
รางวัลระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2557 
       

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ  ครั้งท่ี 27 ประจ าปีการศึกษา 2557 
วันท่ี 31 มกราคม – 7  กุมภาพันธ์ 2558  ณ  จังหวัดหนองคาย 

 รางวัลชนะเลิศ ร๎องเพลงไทยสากล หญิง 
  ได๎แกํ น.ส.มาริโกะ  กามอน   
  ครูที่ปรึกษา ครูธนากร วงค๑ษา  
 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การตอบปัญหาทางวิชาการ (วิชาประวัติศาสตร๑) 
  ได๎แกํ น.ส.บุญร๎อง  จะปอ และ น.ส.สาริณี นัยติ๊บ 
  ครูที่ปรึกษา ครูเฉลิมชัย ภูํจีนาพันธ๑ และครูธนิต หมื่นวิชิต 
 รองชนะเลิศอันดับที ่1  สุนทรพจน๑ภาษาจีน 
  ได๎แกํ น.ส.ภวรัญชน๑  มาเยอะ  
   ครูที่ปรึกษา Miss Li Yale and Miss Li Jie 
 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ร๎องเพลงสากล ชาย 

 ได๎แกํ นายศักดา  มาเยอะ   
  ครูที่ปรึกษา ครูธนากร วงค๑ษา 
 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทักษะพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 
  ได๎แกํ น.ส.สุนารี  หมํอโป๊ะกูํ   
  ครูที่ปรึกษา ครูวารุณี พรหมเสน และ Miss Evangeline A.T. Tall 

           
รองชนะเลิศอันดับท่ี 3  สิ่งประดิษฐ์ประเภท : องค์ความรู้การน าเสนอสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ 

การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันท่ี 31 มกราคม – 7  กุมภาพันธ์ 2558    ณ  กรุงเทพมหานคร 

ชื่อผลงาน ผลิตภัณฑ๑กาละแมร๑บีทรูท 
ครูท่ีปรึกษา ครูยุวดี  กันทะ 
ผู้เข้าแข่งขัน น.ส.วรัชยา  ทิพประเสริฐ  และนายชญานนท๑   

           
การประกวดโครงการสุดยอดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ “ออมสิน จากร้อยสู่ล้าน” ปีท่ี 2 ผ่านการคัดเลือกรอบแรก 100 
ผลงาน จาก 1,800 ผลงาน ท่ัวประเทศ แผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ผ่านการคัดเลือก 2 

ผลงานดังนี้ 
1. แนวคิดเร่ืองเครื่องดักของเสียตู้เย็น 
 ได๎แกํ น.ส.บลารี สิทธิคําชัย, น.ส.เขจิรา มีเกิด และน.ส.ทิพวรรณ ปุละเปา 
2. แนวคิดเร่ือง พัดลมไฮบริท 
 ได๎แกํ นายจารุเดช สวัสดิพลวงศ๑, นายกนกศักดิ์ อูปสาแก๎ว และนายชุมพล สมณะ 

           



การประกวดโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ (สุขพอที่พ่อให้) จากส านักราช
เลขาธิการ โดยมี 2 เร่ือง จาก 900 ผลงานท่ัวประเทศ แผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม ประเภทวีดิทัศน์ ดังนี้ 

1. เร่ืองตามรอยพํอ ระดับนักศึกษา (อุดมศึกษา) 
 ได๎แกํ น.ส.รัชดาพร โลมะวิลัย, น.ส.ชนากานต๑ สุทธะ, น.ส.เทวินี ก๐าคํา และน.ส.พรไพลิน ต้ือหล๎า 
2. เร่ืองฝายดํารงสุข ระดับนักเรียน (มัธยมศึกษา) 
 ได๎แกํ น.ส.บลารี สิทธิชัยคํา, น.ส.เขจิรา มีเกิด, น.ส.ทิพวรรณ ปุละเปา, นายชยุต ท๎าวโยธา, นายนริศ คําแกํน 
 และสุภัคพงศ๑ นันตา 

           
นักศึกษา แผนกวิชาคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเข้าร่วม โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 

2556 ระดับประเทศ   วันท่ี 5 มิถุนายน 2557   ณ  ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร      
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2   ประเภทเคร่ืองแตํงกายจากวัสดุเหลือใช๎ ชื่อผลงาน ชุดสายใยกัทลี  รับเงินสด 
20,000 บาท พร๎อมเกียรติบัตรและโลํ ได๎แกํ นางสาวศรีสุดา  แซํเต๋ิน, นางสาวอนัญญา  ผจงจิตวิทยาการ, นางสาวเจนณิศ
ตา  แซํจ๐าว, นายนันทวัฒน๑  คิดรักเมือง ชคค.คหกรรม 

