 



 

 
 

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

นางสาววิมลา ดีแท้ 



 

 
 

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

นางสาวสุปราณี ศรีเขื่อนแก้ว 



 

 
 

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

นางสุคนธ์ทิพย์ ปัญญาสงค ์



 

 
 

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

นางสุนิษา ดีแท้ 



 

 
 

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

นางสุวรรณา สิงห์อรุณ 



 

 
 

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

นางอัญชลี เมืองกอ้น 



 

 
 

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

นางอ านวย ทองน่วม 



 

 
 

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

นายเฉลิมเกียรติ ค้ าชู 



 

 
 

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

นายปรีชา สิงห์อรุณ 



 

 
 

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

นางจันทร์เพ็ญ จุ้ยศิริ 



 

 
 

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

นางชูศรี นุชโพธิ ์



 

 
 

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

นางปราณี หินจันทร์ 



 

 
 

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

นางพนิดา อรุณศรี 



 

 
 

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

นางยุพินศรี เทียมเพ็ง 



 

 
 

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

นางสาวดวงกมล ค าน้อย 



 

 
 

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

นางสาวปวีณา เพชรสุวรรณ 



 

 
 

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

นางสาวปุณยนุช สขุจิตต์ 



 

 
 

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

นางสาวสุนสิา สุขมุ 



 

 
 

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

นายยงยุทธ ย่ังยืน 



 

 
 

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

นายสุรพล  ท านุพันธุ ์



 

 
 

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

เด็กชายพงศธร รบช้าง 



 

 
 

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

เด็กหญิงกมลชนก สังวาล 



 

 
 

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

เด็กหญิงอาภัสรา เก่าด่านจาก 



 

 
 

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

นางนิรชา พันธุพัฒน ์



 

 
 

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

นางรัญจวน เสียนขุนทด 



 

 
 

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

นางสาวปัญญาพร แสงซิง 



 

 
 

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

นางสาวพัชราวัลย์ คล้ายปิ่น 



 

 
 

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

นางสาวศศิธร แสงปัญญา 



 

 
 

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

นางสาวเสาวลักษณ์ จนัทะคุณ 



 

 
 

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

นางสาวอัญชิษฐา โหมดพันธุ์ 



 

 
 

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 กัดปั่น 



 

 
 

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

นายมานพ โหมดพันธ์ 



 

 
 

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

นางบุญจิรา กาวิมล 



 

 
 

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

นางสายพิณ เรียงสา 



 

 
 

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

นางสาวชวนพิศ ขวัญมขุ 



 

 
 

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

นายยุทธนา ไพรสีทา 



 

 
 

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

นายสุธี เอี่ยมกลั่น 



 

 
 

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

เด็กหญิงณิธิรัตน์ ชาวผาต้ัง 



 

 
 

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

เด็กหญิงธิดาทิพย์ รอดชาวนา 



 

 
 

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

เด็กหญิงยุพาพร ค าอ้าย 



 

 
 

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 เสมา 



 

 
 

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

เด็กหญิงอัครชัย ปายา 



 

 
 

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

นางสาววิชุรีย์ วริิยานุกูล 



 

 
 

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

นางสาวสายฝน เกิดเจริญ 



 

 
 

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

นายนิรัตน์ ผ่องใส 



 

 
 

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

เด็กชายเกรียงศักดิ์ แก้วผา 



 

 
 

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

เด็กชายปราโมทย์ บุญทิม 



 

 
 

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

เด็กหญิงทักษอร สิทธิบูรณ์ 



 

 
 

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

เด็กหญิงธันยาภรณ์ ชุ่มน้อย 



 

 
 

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

เด็กหญิงมยุรี คันศร 



 

 
 

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

เด็กหญิงรสสุคนธ์ ทรายหมอ 



 

 
 

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

เด็กหญิงอริศรา ขวัญเงิน 



 

 
 

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

นางปิลัญฎา สังข์โพธิ์ 



 

 
 

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

นางรัดใจ กู้เขียว 



 

 
 

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

นางลาวัลย์ ชื่นบาน 



 

 
 

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

นางสาวนวลกมล เพ็ชรน่วม 



 

 
 

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

นางสาวอรทัย ใจเยือกเย็น 



 

 
 

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

นายเกรียงศักดิ์ แก้วผา 



 

 
 

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

สิบเอกวัชชิระ บ ารุงเกตุ 



 

 
 

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

เด็กหญิงกนกนาฎ อ าท 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

เด็กหญิงบัณฑิตา กันจะนะ 



 

 
 

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

เด็กหญิงศลิษา ชื่นสงค์ 



 

 
 

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

เด็กหญิงสุกัญญา สังข์อนิทร์ 



 

