
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

     

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

   

       

 

    

 

 สวัสดีคะ...ในสัปดาหน้ีวิทยาลัยฯ ไดจัดกิจกรรมการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับหนวย                     

หนวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ประจําปการศึกษา 2556 เพื่อคัดเลือกตัวแทนแขงขันในระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย                    

ในฉบับน้ีงานประชาสัมพันธไดรวบรวมผลการแขงขัน มาฝาก คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ไดรับทราบกันคะ.. 

ขาวประชาสัมพันธ  ชมพูพันธุทิพย รายสัปดาห  ฉบับที่  163  ระหวางวันที่  11 - 15  พฤศจิกายน  2556 

กจิกรรม...ประจําสัปดาห 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย รวมกับ วัดพระสิงห (พระอารามหลวง)จังหวัดเชียงราย ไดจัดต้ังธัมมหลวงหรือเทศนมหาชาติ  

“มหาเวสสันดรชาดก”  เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 5 ธันวามหาราช โดยมีคณะผูบริหาร ครู 

นักเรียน นักศึกษา และผูมีจิตศรัทธา รวมทําบุญในคร้ังน้ี ยอดเงินทําบุญทั้งสิ้น 46,000 บาท ระหวางวันที่ 11-15  พฤศจิกายน 2556 

การแขงขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้น ฐาน  และการประชุมองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับหนวย                   

หนวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจําปการศึกษา 2556  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 



ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับหนวย หนวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ปการศึกษา 2556 

วันท่ี  14  พฤศจิกายน  2556  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ประเภทวิชาคหกรรม 

ทักษะวิชาการออกแบบและตกแตงเส้ือ ระดับ ปวช.  

ชนะเลิศ  น.ส.อุษา  แซโซง, น.ส.เสาวณีย  แซหวา และ นายวรายุส  บุญสิทธิ์ 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 น.ส.พัชรา  เยเบียง  และ  น.ส.มัทนา  โซคากุ  

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 น.ส.กิดาการ  แซวาง  และ  น.ส.บูแยะ  เบียวแซ  

ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องใชในครัวเรือน (หมอนอิง)  ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ  น.ส.รัตนาพร  แซหลี  และ  น.ส.ชุติมา  โอเปย 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 น.ส.ภาวสุทธิ์  จันทรประเสริฐ และ น.ส.ศิริวรรณ  ยีแจะ  

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 น.ส.ณัฐธิดา  ทาววทนาทร และ น.ส.ยุพิน  ศรีชัยมูล  

ทักษะการประกอบอาหารวางไทยหรือยําและอาหารจานหลัก ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ   นางสาวนิติกุล  แซเต๋ิน, นางสาวฐิติชญา  อนุรักวงตระกูล  และนางสาวชนิสรา  ใจสูง 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาววิภาวรรณ  จุยนวม, นางสาวพิมพภา  สามตาล  และนางสาวณัฐริกา  ชัยวัน 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวจีราภรณ  แกวงาม, นางสาวณัฐมาศ  ขัดโพธิ์  และนายเศรษฐกิจ  พุทธโคตร 

ทักษะการประกอบอาหารและแสดงอาหารโดยใชวัตตุดิบหลักจากปลาดุก   ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ   นางสาวภาวินี  แซพา, นางสาวจารุวรรณ  ซือมือ  และนายเกียรติศักด์ิ  สามแกว 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวศศิธร  วรรณสุข,นางสาวมลทิพ   แกวใจ และนางสาวบุศรินทร  พิชัย 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายสาวเหมสุดา  ขันสุธรรรม, นางสาววชิราภรณ  ปนแกว และนางสาวสุนิสา  ทองประไพภัก 

ทักษะการประดิษฐดอกไมจากวัสดุธรรมชาติ   ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ   นายภานุพงษ  ขัดปุย 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายนันทรัตน  คิดรักเมือง  

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 น.ส.เกศินี  สมยศ  

ทักษะการประดิษฐของท่ีระลึกสําหรับตกแตงบาน ระดับ ปวส.  