ครูที่ปรึกษา  นางวันเพ็ญ  พุทธฤทธิ์ 
 รางวัลชมเชย ประเภทสิ่งประดิษฐ๑จากวัสดุเหลือใช๎ ชื่อผลงาน ผลิตภัณฑ๑ดินใบสักแห๎ง รับเงินสด 10,000 บาท 
พร๎อมเกียรติบัตรและโลํ ได๎แกํ 
 นางสาวณัฐติยา  ปาเปาอ๎าย, นางสาวเกศินี  สมยศ, นางสาวเมญาณี  พลสาร สคค.1 คหกรรม 

ครูที่ปรึกษา  นางกุลวรรณ๑  ร่ืนรวย 
           

รางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประจ าปี 2557 

  -  นางนัยรัตน๑  กล๎าวิเศษ 
           
นักศึกษา แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ ชั้น ปวส.2  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ส่งผลงาน  

 เข้าร่วมประกวดวาดภาพ ตามโครงการ จินตนาการสืบสานวรรณกรรมไทย กับอินทัช ในหัวข้อ  
“วรรณกรรณท่ีรักและภาพประทับใจของฉัน” 

 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายณัฐวุฒิ  สิงห๑ฆะ    รับโลํพร๎อมเงินรางวัล 50,000 บาท  

และโลํรางวัลสําหรับสถานศึกษาพร๎อมเงินรางวัล 10,000 บาท    
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557  ณ  กรุงเทพมหานคร 

           
 
 
 
 



วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้รับรางวัลโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจ าปีการศึกษา 
2557   จากธนาคารออมสิน ได้รับเกยีรติบัตรและเงินรางวัล 100,000 บาท  

นายเชิดชาย  จอมวงค์  ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่น   ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
รางวัลเงินสด 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร   

วันท่ี  2  ธันวาคม 2557  ณ   หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
           

นักเรียน แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ประจ าปี 2557 จาก 100 
ทีม ทั่วประเทศ ตามโครงการ “กรุงไทย ยุววานิช”  ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท วันท่ี 27 มีนาคม 2558 
ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวญาณิศา อินทร, นางสาวหมีโอ๏ะ มาเยอะ, นางสาวบูแผํว เหวยแม, นางสาวสุจินดา อุํนใจ,  
                  นางสาวลิดาภา ปัญบุญ และนายภควัต ลือชัย 
ครูท่ีปรึกษา ครูแววตา ภูวพิทยานนท๑ และครูฐาปานี กูลพิมาย 

           
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้รับรางวัลหมู่มาตรฐาน ค่ายย่อยท่ี 5 ในงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ
อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งท่ี 18 ระหว่างวันท่ี 1 – 7 มีนาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดภาพวาดประทับใจ (MAGIC MEMORY) 
  ได๎แกํ  นางสาวกาญจนา อาแบะ 
  ครูที่ปรึกษา  ครูยุพิน ศิริขันแก๎ว 

รางวัลชนะเลิศ  กิจกรรมบุกเบิกการสร๎างปืนโรมัน 
ได๎แกํ นางสาวอโรชา ภูํสุพรรณ, นางสาวสุกัญญา พันธุ๑อําไพ, นางสาวพัตพิมล ขัดกันทา, 

นางสาวศิริลักษณ๑ กันจินร, นางสาวกาญจนา อาแบะ, นางสาวคัชรินทร๑ญา อุทาโย, 
นางสาวพัชรี ธรรมวาจา และนางสาววรัชยา ทิพประเสริฐ 

  ครูที่ปรึกษา  ครูยุพิน ศิริขันแก๎ว 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รางวัลระดับภาค ภาคเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2557 
        

นักกีฬาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 9 “พระเจ้าเสือ
เกมส์” วันท่ี 19 - 25 กรกฎาคม  2557  ณ  จังหวัดพิจิตร  ได้รับรางวัล ดังนี้ 

 
เหรียญทองกีฑาประเภทลาน  (พุํงแหลม)  นายอภิสิทธิ์  ปัญญาใจ 
เหรียญเงินประเภทมวยไทยสมัครเลํน   น.ส.รัตนา  นางแล 
เหรียญเงินกีฬากรีฑา ประเภทวิ่ง 800 เมตร  น.ส.กิตติญา  สีพรม  
เหรียญทองแดง ประเภทมวยสากลสมัครเลํน นายกล๎า  สวัสดิ์วงษ๑ชัย 
เหรียญทองแดง กีฑาประเภทลาน  (ทุํมน้ําหนัก) นายอภิสิทธิ์  ปัญญาใจ 
เหรียญทองแดง กีฬาเซปัคตะกร๎อ   น.ส.ปรียานุช  ก๎อนแก๎ว, น.ส.พนิดา  อินทราวุฒิ 
      น.ส.ปัญนิภา  พิสัยเลิศ, น.ส.นงลักษณ๑  พิสัยเลิศ,  
      และ  น.ส.สุรัญญา  อุํนชาติ 