 
 

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

นางสาวชฎาณัฐธนา อุ่นกาศ 



 

 
 

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

นางสาวณัฐฑริกา ปานใย 



 

 
 

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

นางสาวสุชาดา กล่ าใย 



 

 
 

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

นายมนตรี รักนิยม 



 

 
 

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

เด็กชายทรงศักดิ์ แสงทอง 



 

 
 

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

เด็กชายยุทธนา ชูสวสัดิ์ 



 

 
 

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

เด็กชายสินชุชา ตันจ่าง 



 

 
 

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

เด็กหญิงกุลธิดา ภู่ดอก 



 

 
 

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

เด็กหญิงปานชีวี ดีมั่งม ี



 

 
 

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

เด็กหญิงผุสดี เหลืองอ่อน 



 

 
 

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

นางวันทนา อู่ทรัพย ์



 

 
 

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

นายสมศักดิ์ ค าลือม ี



 

 
 

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

เด็กชายณัฐพงค์ ป้องพันธ ์



 

 
 

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

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ดีทา 



 

 
 

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

นางณัฐกานต์ ค าชม 



 

 
 

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

นางประเมิน ค าเพ็ง 



 

 
 

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 เหล็กค 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

นางสาวฐิติมา ค าอ้าย 



 

 
 

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

นางสาวประภัสสร เรือนทอง 



 

 
 

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

นายนพดล สารี 



 

 
 

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

เด็กหญิงจินดารัตน์ เมฆบริสุทธิ ์



 

 
 

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

เด็กหญิงประภาศิริ ศรีแก้ว 



 

 
 

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

เด็กหญิงปาณิสรา กลิ่นลอย 



 

 
 

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

เด็กหญิงพิมลรัตน์ อินทร์ท่าอิฐ 



 

 
 

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

เด็กหญิงอิสรียา ขุมเงิน 



 

 
 

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

นางวิไล ล าอิน 



 

 
 

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

นางสาวสิริรัตน์ พัดเทพ 



 

 
 

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

นางเอมอร อ่อนวัง 



 

 
 

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

นายไพฑูล ทองเปรม 



 

 
 

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

นายสุนทร อ่อนวัง 



 

 
 

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

นางลัดดา ทะนันไชย 



 

 
 

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

นางศิริบุญเสริม มหานิล 



 

 
 

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

นางสาวชนธิร สีนวลแตง 



 

 
 

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

นางสาวสุทธิดา งาต้น 



 

 
 

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

นางอารีย์ ต๊ะถิน 



 

 
 

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

นางกนิษฐา ท่ากระเบา 



 

 
 

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

นางณิชกุล ก าปนาท 



 

 
 

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

นางดุษฎี กอบก 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

นางนงลักษณ์ สายกระจ่าง 



 

 
 

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

นางพูลสิรี ศรีทองอ่อน 



 

 
 

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

นางสมเกียรติ เพ็งถา 



 

 
 

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

นางสาววันจนัทร์ ชัยบ ารุง 



 

 
 

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

นายกวี พุฒโต 



 

 
 

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

นายนธี  มโนวงษ ์



 

 
 

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

นายประภาส แดงโชติ 



 

 
 

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

เด็กชายศรันภัทร  บุญธูป 



 

 
 

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

เด็กหญิงอรยา  อรภักดี 



 

 
 

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

นางสิริบูรณ์ ใฝ่ใจ 



 

 
 

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

เด็กหญิงวะริยา  พ่ึงสาย 



 

 
 

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

เด็กชายณัฐพล ค าเงิน 



 

 
 

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

เด็กชายศุภชัย อยุทธหย่ง 



 

 
 

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

เด็กหญิงดานาพร ชาวชอบ 



 

 
 

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

นางจารุวรรณ จันทร์ศิริ 



 

 
 

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

นางนุษรี ไทยกล้า 



 

 
 

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

นางสาวนฤภร รัตนสมบูรณ์ 



 

 
 

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

นางสาวอรอนงค์ มีมาระ 



 

 
 

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

นางสาวอัจฉริยาภรณ์ รักตลาด 



 

 
 

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

นางอุสุมา ด าศรี 



 

 
 

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

เด็กหญิงจิติมา ไผ่ตาแก้ว 



 

 
 

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

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ พุทธรักขิต 



 

 
 

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

เด็กหญิงณัฐฐากุล ศรีสว่างแสง 



 

 
 

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

เด็กหญิงนภัสวรรณ ท าดี 



 

 
 

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

เด็กหญิงนฤมล ผงค 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

เด็กหญิงพิมพิกา มณีขัติย ์



 

 
 

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

เด็กหญิงภัททิยา ถาค 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

เด็กหญิงวรพัชชา ม่วงโมด 



 