ชนะเลิศ   น.ส.เจนณิศตา    แซจาว และ น.ส. สุกัญญา  สมวันดี 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 น.ส.ปยพัชร  เกตุแท, น.ส.อภิญญา  เขื่อนแกว และ น.ส.สมพร  ปนเขื่อนแกว  

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 น.ส.ศุภมาส สุเตนัน  และ นายกิตติพศ  จันทรทัน  
 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 

ทักษะการผสมเครื่องด่ืม (ชายเด่ียว)  ระดับ ปวช./ ปวส.   ทักษะการผสมเครื่องด่ืม (หญิงเด่ียว) 

ชนะเลิศ   นายกรกช  ไกรสอน   ชนะเลิศ น.ส.จุฑามาศ  ทิมภราดร  

รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายบุรินทร  บัวสุวรรณ 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายอรรถพล  วงคษา  

ทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเท่ียว 

ชนะเลิศ   น.ส.ชลินดา  แชมือ และ น.ส.ปนัดดา  วันดี 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายอดิเรก  พุทธจันทร และ นายศักด์ิสิทธิ์ บุญธรรมาพล  
 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ 

ทักษะการบัญชีกับคอมพิวเตอร   ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ   นายศุภวิชญ  หนอแกว  และ น.ส.เบญจวรรณ  บุญธรรม  

รองชนะเลิศ อันดับ 1 น.ส.สุปราณี  เกเยน  และ น.ส.กมลวรรณ  ตันมาลี  

รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายกิติศักด์ิ  เครื่องสนุก และ น.ส.กฤตพร  รินนายรักษ  

่      

         



   

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทักษะการตอบปญหาทางการบัญชี ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ   นางสาวชุติมา  โชคชัย, นางสาวนางเอย  งามดี และนางสาวยุพิน  นายแสง 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวจิราภา  สุริวรรณ, นางสาวมินตรา  ไชยประเสริฐ และนางสาววราภรณ  เดชะอุป 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวธัญลักษณ  มาเยอะ, นางสาวยูยือ  อาแบะ และนางสาวกานดา  อาหงี ่

ทักษะการตอบปญหาทางการบัญชี ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ   นางสาวสุรารักษ  แสงแกว, นางสาวสุกัญญา  เสมอเชื้อ และนางสาวอัจฉรี  อินทยศ 

รองชนะเลิศ อันดับ  1 นายสิรภพ  ปริปุรณะ, นายจีรภัทร  มูลเมือง และนางสาวบุศรากร  ออมอุไร 

รองชนะเลิศ อันดับ  2 นางสาวเปมิกา  เทพวงศ, นางสาววิภาวรรณ  พยายาม และนางสาวมุกมณี  แซฟุง 

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ  ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ   นายกษิดิศ  เองฉวน, นายณัฐพล  ฝอยทอง และ น.ส.กนกวรรณ  สุทธน ู

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 น.ส.วิภาดา  กองมา, น.ส.เจนจิรา  นามนวล  และ น.ส.รุงอรุณ  อิ่นเจริญผล  

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 น.ส.วรรณภา  วิชาเร็ว, น.ส.จารุวรรณ  ปญญาเหมือง และ นายวิกรานต  ทําทาน 

ทักษะ The Marketing  Challenge  

ชนะเลิศ        น.ส.เจวลี  โนหลักหม่ืน, น.ส.วรัญญา  มังคะลาด, น.ส.วิไลวรรณ  ธรรมสอน และ น.ส.เจนจิรา  ทาบุญสม 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1   น.ส.วรัญญา มาเมือง, น.ส.ณัฏฐิกาทิพย  แสนเมืองมา, น.ส.น้ําฝน  ทาคํามา และน.ส.นันทนา นามศักด์ิ 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2   นายอรรถพล  คนควร, นายกิติกุล  ชุณหกิจ, นายศักด์ิชัย  อภิสุนทรกุล และ นายวีรยุทธ  เยเปย 

ทักษะพิมพดีดไทยดวยคอมพิวเตอร   ระดับ ปวช.   ทักษะพิมพดีดไทยดวยคอมพิวเตอร ระดับ ปวส.  

ชนะเลิศ   น.ส.สุพัตรา  ทะธาศรัย  ชนะเลิศ   นายณัฐวุฒิ  พรมศรี 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 น.ส.สุนิสา  เพเมีย   รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 น.ส.ธิดารัตน  มหาชัย  

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 น.ส.นิรภัทร  ยศกาศ    รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 น.ส.ชนิภรณ  พรมชุมสา  

ทักษะพิมพดีดอังกฤษดวยคอมพิวเตอร ระดับ ปวช.   ทักษะพิมพดีดอังกฤษดวยคอมพิวเตอร ระดับ ปวส.  