           
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2557 

วันท่ี 15 – 19  ธันวาคม 2557  ณ  จังหวัดน่าน 
 

การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับ ปวช. และ ปวส. ได้รับรางวัล ดังนี้ 
 รางวัลชนะเลิศ ทักษะพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 
  ได๎แกํ น.ส.สุนารี  หมํอโป๊ะกูํ   
 รางวัลชนะเลิศ ร๎องเพลงไทยสากล หญิง 
  ได๎แกํ น.ส.มาริโกะ  กามอน   
 รางวัลชนะเลิศ ร๎องเพลงสากล ชาย 

 ได๎แกํ นายศักดา  มาเยอะ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 รางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาทางวิชาการ (วิชาประวัติศาสตร๑) 
  ได๎แกํ น.ส.บุญร๎อง  จะปอ และ น.ส.สารินี  นัยติ๊บ 
 รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1  สุนทรพจน๑ภาษาจีน 
  ได๎แกํ น.ส.ภวรัญชน๑  มาเยอะ   
 รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวด พิธีกรชาย – หญิง Lip Synch Dancer 
  ได๎แกํ นายนันทวัฒน๑ คิดรักเมือง และน.ส.จุฑาภรณ๑ ไชยวุฒิ 
 รางวัลชมเชย การประกวด Lip Synch Dancer  
  ได๎แกํ นายธนาภรณ๑  เอ้ืองคํา, นายชัยชาญ  ปานใจ, น.ส.พิมลพร  พริบไหว,น.ส.จุฑาภรณ๑  ไชยวุฒิ 

น.ส.มาริโกะ  กามอน, นายนันทวัฒน๑  คิดรักเมือง, น.ส.ชุติมา  โชคชัย , น.ส.ณฐมน  ก๐าใจ  
และ นายอลงกต  ไชยลังกา 

  
 



รางวัลชมเชย การแขํงขันดนตรีโฟล๑คซองคนพันธุ๑ R 
   ได๎แกํ นายฉัตรชัย แซํลี, นายจิระเดช จิณานุกูล, น.ส.มีนา ธิเป็ง, นายภารดร ปุ๊กคํา และนายพงษ๑

  ปกรณ๑ มํวงคุ 
           

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับ ปวช. และ ปวส.   ได้รับรางวัล ดังนี้ 
 รางวัลชนะเลิศ การจัดทําและนําเสนอขายรายการนําเที่ยว  
  ได๎แกํ นายเจนวิส  มาเยอะ และ น.ส.พลอยแสง  หนํอใจยา 
 รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การออกแบบและตกแตํงกางเกงยีนส๑  
  ได๎แกํ น.ส.มัทนา  โซคากุ,  น.ส.กิดาการ  แซํจาง , นายวรายุส  บุญสิทธิ์ และ น.ส.อรุณทิพย๑  ริยะเทน 
 รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 วาดภาพคนเหมือน 
  ได๎แกํ น.ส.วรรณภัสสร  คําปันปู่ 
 รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 งานออกแบบบรรจุภัณฑ๑ด๎วยคอมพิวเตอร๑(ชา,ธัญพืช,ดอกไม๎อบแห๎ง) 
  ได๎แกํ น.ส.บลารี  สิทธิชัยคํา และ น.ส.เขมจิรา  มีเกิด 
 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การผสมเคร่ืองดื่ม  ประเภทชายเด่ียว 
  ได๎แกํ นายวทัญ๒ู  ภูเขียว 

           
รางวัลชนะเลิศ  สิ่งประดิษฐ์ประเภท : องค์ความรู้การน าเสนอสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ 

การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันท่ี 22 – 25  ธันวาคม 2557    ณ  วิทยาลัยเทคนิคล าปาง  จ.ล าปาง 

ชื่อผลงาน ผลิตภัณฑ๑กาละแมร๑บีทรูท 
ครูท่ีปรึกษา ครูยุวดี  กันทะ 
ผู้เข้าแข่งขัน น.ส.วรัชยา  ทิพประเสริฐ , นายชญานนท๑  เทพอุดม , น.ส.ศรดา  วงศ๑พิทักษ๑สวัฒนา, น.ส.ณิชาภา  ตา
รินทร๑, น.ส.ฐิติมา  ปันคะปวง ชพบ.2/1 การบัญชี  น.ส.กมลชนก  วงศ๑คําเปา , น.ส.แคทริยา  ไทยใหญํ , น.ส.จันทกร  ฟู
เทพ, น.ส.รัตติยา  ชัยมาลา, น.ส.อังคณา  ใจบุญเรือง ชพบ.3/4 การบัญชี 

           
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ได้รับรางวัลการประกวดสุดยอดนวัตกรรม  

สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปีการศึกษา 2557   ระดับภาค ภาคเหนือ  
วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2557   ณ  วิทยาลัยการอาชีพเทิง จังหวัดเชียงราย   

  
 ประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐ๑ด๎านผลิตภัณฑ๑สําเร็จรูป 

อันดับที่ 1 โตกเงินรีไซเคิล  
อันดับที่ 2 ประดิษฐ๑เค๎กจากดินหอมในงานเทศกาล 
อันดับที่ 3  กระดาษสาจากกากชา 