 
 

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

เด็กหญิงโสภา แตงหยวก 



 

 
 

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

เด็กหญิงอนัญญา สุขใจ 



 

 
 

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

นางไพรินทร์ เท่ียงฟัก 



 

 
 

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

นางสาวภัทรกมล ไสสีสูบ 



 

 
 

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

นายจิรศักดิ์ อินทร์ค าแก้ว 



 

 
 

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

นายพนม ยันต์ประสิทธิ ์



 

 
 

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

เด็กชายศุกลภัทร บุญรูป 



 

 
 

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

เด็กหญิงนัญชา พรมก าเนิด 



 

 
 

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

นางเชาวนี อานุภาพ 



 

 
 

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

นางนงนชุ อมรธรรม 



 

 
 

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

นางนภสันนัท์ ภู่ระย้า 



 

 
 

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

นางสาวชื่นกมล กะไร 



 

 
 

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

นางสาวทิพย์วรรณ  จอยสีทอง 



 

 
 

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

นางสาวนฤมล ป๊อกแก้ว 



 

 
 

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

นางสาวพายุ  ใจหล้า 



 

 
 

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

นางสาวหรรษา ภูมิประเทศ 



 

 
 

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

นายนิทัศน์ ทิงาม 



 

 
 

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

นายประหยัด มีมา 



 

 
 

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

นายอภิรักษ์ บุญนะ 



 

 
 

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

นายอภิรักษ์ สุรสอน 



 

 
 

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

นางดวงใจ  ภู่เกาะ 



 

 
 

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

นางสาวชนากานต์  เตชา 



 

 
 

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

นางสาวดวงเดือน  จันเทวี 



 

 
 

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

นางสาวนงคราญ  กันธิยา 



 

 
 

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

นางสาววัชรา  ภุมราดี 



 

 
 

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

นางสาวศุภานัน  จนัทร์สอน 



 

 
 

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

นางสาวสุชานันท์   ศรีรักษ์ 



 

 
 

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

นางสาวสุรีพร  ม่วงพันธุ์ 



 

 
 

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

นางสิริกุล  รักสัจจา 



 

 
 

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

นายกฤชนัย เตชา 



 

 
 

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

นายกฤษนัย   เตชา 



 

 
 

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

นายชนาธิป   ปิลล ิ



 

 
 

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

นายณัฐพล   สายปาน 



 

 
 

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

นายพีระพล  แซ่โซ้ง 



 

 
 

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

นายภราดร  เชียงส่ง 



 

 
 

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

นายสุบิน   บางใจ 



 

 
 

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

นายเสน่ห์   ท้าวอาศา 



 

 
 

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

เด็กชายนวพัชร เอ่ียมสอาด 



 

 
 

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

เด็กชายพงศ์ภรณ์ บัตรมาก 



 

 
 

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

เด็กหญิงณัฐฑริกา บุญธูป 



 

 
 

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

เด็กหญิงอภิญญา ข าฉา 



 

 
 

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

นางทองวัน นันทภาณุวัฒน ์



 

 
 

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

นางพิณนภัส ตลอดพงษ ์



 

 
 

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

นางโสมอุษา เพ็งค 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

นางอุไรวรรณ วงกลม 



 

 
 

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

นายวิษณุ แสงรัศมี 



 

 
 

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

เด็กชายณัชพล   พาดี 



 

 
 

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

เด็กชายอัษฎายุธ   สุทธิประทีป 



 

 
 

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

เด็กหญิงนัยนา   นาคมี 



 

 
 

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

เด็กหญิงรัตนประภา   แสนพล 



 

 
 

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

นางประนอม หุ่มล าภ ู



 

 
 

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

นางภาวิไล   ผ่องใส 



 

 
 

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

นางสาวพุทธรักษ์   จันทร์เจียม 



 

 
 

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

นายเทวิน   ปัญญาธิ 



 

 
 

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

เด็กหญิงวริยา พ่ึงสาย 



 

 
 

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

เด็กหญิงอารีย์รัตน์  พรมรัตน์ 



 

 
 

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

นางมันทนี  แก้วพันย ู



 

 
 

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

นางสาวดวงเดือน  อ่ าแจ้ง 



 

 
 

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

นางสาวนภา  ยิ้มเผ่ือน 



 

 
 

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

เด็กชายปรเมศ ชัยมาตร์ 



 

 
 

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

เด็กชายรัฐภูมิ ศรีเหรา 



 

 
 

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

เด็กชายสุทธิภัทร หัสไกรทอง 



 

 
 

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

เด็กชายอานนท์ บุญแก้ว 



 

 
 

