
คนดี...ประจําสัปดาห 

 
นายเฉลิมเกียรติ  ไชยลังกา  ชพบ.3/2  เก็บกุญแจรถจักรยานยนตได ,  น.ส.ภาวิณี  จะเทอ  เก็บกุญแจรถจักรยานยนตได , 

นายไมตรี  ยาดี  สบบ.1/3 เก็บกุญแจรถจักรยานยนตได  สงคืนงานประชาสัมพันธเรียบรอบแลว 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

     

 

 

   

  

           

  

  

    

 

   

     

       

 

 

 

ขาวประชาสัมพันธ  ชมพูพันธุทิพย รายสัปดาห  ฉบับที่  198 ระหวางวันที่  10 - 14  พฤศจิกายน  2557 

สวัสดีคะ...ในสัปดาหน้ีวิทยาลัยฯ ไดจัดกิจกรรม การประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 

การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับหนวย  หนวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ประจําปการศึกษา 2557                

เพื่อคัดเลือกตัวแทนแขงขันในระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย  ในฉบับน้ีงานประชาสัมพันธไดรวบรวมผลการแขงขัน                 

มาฝาก คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ไดรับทราบกันคะ.. 

 

กิจกรรม...ประจําสัปดาห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน และ การประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหง

ประเทศไทย ระดับหนวย หนวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจําปการศึกษา 2557   วันที่  13  พฤศจิกายน  2557                      

ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 



  

    

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
            

ทักษะรักการอาน      ทักษะมารยาทไทย 

ชนะเลิศ   นายธิติพงษ  ทาบุญ  ชนะเลิศ   นายถิรมนัส  ครูบา  และ  น.ส.จุฑาภรณ  ไชยวุฒิ  

รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายอาหลอง  มาเยอะ รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายสมชาย  ชิมือ  และ  น.ส.เจนจิรา  ตาแปง  

รองชนะเลิศ อันดับ 2  นายนันทวัฒน  คิดรักเมือง รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายณัฐกิตต์ิ  ปาคํา  และ  น.ส.ศิริวิภา  อยูเย็น 

ทักษะสุนทรพจนภาษาจีน     ทักษะสุนทรพจนภาษาไทย 

ชนะเลิศ   น.ส.ภวรัญชน  มาเยอะ  ชนะเลิศ    นายนันทวัฒน   คิดรักเมือง  

รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายสมนึก  แลเชอะ  รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายอาหลอง  มาเยอะ  

รองชนะเลิศ อันดับ 2  นายจําลอง  อาเคอ 

ทักษะการพูดในท่ีสาธารณะเปนภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) 

ชนะเลิศ    น.ส.พลอยแสง  หนอใจยา  

รองชนะเลิศ อันดับ 1 น.ส.สุนารี  หมอโปะกู 

ทักษะพูดสาธิตภาษาอังกฤษ (Demonstration Contest)  ทักษะการตอบปญหาทางวิชาการ (วิชาประวัติศาสตรไทย) 

ชนะเลิศ   นายศักดา  มาเยอะ  ชนะเลิศ  น.ส. บุญรอง  จะปอ และ น.ส.สาริณี  นัยต๊ิบ 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายพิสิษฐ   พรจิตสวัสด์ิ 

การประกวดรองเพลงไทยสากล  หญิง    การประกวดรองเพลงไทยสากล  ชาย 

ชนะเลิศ   น.ส.มาริโกะ  กามอน ชนะเลิศ   นายมานพ  แชมือ  

การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง  หญิง    การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง  ชาย 

ชนะเลิศ   น.ส.นภาลัย  มากัง  ชนะเลิศ   นายพิษณุ  ลาพิง  

รองชนะเลิศ อันดับ 1 น. ส.นงลักษณ  อายีกู รองชนะเลิศ อันดับ  1 นายสิทธิกร  สมร 

การประกวดรองเพลงสากล  หญิง    การประกวดรองเพลงสากล  ชาย 

ชนะเลิศ   น.ส.อําพร  ปอแชะ  ชนะเลิศ   นายศักดา  มาเยอะ 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 น.ส. นงลักษณ  อายีกู รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายมานพ  แชมือ 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 น.ส. สิราวรรณ  ผูกวาจา รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายจิราวัฒน    สมร 