ประเภทท่ี 7 สิ่งประดิษฐ๑ด๎านผลิตภัณฑ๑อาหาร 
อันดับที่ 2 หมี่กรอบกล๎วยโมเดิร๑น  
อันดับที่ 3 แป้งข๎าวกล๎องงอก 



 
 
 
ประเภทท่ี 10 สิ่งประดิษฐ๑นวัตกรรมซอฟต๑แวร๑ Software Innovation 

อันดับที่ 1 การใช๎โปรแกรมควบคุมอุปกรณ๑ไฟฟ้าด๎วยระบบ Android – WiFi/3G  
ประเภทท่ี 12 องค๑ความรู๎ การนําเสนอสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ 

อันดับที่ 1  กาละแมบีทรูท 
อันดับที่ 2 สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโรงแรม (Hotel MIS) 
อันดับที่ 3  เก๎าอี้สปาเท๎าแบบล๎านนา 
           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รางวัลระดับจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2557 
       

สรุปผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย   
ประจ าปี 2557   วันท่ี  27 มิถุนายน  2557  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 ระดับ ปวส. 
 ลําดับที่ 2 การศึกษาการยับยั้งสารแทนนินในเปลือกมะพร๎าวเพื่อประดิษฐ๑ดอกไม๎แห๎ง    
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเชียงราย 

สมาชิก นายวรโชติ  ใจทน, นายภานุพงษ๑  ขัดปุย และนายอนุพล  จูมพลาศรี 
 ลําดับที่ 5 ไวน๑ลิ้นจี่ผสมสับปะรด    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

   สมาชิก นายธนกฤต  ผลาผล  และ  น.ส.เจนจิรา  ณะอุโมง 
 ลําดับที่ 6 แยมลูกไหน     วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

สมาชิก นายวิชัย  นามหลวง  และ  นายธราเทพ  รัตนสากล 
 

ระดับ ปวช. 
 ลําดับที่ 2 การศึกษาการทําโอเอซิสจากวัสดุธรรมชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

   สมาชิก น.ส.ธิดา  ลากะรินทร๑, น.ส.กฤตพร  รินนายรักษ๑   
   และนายชยุตม๑  วิรัตน๑เกษม 

 ลําดับที่ 4 การใช๎แป้งจากข๎าวกล๎องงอกในผลิตภัณฑ๑ขนมอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

   สมาชิก น.ส.แสงประกาย  สุขใจ, น.ส.ศิริภัสสร  ทาก๐อง   
   และ น.ส.จันนิพา  สาระทูล 
 ลําดับที่ 6 ถั่วงอกไฮเทค     วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

   สมาชิก นายธนพล  เนียมแตง, น.ส.กชกร  ตาแหวน และ น.ส.สุราทิพย๑  แซํลี 
 ลําดับที่ 7 ปุ๋ยหมักจากเปลือกผลไม๎    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

   สมาชิก น.ส.พัทธมน  อนุมัติ, น.ส.ศิรินทร  ศิริพันธ๑ 
 ลําดับที่ 8 การผลิตกระดาษสาจากเยื่อธรรมชาติ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

   สมาชิก น.ส.ภัทรพร  ธรรมวงค๑,  น.ส.ศิริกุล  จันทรวงศ๑  
   และ น.ส.รัฐชา  บุญธรรมมาภณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

           
ผลการแข่งขันกีฬาคนพันธุ์ R “อาชีวะเกมส์ (หมากล้อม)” 

 ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย  อศจ.  วันท่ี  30  มิถุนายน  2557  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

ประเภทเดี่ยวชาย  
 - ชนะเลิศ นายศักดิ์สิทธิ์  สุวรรณไตรย๑  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

ประเภทเดี่ยวหญิง 
 - ชนะเลิศ น.ส.เจนจิรา  ณะอุโมงค๑  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

ประเภทคู่ชาย 
 - ชนะเลิศ นายธนัญชัย  จินดาขัด และนายวรวุฒิ  ตํอมแก๎ว   
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

ประเภททีมชาย 
 - ชนะเลิศ นายสิทธิกร  สมร,  นายปุริม  คุง และนายนันทวุฒิ  ยารังสี   
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

ประเภททีมหญิง 
 - ชนะเลิศ น.ส.สุภาวดี  ศรีชาแอน, น.ส.ศิริรัตน๑  รามจักร  
 และ น.ส.ชนิภรณ๑  พรมชุมสา    วอศ.เชียงราย 

ประเภททีมผสม 
 - ชนะเลิศ นายสุรศักดิ์  อารินทร๑ด๎วง, นายรัฐเขต  มะโนเสาร๑   
 และ น.ส.ณัฐธีญา  สารลี   วอศ.เชียงราย 

 
           

ผลการวิ่ง “CVC มินิมาราธอน 2015” ประจ าปีการศึกษา 2557  

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วันเสาร์ท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2558 