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

เด็กหญิงฐิติชาญา จันทรังษ ี



 

 
 

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

เด็กหญิงวิรัญญา ผลาจันทร์ 



 

 
 

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

นางจรัสศรี สุนทรานนท ์



 

 
 

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

นางสาวศิริรัตน์ โอ่งวัน 



 

 
 

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

นายบดินทร์ ฟองใหญ่ 



 

 
 

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

นายศักด์ิชัย  วงษ์รีย์ 



 

 
 

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

เด็กชายจักรรินทร์ เกษแก้ว 



 

 
 

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

เด็กชายวนาทร แก้วพูลปกรณ ์



 

 
 

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

เด็กหญิงอารญา บางฟ่ัน 



 

 
 

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

นางนิพัทธา นาคม ี



 

 
 

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

นางป้อมเพ็ชร    เกตุทิม 



 

 
 

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

นางสาวนันทพร ปี่แก้ว 



 

 
 

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

นางสาวเพ็ญศิริ มากละม้าย 



 

 
 

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

นางสาววิมล กุลประสงค ์



 

 
 

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

นายศราวุธ จันทร์สุวรรณ 



 

 
 

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

ว่าที่ร้อยตรีศิริพงศ์  เกตุทิม 



 

 
 

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

เด็กหญิงเสริมสุดา ดอกบัว 



 

 
 

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

เด็กหญิงอรัญญา สังฆพร 



 

 
 

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

นางบุษกร คุ้มอักษร 



 

 
 

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

นางพรรณิกา นาสอนใจ 



 

 
 

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

นางสาวกันยารัตน์ ท้องธาร 



 

 
 

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

นางสาวพัชรลักษณ์ ปานเพ็ง 



 

 
 

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

นางเบญจมาศ   ทับทิมอ่อน 



 

 
 

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

นางอรวรรณ  ตาพา 



 

 
 

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

เด็กชายก้องภพ  เฟ่ืองมณี 



 

 
 

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

เด็กชายดารชาติ จันทร์ค 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

เด็กชายนัทธพงษ์ พรมเสมา 



 

 
 

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

เด็กชายอังกูร ทองตีฆา 



 

 
 

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

เด็กหญิงกชพร แจ่งฤกษ์แจ้ง 



 

 
 

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

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ค าแสง 



 

 
 

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

เด็กหญิงกัลย์ธีรา มะทะการ 



 

 
 

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

เด็กหญิงกุลกัญญา แก้วประสงค ์



 

 
 

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

เด็กหญิงจิณณา ชารีวัลย์ 



 

 
 

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

เด็กหญิงนาฏวดี อยู่อ่ิม 



 

 
 

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

เด็กหญิงภัทรปภา นันตา 



 

 
 

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

เด็กหญิงวรงค์พร โครามพิทักษ ์



 

 
 

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

เด็กหญิงสุธิมา มั่นกฤษณ ์



 

 
 

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

นางคมดาว โสดา 



 

 
 

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

นางดวงฤดี มะทะการ 



 

 
 

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

นางดองไม้ ค าแย้ม 



 

 
 

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

นางเตือนใจ ชารีวัลย ์



 

 
 

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

นางนิตยา มีมา 



 

 
 

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

นางบุญเศก ปาลาศ 



 

 
 

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

นางปรีดา งามอนันต์ 



 

 
 

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

นางพรศิริ โหมดพันธุ์ 



 

 
 

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

นางภัทรชนก โลทิม 



 

 
 

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

นางล าจวน อ่อนทอง 



 

 
 

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

นางวัชรา อุตม์อ่าง 



 

 
 

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

นางสาวกนิษฐา ทัพมอญ 



 

 
 

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

นางสาววรวลัญธ์ ขุนสขุ 



 

 
 

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

นางสาวสโรชา สังข์ทอง 



 

 
 

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

นางสาวสุณิสา จันจัด 



 

 
 

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

นางสาวอ าพร ศิริกันทา 



 

 
 

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

นางสุนารี แก้วบุญมา 



 

 
 

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

นางสุนสิา บุญมากาศ 



 

 
 

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

นางอภิญญา ธานีใหญ่ 



 

 
 

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

นางอรอนงค์ เพ็งป่าแต้ว 



 

 
 

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

นางอรัญญา ข าวีระ 



 

 
 

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

นายเกรียงไกร เอกตา 



 

 
 

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

นายชัยพร กัลยาวัฒนกุล 



 

 
 

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

นายประกาศ เพียสามารถ 



 

 
 

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

นายศักด์ิณรงค์ ยะรส 



 

 
 

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

นายสง่า  มีอินถา 



 

 
 

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

นายเอกพันธ์ อิ่มเอิบ 