การประกวดโฟลคซอง คนพันธุ R 

ชนะเลิศ   นายจิระเดช  จินานุกูล, นายภราดร  ปุกคํา, น.ส.ธัญชนก  จ้ีหอม  

และ น.ส.อโรชา  ภูสุพรรรณ 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายมานพ  แชมือ, นายพงศกร  นิฐิสกุล, นายณัฐวุฒิ  เดนสิริโยธา,  

นายเทพธิวา  มะโนรา, นายพงษปกรณ  มวงคุ และ นายฉัตรชัย  แซหลี 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายพสธร  บุญรักษา, นายณรงคฤทธิ์  มูลกลาง และ นายมีนา  ธิเปง 

การประกวด Lip SynchDancer 

 ชนะเลิศ   นายธนาภรณ  เอื้องคํา, นายชัยชาญ  ปานใจ, น.ส.พิมลพร  พริบไหว,น.ส.จุฑาภรณ  ไชยวุฒิ  

น.ส.มาริโกะ  กามอน, นายนันทวัฒน  คิดรักเมือง, น.ส.ชุติมา  โชคชัย และ น.ส.ณฐมน  กาใจ  

ประเภทวิชาคหกรรม 

ทักษะการประกอบอาหารวางไทยหรือยําและอาหารจานหลัก ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ   นายลิขิต  คําบุญ, นายสันติพงษ  คนึงคิด และ น.ส.พลอยทอง  คุณจิระรุงเรือง  

รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายเชิดชาย  จอมวงศ,  น.ส.กัลยา  อินสาม  และ น.ส.สาพร  ตัณนา  

รองชนะเลิศ อันดับ 2 น.ส.สุทัตตา  อินธิศักด์ิ,  นายวิรัช  ปญญาทิพย  และ น.ส.ธิติการณ  ปูเหล็ก  

ทักษะการประกอบอาหารและแสดงอาหารโดยใชวัตตุดิบหลักจากปลาดุก   ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ   นายอภิสิทธ์ิ  มะโนลาง, นายวิศรุต  จํารัส และนายวิทูล  ริยะเทน  

รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายณัฐนนท  สุภา, น.ส.เจนจิรา  คําลือ และนายธราเทพ  วัฒนสากล  

รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายอารมณ  พรมมา, น.ส.ปาริฉัตร  อามอ และ นายสุริยัน เชอมือ  

 

ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับหนวย ประจําปการศึกษา 2557 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ทักษะวิชาการตกแตงกางเกงยีนส   ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ   น.ส.บุษกร  เหล็กเพชร, น.ส.บุณยาพร  แซจาง และ น.ส.มาลี  เปยงแล   

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 น.ส.อุษา  แซซง,  น.ส.จินดามณี  แซฮอ และ น.ส.กัลยสุดา  เชื้อเมืองพาน 

ทักษะการตกแตงผลิตภัณฑบนโตะอาหาร  ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ   น.ส.มัทนา  โซคากุ  และ น.ส.กิดาการ  แซจาง   

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 น.ส.พัชรา  เยเบียง  และ น.ส.อาเปอะ  เชอมือ 

ทักษะการประดิษฐดอกไมจากวัสดุธรรมชาติ   ระดับ ปวช.   

ชนะเลิศ   นายปทรี  เกียรติดํารงวัฒนา, นายอนุรักษ  ดอนลาว  และ น.ส.ศรีสุดา  แซเต๋ิน      

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายนันทวัฒน  คิดรักเมือง, นายณัฐพงษ  เมฆกิจ และนายชารี  ไชยมงคล 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 น.ส.ปนัฐดา  เม็ดหนึ่ง,  น.ส.อภิญญา  ผัดเริ้น และ น.ส.ศิริรัตน  รักทิพย 

ทักษะการประดิษฐของท่ีระลึกสําหรับตกแตงบาน ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ   นายศรัญญา  จันทกุล    

รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายภานุพงษ  ขัดปุย    

รองชนะเลิศ อันดับ 2 น.ส.มัทนา  อํานาจศาล, น.ส.เกศินี  สมยศ และ น.ส.ต๊ิบ  เอยยี่ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ 

ทักษะการบัญชีกับคอมพิวเตอร   ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ   นายชยุตม  วิรัตนเกษม และ น.ส.กมลฉัตร  หินแกว  

รองชนะเลิศ อันดับ 1 น.ส.พรนิภา  พยาราช  และ น.ส.วริยา  ยอดปน   

รองชนะเลิศ อันดับ 2 น.ส.บุญรอง  จะปอ  และ  น.ส.สาริณี  นัยต๊ิบ  

ทักษะการตอบปญหาทางการบัญชี ระดับ ปวช.     