 นักกีฑาชาย 
  ชนะเลิศ   นายอาตี  เบเช  สคอ.1/1 อาหาร   ใช๎เวลา  26.23 นาที 
  รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายทรงวุฒิ  วิบูลสถาพร สบต.2 การตลาด  ใช๎เวลา  27.36 นาที 
  รองชนะเลิศ อันดับ 2  นายชิตณรงค๑  จันทร๑ตา สบจ.1 โลจิสติกส๑ ใช๎เวลา  28.37 นาที 
  รองชนะเลิศ อันดับ 3 นายกล๎า  สวัสดิ์วงษ๑ชัย สสค.1คอมฯกราฟฟิก ใช๎เวลา  29.10 นาที 
  รองชนะเลิศ อันดับ 4 นายธนากร  ดาวรํุง สบค.1 คอมพิวเตอร๑ ใช๎เวลา  29.41 นาที 

 

 

 



 นักกีฑาหญิง 
                    ชนะเลิศ   นางสาวสกุลรัตน๑  แซํจ๐าว  สบบ.1/2 บัญชี ใช๎เวลา  36.27 นาที 
  รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวศศิธร  พงษ๑อนุรักษ๑ภูมิ ชออ.3/2 อาหาร ใช๎เวลา  38.50 นาที 
  รองชนะเลิศ อันดับ 2  นางสาวกิติญา  สีพรม  สคอ.2/1 อาหาร ใช๎เวลา  39.00 นาที 
  รองชนะเลิศ อันดับ 3 นางสาวบูเมย  โวยยือ    สคผ.2 ผ๎า ใช๎เวลา  39.05 นาที 
  รองชนะเลิศ อันดับ 4 นางสาวอลิษา  ตามี   สบบ.1/2 บัญชี ใช๎เวลา 39.11 นาที 

           
ครูผู้ใช้ภาษาใช้ดีเด่น ระดับจงัหวัด 

ครูนัยรัตน๑  กล๎าวิเศษ ได๎รับการยกยํอง เชิดชูเกียรติ ผู๎ใช๎ภาษาไทยดีเดํน ระดับจังหวัด เนื่องในงาน                 วัน
ภาษาไทยแหํงชาติ  พ.ศ.2557  โดยมีนายพงษ๑ศักดิ์   วังเสมอ ผู๎วําราชการจังหวัดเชียงราย  เป็นผู๎มอบรางวัล                  
วันที่  28  สิงหาคม   2557   ณ  ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 

           
เทศบาลนครเชียงราย   มอบรางวัลให้กับเยาวชนดีเด่นในด้านต่างๆ   

เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2557 วันท่ี 19  กันยายน  2557  ณ  โรงเรียนเทศบาล6  นครเชียงราย  
นายอนุพล  จุมพลาศร ีนักศึกษา ชั้น ปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    

ได๎รับคัดเลือกให๎เป็นเยาวชนดีเดํน  ด๎านวิชาการ   
นายวิชัย  นามหลวง  นักศึกษา ชั้น ปวส.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

ได๎รับคัดเลือกให๎เป็นเยาวชนดีเดํน  ด๎านกีฬาและนันทนาการ 
นายเชิดชาย  จอมวงศ๑  นักเรียน ชั้น ปวช.2/1 แผนกอาหารและโภชนาการ 

ได๎รับคัดเลือกให๎เป็นเยาวชนดีเดํน ด๎านคุณธรรม จริยธรรม 
           

นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ 
จากวัสดุเหลือใช้ ประจ าปีการศึกษา 2557  ระดับจังหวัด  วันท่ี  24  กันยายน  2557  ณ  ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 

 
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทของใช้ภายในบ้าน ระดับ มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา (ปวช.) 

รางวัลชนะเลิศ   
ชื่อผลงาน  “มรกต  ลดโลกร๎อน” 
สมาชิก  น.ส.ตรีญาพร  แสนมหายักษ๑, น.ส.ปรีดาพร  ศริแสน  
  และ น.ส. เกวลิน  อํุนเมืองแก๎ว     ชคค.2 
ครูที่ปรึกษา  นางกุลวรรณ๑  ร่ืนรวย 

 รางวัลชมเชย 
  ชื่อผลงาน “ผลิตภัณฑ๑กระดาษจากกากชา” 
  สมาชิก  น.ส.วิมลสิริ  วงเวียน, น.ส.วิมลมาศ  วงศ๑วาด  
    และ น.ส.ชไมพร  ภูริเตชะสิทธิ์    ชพบ.2/4 
  ครูที่ปรึกษา นางยุวดี  กันทะ  

 



รางวัลชมเชย 
  ชื่อผลงาน “My LOVE EEYORE” 
  สมาชิก  น.ส.กาญจนา  เหวงซากูํ, น.ส.นาผื่อ  ลาหูํ  
    และ นายพิชยะ  ปันพรหม    ชคค.2 
  ครูที่ปรึกษา นางวันเพ็ญ  พุทธฤทธิ์  

           
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทของใช้ภายในบ้าน  ระดับ อาชีวศึกษา ปวส. /  อุดมศึกษา 

