
 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงชลดา พรมโสภา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงหทัยชนก ราชพลแสน 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางตวงรัตน์ ต้ังฐานานุศักด์ิ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวณัฐวรรณ พร้อมญาติ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวปารวี งามอนันต์ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาววันวิสา เนตรชัง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวสมพร กะรัตน ์



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายนเรศ 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

เด็กหญิงจิราภา ฉัตรแก้ว 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงปริญากร สร้อยสุวรรณ์ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงวัชรวัลย์ อินนุ่ม 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางดาวิน 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

นางสาวสาวิตรี ข าฉา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายธนากร มีเทียม 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายบุญเรือง กันกรด 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายมัณฑนภัทร์ ขุนจ้อน 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายกิตชฎา ค ามะรัก 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายณรงค์ฤษท์ มณีพันธ์ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายพลรบ ศรีสุข 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงณัฐณิฌา ชาญพินิจ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงพรรณปพร ปีลา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

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 อยู่จุ้ย 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายกฤษฎี คงจันทร์ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายวีระพล ผาผ้ึง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสมพร  ราชเฉลิม 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางรัตนา  จรัสกิตติตระกูล 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

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 รองกระโทก 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวกรรณิการ์  กาวิลัย 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวชุติพร  อยู่เจริญ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวทัศนีย์ กาดีวงค ์



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวนงเยาว์  แสนบิ้ง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวภรณ์ธมนต์ ค าบุญมา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาววรนุชช์   ชูศรี 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาววิภาพร  เวียงเงิน 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวสมหญิง เพ็ชรสุวรรณ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวสาวิตรี บุญยพันธ์ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวสุมิตรา  พ่วงคุ้ม 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางอัญชลี  แสนทวีสุข 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

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 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

นาวเรณู รองกระโทก 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงกชพร สุดสาคร 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญงิชมพูนุท หอมสอาด 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงณัฐมน เชื้อทอง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงตรีนภา ล าไย 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงบุญณภา เพ็งแจ่ม 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางเกศินี เมตตา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางขวัญตา ม่อมดี 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวจันทร์รัตน์ ธนพลทวีลาภ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวพิมพ์วรี ด าทองดี 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวพีรญา บางโม้ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวอภิญญา เอ่ียมพงษ์ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวอรอุมา สงพอ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

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 บางโม้ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายตระการ ขวัญเนตร 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายตระการ ขวัญเนตร 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายธีรภัทธ์ บุญพิมพ ์



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายชินพัฒน์ ตะเอกา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายอลงกรณ์ ทองโสภา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงภัสสร ค าจ ู



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ลินศรี 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวอภัสนันท์ นุอนิ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายปฐมพงศ์ แดงกองโค 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายทีปกร ชุมแก้ว 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายพิพัฒน์ 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

เด็กชายภูรินท์ พ้ืนผา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายรัชชานนท์ พุ่มทอง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายฤทธิวงศ์ นันตา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายศราวุฒิ พรมบ้านไร่ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายสุธิมนต์ ใจยา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายอรรถชัย เส็งสอน 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ดาดวง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงกาญจนาพร น้อยบ้านปา่ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงฉันทะพิชญา สุขนวน 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

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 ค ามา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงทยุรินทร์ ปิ่นทอง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงบุษกรณ์ มูลสา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงพัชรินทร์ อยู่เจริญ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงสิรินทรา มาบ้านไร่ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางวิไลภรณ์ อรุณเพ็ง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวอรอนงค์ จันปุณณะ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางไสว ศรีพันธ์ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายอนุสรณ์ จันทร์หอม 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายธีระภัทร  ยศบุญเรือง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายอชิรวิทย์ สีระสา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายอภินนั  สีระสา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงณัฐภัสสร  รูปทรง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  พระฝ่าย 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

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  ศรีจันทร์มาก 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

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 ศรีจันทร์มาก 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายจักราวุธ  แตงแก้ว 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายพัชรดนัย  แสนค า 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายสกลกริต วรรณสวาท 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางรัฐฎา กุลศิริ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

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 ตาคม 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวปิยะรัตน์ ปานสังข ์



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวอาจิรา แว่นวิชัย 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายปารมิตา ศักดิ์ดาดวง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายกฤษฎา ต่ายพักตร์ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงณิชานันท์ จนัทร์เขียว 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางดารารัตน์ ทีบ ารุง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางภัทรภร ชาวสมุทร 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวกิตติภากร นาคม ี



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวจุฬารัตน์ สนโต 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวสุจนิต์ พวงพุฒ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายรักทิพงษ์ วงค์ศิริ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงนันท์ลนิี ยิ้มม ี



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

สิบเอกบุญแล   บางจับ 