ชนะเลิศ   น.ส.อรวรรณ  โยสุใจ, น.ส.รัตติยา  เปงเรือน และ น.ส.อู  บุญรักษา      

รองชนะเลิศ อันดับ  1 น.ส.ปฐิณา  สามบอล,  น.ส.ณัฐชา  บุญธรรมมาภณ  และ  นายสรโม  เอาแผ 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายอาตี   เบียวกร,  น.ส.สุพัตรา  ซีหมือ และ น.ส.แม  นายวัน 

ทักษะการตอบปญหาทางการบัญชี ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ   น.ส.นันทมนัส  แซยาง, น.ส.วิภา  พวงมาลัย และ น.ส.ลัดดา  รักษสวาง  

รองชนะเลิศ อันดับ  1 น.ส.ฐิติมา  โชคชัย, น.ส.แสงดี  ใจสะอาด  และ น.ส.ศิริลักษณ  สุรินทรคํา 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 น.ส.จุฑามาศ  จันระวัง,  น.ส.ธัญญานุช  ปวงรังสี  และ น.ส.อําพิกา  ดาววี 

ทักษะโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี  ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ   นายศุภวิชญ  หนอแกว และ น.ส.เบญวรรณ  บุญธรรม  

รองชนะเลิศ อันดับ  1 นายชวนันท  อินตะราช  และ  นายธนกฤต  ผลาผล 

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ  ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ            นายบดิศร  เดชพจมาตย, นายจําลอง  อาเคอ, นายวิชชาการ  ปญญาหลวง, นายสุดเขต  อุดมสุข และ นายวราวุธ  พิสัยเลิศ  

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1      น.ส.ปราณี  อามือ, น.ส.วนิดา  ธรรมมัง, น.ส.รัชนีย  แมนเงิน, น.ส.นฤมล  ปญญากุล  และ น.ส.อรชร  ธรรมวงศ  

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2     น.ส.สุจิตรา  หนองภักดี, นายวีรยุทธ  เขื่อนคํา, น.ส.พรชิตา  ถานันนดร,  น.ส.อาหม่ี  วุยแม  และ น.ส.เทพธิวา  มะโนรา 

ทักษะ The Marketing  Challenge  

ชนะเลิศ         น.ส.กัลยาณี  มามูล, น.ส.ศุกัญญา  สมศร,ี น.ส.วรัณธร  วรรณโล และ น.ส. เฟองฟา  ลาวิชัย  

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1    น.ส.นงเยาว  แสงนวล,  น.ส.เจนจิรา  วงสา,  น.ส.ณัณธิญาพร  ศรีจันทร  และ น.ส.ธัญชนก  เฌอมือ 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2    นายวรินทรศักด์ิ  โนวงษ,  น.ส.กนกวรรณ  เปยงเช,  น.ส.คําพีท  ไชยวงค  และ น.ส.ธิดา  ชัยวงศ  

ทักษะพิมพดีดไทยดวยคอมพิวเตอร   ระดับ ปวช.   ทักษะพิมพดีดอังกฤษดวยคอมพิวเตอร ระดับ ปวช.   

ชนะเลิศ   น.ส.อัมรา  จักรอินตะ  ชนะเลิศ  น.ส.อัมรา  จักรอินตะ  

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 น.ส.เจนจิรา  ตายืน  ทักษะ Web Design and Program   ระดับ ปวส.  