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1  
  ชื่อผลงาน “ขันโตกคุ๎มเงิน 3 เกลอ” 
  สมาชิก  น.ส.ศุภมาส  สุเตนัน,  น.ส.อภิญญา  เขื่อนแก๎ว  และ น.ส.ปิยพัชร๑  เกตุแท๎ 
  ครูที่ปรึกษา นางวันเพ็ญ  พุทธฤทธิ์ 

           
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้  
ระดับ นักเรียน/ นักศึกษา / ประชาชน 
รางวัลชนะเลิศ 
 ชื่อผลงาน “The Charming of black rose” 

  สมาชิก  นายนันทวัฒน๑  คิดรักเมือง  ชคค.3  และ  นายวรโชติ  ใจทน   สคค.1 
  ครูที่ปรึกษา นางวันเพ็ญ  พุทธฤทธิ์ 

           

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย (อศจ.)  
ประจ าปีการศึกษา 2557   วันที่  20  พฤศจิกายน 2557 

ทักษะสุนทรพจน์ภาษาจีน   
ชนะเลิศ   น.ส.ภวรัญชน๑  มาเยอะ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

ทักษะการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 
ชนะเลิศ   น.ส.สุนารี  หมํอโป๊ะกํู  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

ทักษะพูดสาธิตภาษาอังกฤษ 
ชนะเลิศ   นายศักดา  มาเยอะ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

ทักษะมารยาทไทย  
ชนะเลิศ   นายถิรมนัส  ครูบา และ น.ส. จุฑาภรณ๑  ไชยวุฒิ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

สุนทรพจน์ภาษาไทย 
ชนะเลิศ   นายนันทวัฒน๑  คิดรักเมือง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

ทักษะการตอบปัญหาทางวิชาการ (ประวัติศาสตร์ไทย) 
ชนะเลิศ   น.ส.บุญร๎อง  จะปอ  และ น.ส.สาริณี  นัยติ๊บ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

การประกวดร้องเพลงไทยสากลชาย 
ชนะเลิศ   นายมานพ  แชมือ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

การประกวดร้องเพลงไทยสากลหญิง 
ชนะเลิศ   น.ส.มาริโกะ  กามอน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 



การประกวดร้องเพลงสากลชาย 
ชนะเลิศ   นายศักดา  มาเยอะ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

การประกวดร้องเพลงสากลหญิง 
ชนะเลิศ   น.ส.อําพร  ปอแชะ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

การประกวดโฟล์คซองคนพันธุ์ R 
ชนะเลิศ   นายจิระเดช    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

การประกวด LipSyncDancer 
 ชนะเลิศ  นายธนาภรณ๑  เอื้องคํา, นายชัยชาญ  ปานใจ, น.ส.พิมลพร  พริบไหว, 
   น.ส.จุฑาภรณ๑  ไชยวุฒิ, น.ส.มาริโกะ  กามอน, นายนันทวัฒน๑  คิดรักเมือง, น.ส.ชุติมา  โชคชัย 
   และ น.ส.ณฐมน  ก๐าใจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
การบัญชีกับคอมพิวเตอร์  ปวช.  
 ชนะเลิศ  น.ส.วริยา   ยอดปั๋น   และ น.ส.พรนิภา  พยาราช   วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย 
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี  ปวส. 
 ชนะเลิศ  นายศุภวิชญ๑  หนํอแก๎ว และ นางสาวเบญจวรรณ   บุญธรรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
การเขียนแผนธุรกิจ  ปวช. / ปวส. 

ชนะเลิศ นายบดิศร     เดชพลมาตย๑ ,น.ส.วรรณิศา   สุริวรรณ, น.ส.กรรณิการ๑  ทาทัน, 
 น.ส.ธิดาลักษณ๑   มาเยอะ,  น.ส.อลิษา  ตาม่ี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

           
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ1 ประเภทขบวนแห่กระทง  

และรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ1 การประกวดกระทงใหญ่ ประเภทสวยงามในงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี
การศึกษา 2557  จังหวัดเชียงราย   วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2557 

           
ผลการประกวดวาดภาพในงาน “มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2015” 
 ประเภทประชาชนท่ัวไป  
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  ได๎แกํ นายสุรชิต  ทะยะธง ครูแผนกวิชาวิจิตรศิลป์  
 รับเงินรางวัล 5,000 บาท 
 ประเภทนักเรียน นักศึกษา  
 รางวัลชนะเลิศ  ได๎แกํ นายนพรัตน๑  พักนิน  ปวส.1 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ รับเงินรางวัล 4,000 บาท 
 รางวัลชมเชย นายสิปภาส  แก๎วรากมุก  ปวช.2 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์  รับเงินรางวัล 1,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประกวดวาดภาพ งาน “เชียงรายดอกไม้งาม คร้ังท่ี 11” 
 ประเภทประชาชนทั่วไป 
 รางวัลชนะเลิศ  ได๎แกํ นายสุรชิต  ทะยะธง ครูแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 
 รับเงินรางวัล 8,000 บาท 
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2   ได๎แกํ 
 -นายนพรัตน๑  พักนิน  ปวส.1 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์  รับเงินรางวัล 3,000 บาท 
 รางวัลชมเชย   ได๎แกํ   
 - นายวิรุฬห๑  สมเพชร๑  ปวส.1  แผนกวิชาวิจิตศิลป์  รับเงินรางวัล 2,000 บาท   

