
 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายนพเกล้า เหล็กสิงห์ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางฐารินี นวลแหยม 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางวรารัตน์ อุ่นใจ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

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 เล็กคําด้วง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวสกาวเดือน พรมต่าย 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายประวิณ แก้วอุดรศรี 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายมณเฑียร สอนศรี 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายชัยนนัท์ อุ่นไฝ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงจีรภา แดงเร่ือ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงธันยธรณ์ เรืองประพัด 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงวิรัลพัสร เรืองประพัด 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางเกศรา เพ็งด้วง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางระเบียบ บุญมา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวดวงพร รอดอยู่ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวธัญวรรณ อินสิทธิ์ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

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  มั่งเรือง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

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 มั่งเรือง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวปัณฑริกา ทองมา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวศศิวิมล อินปา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวอมรรัตร์ จงอยู่สุข 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายอดิศร มานัตถ์ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายณพล สุขเรือง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายสรวิชญ์  อินอิว 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงวศินี  แป้นเพ็ชร 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางกําไร กรแก้ว 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางจันทร์ฉาย แก้วเปี้ย 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางณัฐณิชา กรุงศรี 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางมลฤดี  บุญเหม 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวกรรณิกา เนียมศรี 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวกัญญาณัฐ มาแถม 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวชลธิดา ทองดอนสา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวนัทชภรณ์ ถิ่นพยัค 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวรัตนศิริ ท้วมยัง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวรุ่งทิพย์ ศรีชาติ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวศิรประภา ปานสมบัต ิ



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวอนัสนันท์ ดาวดึงส์ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางอัจฉรา แป้นเพ็ชร์ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายชุมพร แก้วเปี้ย 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายณัฐสิทธิ์ บัวพาเรือง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายประจักษ์ ทองอ่ิม 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายพนาวุฒิ จันทับทอง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายพัฒนพงศ์ เกียรติยศ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายศรายุทธ มีคล้าย 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายสายพิน พูลจ่าง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

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  ฐิตะวรรณ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางวิรัลพัชร  อ้นเนียม 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวกนกอร  แดงแม่พูล 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวบุญเกลียว  รอดคง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวพัชชา  เสาะสนู 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวรัชนู  แสนสุข 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวสุนีย์  แหยมคง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวอรชร  กวนไวยบุตร 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางเสาวนีย์  ปานเกิด 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางหิรัญญา  นุ่มมีชัย 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายกนต์ธร เกิดบํารุง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายณัฐวุฒิ  เกิดเชื้อ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายนพพร กลิ่นเจริญ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายวิชัย  ทิมให้ผล 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายสิทธิชัย  รุ่งรังษี 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายอะธิเดช  คําพืช 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นาสาวกนกอร แดงแม่พูล 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางจุฬาลกัษณ์ เจียมผ่อง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางฐิติพร เพ่ิมพร 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

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 ฝอยทอง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวณิชกมล เนื้อนุ้ย 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวธนธรณ์ แป้นพรหม 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายสวงษ์ บุญมา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายสัญชัย บุญเสือ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายจิรายุทธ นากัน 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงญาณิศา โพธิ์ศรี 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงสุพัตรา แผลงศร 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวกุลจิรา แจ้ใส 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวชุติมา สังทรัพย ์



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวเปมาญา อัศวจีระ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวรุ่งรดา ผดุงณธีกุล 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวสุชาริณี แก้วอยู ่



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายวุฒิไกร มั่นเหมาะ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงกุศลิน เชียงภกูอ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงสิริยากร แย้มแก้ว 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางทวีนันท์ แย้มอ้นสุข 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางรันได แก้วคง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางเรณู สุวะ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวปรมาพร อุปรี 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวรัชนีพร ก้อนกลีบ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายเจษฎา เจนวิทยาสากล 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายวรายุทธ ทองวิเศษ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายสุวรรณภูมิ สมบูรณ์ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงชลณิชา น้อยบัว 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางปรีชญาณ์ บุญกรับพวง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวณรัญญา มาดกาด 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวสุรีวรรณ แสนฤทธิ์ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายทนงศักดิ์ บุญช ู



