
 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายคิมหันต์ วารินทร์ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายนัทธพงศ์ คล้ายเพ็ชร 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงณิชานัน บ ารุงราษฎร ์



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงนภัสสร ไชยะเกิด 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงนวรัตน์ ม่วงอ่วม 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงพรหมรพี โทนแจ้ง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ขวัญมุข 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงอนันตญา สิงห์อ้าย 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางเดือนกวี  ทองก้อน 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางนารีรัตน์  โทนแจ้ง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางลัฐกิา  ผาบไชย 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางล าพันธ์  ใจแน่น 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางวรรณทนา  แสนดีน้อย 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางวิลาวัลย์  ลิ้มแดงสงวน 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางศิวิลัย  อ่วมอ  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

นางสางสุวรรณา  สุขสา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวสุพัตรา  ค าจ๋า 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสุกัญญา  ไทยปิยะ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสุภาวดี  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

นางอัมพร  สุริยะมณ ี



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายกฤษฎา  คงเกตุ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายจักรพันธ์  เชื้อไชยนาท 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายพิทักษ์  สนประเทศ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายสุพจน์  แก้วมูล 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายธีระพัฒน์ ทรัพย์เมือง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญงิณิชา ทองอร่าม 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางร าพึง อ่อนอุระ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวทิพย์วรรณ 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

นางสาวสุดารัตน์ สังข์เงิน 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

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 บัวสด 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายชูชาติ อ่อนอุระ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายมานะ แย้งจนัทร์ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวอลิษา มาน้อย 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวทรรศพร บันลือ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายวรเมธ นิรชุน 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายธนากร สัมฤทธิ ์



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายเทวา จันทร์แก้ว 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายแดน จันทร์สม 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายพงศกร บุญนัน 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายสุเจตต์ อุ่นมาก 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายพงศจร สืบสาย 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายธรรมยุทธ บูรดา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายจีรศักดิ์ นาคพรหม 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายฤทธิรอน ขวัญมขุ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายธนกร จนัทร์เส็ง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายเกรียรติศักดิ์ มะดัน 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางกาญจนา ทนนัไชย 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางพรธนา มุ้งทอง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางล าดวน กุลท้วม 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายธรวัฒน์ แก้วทองมา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายมนตรี อินมา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายศักดา แป้นไทย 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางกิติมา มะโน 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายวิรัลพัชร ฉัตรเจริญชัยกุล 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวเพ็ญนภา ค าดารา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวเข็มมกิา วรโณวิทย์ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางพิมพิดา มาปุ้ง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวธันยารัตน์ จันทร์ด 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

นางสาวเสาวลักษณ์ ด้วงอินทร ์



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายณัฐพริษฐ์ กันยะม ี



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายอุดมเดช หงิมรักษา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงบุญธิดา อ่อนกล้า 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงปณิตา ตังศรีวงศ์ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงพิยดา ปาเครือ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงวรรณิษา ปินตาน 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

เด็กหญิงอุไรวรรณ ตันทิพย์ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

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 กลิ้งตา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายวุฒิกร มูลค าดี 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายไสว สอนค 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

เด็กหญิงนภรัตน์ แก้วผงสุข 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงศิริพร แว่นพิชัย 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวชรินรัตน์ จันทร์เกษร 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวทาฝัน ทานิชกจิ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวผกากาญจน์ ทาขนุ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายวันเฉลิม สมอนิทร์ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายศุภณัฐ อ้นน่วม 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายสัมฤทธิ์ เลิศจันทร์ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงจันทกานต์ การะเกษ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงโชติกา เมฆหมอก 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงณัฐณิชา อ่วมอ  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

เด็กหญิงบุณยาพร เป่ียมผล 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เป่ียมผล 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงสมฤทัย แสงเดช 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางกนิษฐา บุญเพลิง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

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 อยูสุ่ขสวัสดิ ์



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวอุทัยวดี ทิพย์เคลือ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสวอชิรญา บุญถึง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวกนกวรรณ ใจแน่น 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวจรูญรัตน์ 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

นางสาวสุธาสนิี ข าแจง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางอรสา พรมฝาย 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางอ านวยพร  โปร่งใจ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

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 ตาทิพย์ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นาใสนม ค าทิพย์ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายกิตติพิชญ์ ธนมาศ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายประเสริฐ ใสยิ ง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กชายศุภกจิ ทองมี 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

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 แสนสงคราม 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงปณิดา แสงสุข 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เด็กหญิงสุภา นาจันทัด 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

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 ใจทหาร 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางจิดาภา  วงค์ยิ้มใย 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางจิดาภา  วงค์ยิ้มใย 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางพงษ์ ล้านเชียง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางยุพิน มูลเมือง 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางวันดี เสือน้อย 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวจินดาพร กาพิน 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

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 สุขสา 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

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 ทีฑากลู 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวพรทิพย์ ค าแสน 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวภัทราพร เยาวรัตน์ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวภิศรา วงศ์แก้ว 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

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 ทองเฟือย 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวฤทัยรัตน์ สนใบ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

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 สีธ ิ



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

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 ทองเฟือย 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสุวรรณา ตันบุญ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายณัชพิชญ์ ดีโพธิ์ 



 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอมอบเกยีรติบัตรฉบับนีใ้หไ้ว้เพื่อแสดงวา่ 

 
ร่วมจัดนทิรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบา้นเรา UTTARADIT MODEL”  
 

ในวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสรรพสิ่งมงคลท่ีปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายภูรานนท์ เขียวค า 