           

รางวัลระดับหน่วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจ าปีการศึกษา 2557 
        

ทักษะรักการอ่าน  
 ชนะเลิศ   นายธิติพงษ๑  ทาบุญ  
 รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายอาหลํอง  มาเยอะ 

รองชนะเลิศ อันดับ 2  นายนันทวัฒน๑  คิดรักเมือง  
ทักษะมารยาทไทย  

ชนะเลิศ   นายถิรมนัส  ครูบา  และ  น.ส.จุฑาภรณ๑  ไชยวุฒิ 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายสมชาย  ชิมือ  และ  น.ส.เจนจิรา  ตาแปง 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายณัฐกิตติ์  ปาคํา  และ  น.ส.ศิริวิภา  อยูํเย็น 

ทักษะสุนทรพจน์ภาษาจีน  
ชนะเลิศ   น.ส.ภวรัญชน๑  มาเยอะ  

 รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายสมนึก  แลเชอะ  
 รองชนะเลิศ อันดับ 2  นายจําลอง  อาเคอ  
ทักษะสุนทรพจน์ภาษาไทย 

ชนะเลิศ    นายนันทวัฒน๑   คิดรักเมือง  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายอาหลํอง  มาเยอะ 

ทักษะการพูดในท่ีสาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) 
ชนะเลิศ    น.ส.พลอยแสง  หนํอใจยา 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 น.ส.สุนารี  หมํอโป๊ะกูํ 

ทักษะพูดสาธิตภาษาอังกฤษ (Demonstration Contest)  
ชนะเลิศ   นายศักดา  มาเยอะ   
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายพิสิษฐ๑   พรจิตสวัสดิ์ 

ทักษะการตอบปัญหาทางวิชาการ (วิชาประวัติศาสตร์ไทย) 
ชนะเลิศ   น.ส.บุญร๎อง  จะปอ และ น.ส.สาริณี  นัยติ๊บ 

การประกวดร้องเพลงไทยสากล  หญิง  
 ชนะเลิศ   น.ส.มาริโกะ  กามอน    



การประกวดร้องเพลงไทยสากล  ชาย 
ชนะเลิศ   นายมานพ  แชมือ  

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  หญิง  
 ชนะเลิศ   น.ส.นภาลัย  มากัง   

รองชนะเลิศ อันดับ 1 น.ส.นงลักษณ๑  อายีกูํ   
dารประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ชาย  

ชนะเลิศ   นายพิษณุ  ลาพิง 
รองชนะเลิศ อันดับ  1 นายสิทธิกร  สมร 

 
การประกวดร้องเพลงสากล  หญิง  
 ชนะเลิศ   น.ส.อําพร  ปอแชะ   

รองชนะเลิศ อันดับ 1 น.ส.นงลักษณ๑  อายีกูํ   
รองชนะเลิศ อันดับ 2 น.ส.สิราวรรณ  ผูกวาจา  

การประกวดร้องเพลงสากล  ชาย 
ชนะเลิศ   นายศักดา  มาเยอะ 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายมานพ  แชมือ 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายจิราวัฒน๑    สมร 

การประกวดโฟล์คซอง คนพันธุ์ R 
ชนะเลิศ   นายจิระเดช  จินานุกูล, นายภราดร  ปุ๊กคํา, น.ส.ธัญชนก  จี้หอม  

และ น.ส.อโรชา  ภูํสุพรรรณ 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายมานพ  แชมือ, นายพงศกร  นิฐิสกุล, นายณัฐวุฒิ  เดํนสิริโยธา,  

นายเทพธิวา  มะโนรา, นายพงษ๑ปกรณ๑  มํวงคุ และ นายฉัตรชัย  แซหลี 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายพสธร  บุญรักษา, นายณรงค๑ฤทธิ์  มูลกลาง และ นายมีนา  ธิเป็ง 

การประกวด Lip SynchDancer 
 ชนะเลิศ   นายธนาภรณ๑  เอ้ืองคํา, นายชัยชาญ  ปานใจ, น.ส.พิมลพร  พริบไหว,น.ส.จุฑาภรณ๑  
ไชยวุฒ ิ

น.ส.มาริโกะ  กามอน, นายนันทวัฒน๑  คิดรักเมือง, น.ส.ชุติมา  โชคชัย และ น.ส.ณฐ
มน  ก๐าใจ  