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 น.ส.ณัฐริกา  วิยาพราว   ชนะเลิศ                นายสันติ  เพียเม้ีย  และ  นายอนันต  แสงเพ็ชรศิริพันธ 

 

 



 

 

 

 

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

ชนะเลิศ   นายธุวานนท  สายเรือนแกว   ชนะเลิศ   น.ส.พิมผกา  เนตรสุวรรณ   

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายทิวัตถ  บุญมา    รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 น.ส.อาทา  เชอหม่ือ 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายศิริศิลป  พรหมศรี   รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายทศพร  แสนมะโน 

ทักษะการเขียนโปรแกรม GUI  ระดับ ปวช.    ทักษะการประกอบซอมคอมพิวเตอร  ระดับ ปวช./ปวส. 

ชนะเลิศ   นายชวิศ  การเร็ว    ชนะเลิศ   นายณัฐชนนท  ไพเราะ  

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายวรายุส  หอมนาน  รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายธวัชชัย  ฐานดี  

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  น.ส.เกศรินทร  เครือศร ี

ทักษะ Graphic Animation ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ   น.ส.บุษกรณ  พันธกิจ  และ  นายณัฏฐ  อนันรัตนสกุล  

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายกนกศักด์ิ  อูปสาแกว  และ  นายชุมพล  สมณะ   

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  น.ส.ปริศลิลลา  ไกรยวงษ  และ  น.ส.พลับพลึง  อุปนัน 

ทักษะ Graphic Animation ระดับ ปว ส. 

ชนะเลิศ   นายธีรพงศ  เตรียมอาย และ นายวงศธร  อยูเรือนงาม  

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 น.ส.อัจจิมา  คําตุย  และ  น.ส.จุฑารัตน   

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  นายสันติ  เพียเม้ีย  และ  นายศรัณย  สมุทร 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 

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

ชนะเลิศ   นายวทัญู  ภูเขียว   ชนะเลิศ   น.ส.จุฑามาศ  ทิมภราดร   

รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายภูริช  ธิงาเครือ   รองชนะเลิศ อันดับ 1 น.ส.นปภา  ศีลาวงศ  

รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายธวัชชัย  สิงหหอม  รองชนะเลิศ อันดับ 2 น.ส.กัณฑมาศ  สายบุญยืน  

ทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเท่ียว  ระดับ  ปวช./ ปวส. 

ชนะเลิศ   นายเจนวิส  มาเยอ  และ  น.ส.พลอยแสง  หนอใจยา  

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายธิติพงษ  ทาบุญ  และ  นายเพชรจักรกฤษณ  รอดศร ี

รองชนะเลิศ อันดับ 2 น.ส.นงนุช  หม่ือแล  และ  นายอดิเรก  พุทธจันทร 
 

ประเภทวิชาศิลปกรรม  

ทักษะการวาดภาพคนเหมือน  ระดับ ปวช.    ทักษะการวาดภาพหุนนิ่งสีน้ํา   ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ   น.ส.วรรณภัสสร  คําปนปู  ชนะเลิศ   นายสุรชัย  สมบูรณเรือง  

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายสิปปภาส  แกวรากมุข  รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายอภิรัฐ  ขุมสิงหคํา 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายสันติ  มะโนคํา   รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 น.ส.ชนัชญา  ตะปอ 

ทักษะการออกบแบบโปสเตอรอาเซียน ระดับ ปวช.    ทักษะการออกแบบหองนอน ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ   น.ส.รัตนาภรณ  สุตะวงศ   ชนะเลิศ   น.ส.บุษกร  พงศจิระไพศาล  

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 น.ส.สุอ  ไพรสัณฑสดใส  รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายสมชาย  ดิเก 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายทศพร    หลาบุงสาย  รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายพิษณุ  โปธา 

ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑดวยคอมพิวเตอร ผลไมแปรรูป  ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ   น.ส.บลาลี  สิทธิชัยคํา  และ  น.ส.เขมจิรา  มีเกิด  

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 น.ส.ศิราดา  ทองทํามา  และ  น.ส.ชญาณิศา  แซต้ัง 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายจิรพัฒน  ศรีสุดใจ  และ  นายอาชู  เชอหม่ือ 

ทักษะการถายภาพ Candid  ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ   น.ส.ธนัญญา  ฟูเมืองคํา  

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายขจรเกียรติ  บั้งเงิน 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายรัชชานนท  ใจชื่น 

 
งานประชาสัมพันธ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 