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายวสันต์ ศิริกุล 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางจันทร์จฬิา ศิริกุล 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางวรรณิดา รุ่งทอง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางวิภา พลขุนทด 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวนวรัตน์ ฟักตั๋ว 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวผกามาศ ยอดถา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวอัจฉริยา บุญมาสืบ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางแสงจันทร์ สุวรรณเพ็ชร์ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายสุริยา มาติดต่อ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงจิรัชญา จุมวรรณา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงฐิติพร กล่อมภิรมย ์



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงพนิตพิชา ภู่ดัด 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางศิรินภา  บุญอินเขียว 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวจิราพร พูลผล 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวรังสินันท์  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

นางสาวสุริยา แสงอรุณ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายยุทธศักดิ์  หาดเคลือบ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงกันยารัตน์ มีอัฐมัน่ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงชญานิน จัน่ตอง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงปิยะนันท์ ภกูัน 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวจิราภรณ์ เพ็ชรสว่างเกิด 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวชญานฐิ ทัดนุ่ม 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวภัทรวดี ม่วงเลี่ยม 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวสายหยุด โตรัตน์ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสุมาลี เภารอด 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายดิเรก สวัสด ี



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายบัณฑิต ทํานุพันธุ ์



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงปราณปรียพร พุกรอด 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงภานุชนาถ มีศรี 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางฉวี ธีระแนว 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางรัตติยา ผาลาภ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวนารี ขวัญอ่อน 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวนุสรา แซ่เต็ง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวรัตนาภรณ์ รอดจันทร์ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวสุพิชญา อินรุ่ง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายกุลนันทน์ ยงค์ชัย 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายปิยะศักดิ์ ชชู่วย 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงจิดาภา รักพิกุล 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงชลธชิา พาอินทร์ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงณัฏฐภัทสร วิรัชลาภ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงณัฐญาวดี ทรัพย์เณร 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงณัฐรินีย์ มะหม่อม 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงทศนวรรณ มีรอด 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงทักษิกานต์ สว่างแก้ว 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงนุสราภรณ์ อินทร์แพรว 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงป่ินมณี เนตรจํานงค ์



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงพรปิตะ สุยะ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงพัชรพรรณ พันธ์แก้ว 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ ธนะวงค์ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงหนึ่งฤทัย หมื่นภูเขียว 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงอธิชา มีท้วม 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

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 ปั้นจาด 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายไพบูลย์ อินทร์ยา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายระพีพร ระโส 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายสมคิด กอบกํา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงอําพร สายบัวต่อ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงอําไพ สายบัวต่อ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวกาญจนา จันทร์ลอย 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวกิตติวรา นุธรรม 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวณัฐฐนิันท์ นวลหมวก 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวลดาวัลย์ เล็กกระจ่าง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายจิณณวัตร จันแสงศรี 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายวรุตม์ เพ็ชรสิน 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายพีรพงษ์ รสโฉม 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงจิรุดา เหล็กรัตน์ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงนิตยา โพธิ์จันทร์ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงพงสุลี บัวบล 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงพลอยลัดดา กาดกอเสริม 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวภัคภร  กิ่งจันทร์ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายเอก กิ่งจันทร์ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวกัณฐมณี นาคะหะ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายจะทอ พะยาจู่ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายปรวิทย์ วาริสสอน 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงชนกวนันท์ ถนอม 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงชลลดา ทองอุดร 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงมิ่งขวัญ กาญจนะสมบัต ิ



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงวรนุช สีคํา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงวิมลรัตน์ โพธิ์ต้น 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

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 มาดี 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงสุภาพร ลักษณะ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางณัฎฐณิชา  ลิ้มอุตสาหะ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางนันทพร วาริสสอน 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

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 ชูช่วย 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวศิรินภา เนตรใจ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายฐานพัฒน์ ไกรศร 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายสาธิต  วาริสสอน 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายเสกสรร  น้อยยอด 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายกันตพัฒน์ บุตรลพ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายชนะเกียรติ กลิ่นรุ่ง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายณัฐชนน  แย้มชืน่ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายธนภมูิ ขิงหอม 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายวีรภาพ  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

เด็กชายศิวกร ทองชั่ง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงจิดาภา สายะพันธ ์