ชนะเลิศ   น.ส.สุนิสา  เพเมีย   ชนะเลิศ   น.ส.ชนิภรณ  พรมชุมสา 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 น.ส.หลา  แสงแกว    รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายณัฐวุฒิ  พรมศรี  

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 น.ส.วิมลพร  อุนเรือน   รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 น.ส.ศุภลักษณ  บั้งเงิน  

ทักษะ Web Design and Program   ระดับ ปวช./ปวส. 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวจารวี  ใจรังเย็น  และ  จินดาภา  ปนแกว   

ทักษะการเขียนโปรแกรม Text  mode  ระดับ ปวช./ปวส.  ทักษะการใชโปรแกรมประมวลผลคํา  ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ   นายพนมกร  พลโฮม   ชนะเลิศ   น.ส.รุงทิวา  คําอินตะ 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 น.ส.รุงทิพย  พรเอี่ยม   รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายกิตติพศ  แซซาง  

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 น.ส.รัตนา  หมูนิล    รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 น.ส.อรณิชา  มีทรัพยม่ันคง  

ทักษะวิชาการใชโปรแกรมตารางงาน ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ       นายมัธทิว  พงษจิตภักด์ิ 

รองชนะเลิศ อันดับ 1     นายศิรวิทย  เชื้อเมืองพาน 

ทักษะการประกอบซอมคอมพิวเตอร  ระดับ ปวช./ปวส. 

ชนะเลิศ   นายพุทธมนต  ถานอย 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายเดโชพล  อินตะแกว  

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  นายอนันต  แสงเพ็ชรศิริพันธ  

ทักษะการเขียนโปรแกรม GUI  ระดับ ปวช.   ทักษะการเขียนโปรแกรม GUI  ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ   นายเดโชพล  อินตะแกว  รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายสุรศักด์ิ  อารินทรดวง  

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 น.ส.รัตนา  หมูนิล    รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  นายอนุพล  จูมพลาศรี  

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  นายพนมกร  พลโฮม  

ทักษะ Graphic Animation ระดับ ปวช./ ปวส.  

ชนะเลิศ นายรัตกร  ฤชาพิทยา และ นาย พงศธร  อยูเรือนงาม 

 



ครูไปราชการ...สัปดาหน้ี 

คนดี...ประจําสัปดาห 

 

 

 

 

  

   

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานประชาสัมพันธ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

ประเภทวิชาศิลปกรรม  

ทักษะการวาดภาพคนเหมือน  ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ   นายธนพล  แซพา 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 น.ส.วรรณภัสสร  คําปนปู  

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายนพรัตน  พักนิน  

ทักษะการวาดภาพหุนนิ่งสีน้ํา   ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ   นายราชศักด์ิ  ศิริทัศน  

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายธนโชติ  แสงแกว  

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายอภิรัฐ  ขุมสิงหคํา  

ทักษะการออกบแบบโปสเตอรตอตานยาเสพติด  ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ   นายศุภกฤต  ตุงคํา 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายศักด์ิเศรษฐ  โหวตมงคล  

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายทีฆวัฒน  ปญญาไหว  

ทักษะการออกแบบหองรับแขก  ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ   น.ส.สุพรรษา  ชุมมะโม 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายการัณยภาส  โพธาชัย 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 น.ส.กันตพิชญ  ดีมาก 

ทักษะการออกแบบผลิตภัณฑตูโชว  ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ น.ส.เบญจวรรณ  จําปาวัน 

ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑผลไมแปรรูปดวยคอมพิวเตอร  ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ นายสมพงษ  สมชัย และ นายขวัญชัย อุนต๊ิบ  

ทักษะงานออกแบบ 2D Animation  ระดับ ปวช./ปวส. 

ชนะเลิศ   นายปยพล  ทนทาน และ นายธีรพงษ  เตรียมชัย 

รองชนะเลิศ อันดับที่  1 นายสิทธิพงษ  นามวงค  

ทักษะการถายภาพ Candid  ระดับ ปวช./ปวส. 

ชนะเลิศ   นายอิทธิพล  คูดิษฐาเลิศ 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 น.ส.บลารี  สิทธิชัยคํา  

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 น.ส.เบญทิพย  สําราญ  

 ผอ.คนึงนิจ  พรหมเนตร ไปราชการเพื่อเขารวมประชุมผูบริหารสถานศึกษา ระหวางวันท่ี 11-16 พฤศจิกายน 2556                   

ณ โรงแรมไดมอนดพลาซา จังหวัดสุราษฏรธานี และเขารวมอบรมพัฒนาผูประเมินคุณภาพภายนอกดานการอาชีวศึกษา ประจําป

งบประมาณ 25567 ระหวางวันท่ี 17-18 พฤศจิกายน  2556  ณ โรงแรมเซ็นทารา กรุงเทพมหานคร 

 

นายอรรถสิทธ์ิ  ใจวงค  เก็บกุญแจรถจักรยานยนตได,  น.ส.อารีรัตน  ชุมอูป   เก็บกุญแจรถจักรยานยนตได,                            

นายภิญโญ  อินทะยศ  สปท.2  เก็บกุญแจรถจักรยานยนตได สงคืนงานประชาสัมพันธ 