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงจีณห์วลา สินหลักร้อย 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงญาณิศา  โพธิ์ทองคํา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงสุทธิกานต์ ชนิดพัฒนา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงสุวพิชชา เป็งนํา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางฉลวย  แสนสุภา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวกมลพร  เมืองแก้ว 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวชมนาด กันภัย 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวธนพรพรรณ  ปานทอง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวนิตยา  อินชาญ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวปรัชวนา สุภาพิทักษ ์



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวพจนา สิงห์ทอง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวพิมพ์วิมล ทองสวย 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวภัทราปวีณ์  ศรีสมพันธ ์



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวสาหร่าย  เกิดสา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายกิตติศักดิ์ แก้วพุฒ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายณรงค์  ศรีวัฒนกุล 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายธนัย  กาญจนโกมล 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายประดิษฐ์  มีกลิน่หอม 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางมลฑา บัวทอง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวจามจุรี พากเพียร 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวณณัฐ อินสมบัติ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวบุศยา อุ่นช ู



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวภูษณิศา มั่นเจก๊ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวสุดาลักษณ์ บุญตัด 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวอัมพิกา สุริยา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางอาริษา มาทํามา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายนิรัติ บัวทอง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงอรุชา ชูชุ่ม 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงอลิษา พิธีพรม 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงอุรชา ชูชุ่ม 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางจรุญรัตน์ มั่นนชุ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวปาริฉัตร มีจันทร์ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวสมฤดี จิววะสังข ์



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสุภาพร  มาประกอบ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายจตุรงค์ บุญเสือ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางเฉลย อ่วมศรี 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางบุรินทรา เกสร 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

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 บุญต่อ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวแก้วสุดารัตน์  บุญตัด 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวเยาวภรณ์    สมโภชน ์



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายชํานาญวิทย์ บุญดัด 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายวีระ ปัญญาสงค์ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายสมพงษ์ ธรรมชัย 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายสมพร สุวรรณประภา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชราพรรณ กันธุระ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายศราวุฒิ พูลหน่าย 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายศุภกิต คุ้ยเจี๊ยะ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงกัญญารัตน์ โคตรบุดดา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงพรสินี เจนจบ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงพิมลพัทธ์ หวันวงศ์ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายชัยธวัช  สนิรัก 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายทินภัทร  เชื้ออ่ํา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายเมธิชัย  หนูแดง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงเกศรินทร์  แก้วสะอาด 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวปาริฉัตร  ทาขุน 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวศิริลักษณ์ เกียรติญัติอังกูร 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวหทัยรัตน์  แม้นศรีทิพย ์



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

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 ทองสุขแก้ว 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายจีรศักดิ์  กรุงศรี 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงจิราวรรณ นุ้ยดี 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงณัชยา ฉิมม่วง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวปิยวรรณ คล้ายยา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวภูพิงค์ ขมหวาน 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวศิวพร  ชัยเจริญ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวอัญชลี  ประจง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายกิตติกุล แย้งจันทร์ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายมรุพงษ์ แสงจันทร์ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงเขมิกา ธิสงค์ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงดมิศรา ธิสงค์ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงอารียา ศาลาดิน 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวณัฏฐณิจชา พวงศรี 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายคชา มุขดี 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายชวลิต ตันมา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายธวัช สขุวิทย์ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายอดุลย์ อู่ตุ้ม 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางรัฐมา จาดศรี 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวกัลยา ลิ้มวงศ ์



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโส 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวดุษฎี ทองปากน้ํา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวแพรไพลิน ขําบาง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวสยมพร สมานวงศ ์



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวเสาวรส ศรีอุ่นดี 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายวุฒิพงษ์ ปิ่นนาค 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายศุภชัย แปงการิยา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายอัครพล บุญต้ัง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทิมขลิบ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงอารยา ชูสุวรรณ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางกําไร ก่ําสุข 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางจันทา บุญมา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางนิทรา หน่ายแก้ว 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวจินต์ศจุี ประธานวีรกุล 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาววัชรียา บุญมา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายสันต์ชัย บุญเลี้ยง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายชัยชนะ อับนาค 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายแทนคุณ ทุนประดิษฐ ์



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายสัญปกิต มีโต 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวพนมสวรรค์ กาดกอเสริม 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวมินตรา จีนทั่ง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวสุธชิา จีนทั่ง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสุธาสนิี รักเส็ง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายเอกวิทย์ นาคหอม 