 
ประเภทวิชาคหกรรม 
ทักษะการประกอบอาหารว่างไทยหรือย าและอาหารจานหลัก ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ   นายลิขิต  คําบุญ, นายสันติพงษ๑  คนึงคิด และ น.ส.พลอยทอง  คุณจิระรุํงเรือง 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายเชิดชาย  จอมวงศ๑,  น.ส.กัลยา  อินสาม  และ น.ส.สาพร  ตัณนา 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 น.ส.สุทัตตา  อินธิศักดิ์,  นายวิรัช  ปัญญาทิพย๑  และ น.ส.ธิติการณ๑  ปู่เหล็ก 

ทักษะการประกอบอาหารและแสดงอาหารโดยใช้วัตตุดิบหลักจากปลาดุก  ระดับ ปวส. 
ชนะเลิศ   นายอภิสิทธิ์  มะโนลาง, นายวิศรุต  จํารัส และนายวิทูล  ริยะเทน 



รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายณัฐนนท๑  สุภา, น.ส.เจนจิรา  คําลือ และนายธราเทพ  วัฒนสากล 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายอารมณ๑  พรมมา, น.ส.ปาริฉัตร  อามอ และ นายสุริยัน เชอมือ 

ทักษะวิชาการตกแต่งกางเกงยีนส์   ระดับ ปวช. 
ชนะเลิศ   น.ส.บุษกร  เหล็กเพชร, น.ส.บุณยาพร  แซํจาง และ น.ส.มาลี  เปี่ยงแลํ  
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 น.ส.อุษา  แซํซ๎ง,  น.ส.จินดามณี  แซํฮ๎อ และ น.ส.กัลย๑สุดา  เชื้อเมืองพาน 

ทักษะการตกแต่งผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร  ระดับ ปวส. 
ชนะเลิศ   น.ส.มัทนา  โซคากุ  และ น.ส.กิดาการ  แซํจาง   
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 น.ส.พัชรา  เยเบียง  และ น.ส.อาเปอะ  เชอมือ 

 
ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติ   ระดับ ปวช.   

ชนะเลิศ   นายปัทรี  เกียรติดํารงวัฒนา, นายอนุรักษ๑  ดอนลาว  และ น.ส.ศรีสุดา  แซํเต๋ิน  
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายนันทวัฒน๑  คิดรักเมือง, นายณัฐพงษ๑  เมฆกิจ และนายชารี  ไชยมงคล 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 น.ส.ปนัฐดา  เม็ดหนึ่ง, น.ส.อภิญญา  ผัดเร้ิน และ น.ส.ศิริรัตน  รักทิพย๑ 

ทักษะการประดิษฐ์ของท่ีระลึกส าหรับตกแต่งบ้าน ระดับ ปวส. 
ชนะเลิศ   นายศรัญญา  จันทกุล   
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายภานุพงษ๑  ขัดปุ๋ย    
รองชนะเลิศ อันดับ 2 น.ส.มัทนา  อํานาจศาล, น.ส.เกศินี  สมยศ และ น.ส.ติ๊บ  เอ๏ยยี่ 

 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ 
ทักษะการบัญชีกับคอมพิวเตอร์   ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ   นายชยุตม๑  วิรัตน๑เกษม และ น.ส.กมลฉัตร  หินแก๎ว 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 น.ส.พรนิภา  พยาราช  และ น.ส.วริยา  ยอดปั๋น   
รองชนะเลิศ อันดับ 2 น.ส.บุญร๎อง  จะปอ  และ  น.ส.สาริณี  นัยติ๊บ 

ทักษะการตอบปัญหาทางการบัญชี ระดับ ปวช.     
ชนะเลิศ   น.ส.อรวรรณ  โยสุใจ, น.ส.รัตติยา  เป็งเรือน และ น.ส.อูํ  บุญรักษา   
รองชนะเลิศ อันดับ  1 น.ส.ปฐิณา  สามบอล,  น.ส.ณัฐชา  บุญธรรมมาภณ  และ  นายสรโม  เอําแผ 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายอาต ี เบียวกร,  น.ส.สุพัตรา  ซีหมือ และ น.ส.แม  นายวัน 

ทักษะการตอบปัญหาทางการบัญชี ระดับ ปวส. 
ชนะเลิศ   น.ส.นันท๑มนัส  แซํยําง, น.ส.วิภา  พวงมาลัย และ น.ส.ลัดดา  รักษ๑สวําง 
รองชนะเลิศ อันดับ  1 น.ส.ฐิติมา  โชคชัย, น.ส.แสงดี  ใจสะอาด  และ น.ส.ศิริลักษณ๑  สุรินทร๑คํา 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 น.ส.จุฑามาศ  จันระวัง,  น.ส.ธัญญานุช  ปวงรังสี  และ น.ส.อําพิกา  ดาววี 

ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี  ระดับ ปวส. 
ชนะเลิศ   นายศุภวิชญ๑  หนํอแก๎ว และ น.ส.เบญวรรณ  บุญธรรม 
รองชนะเลิศ อันดับ  1 นายชวนันท๑  อินต๏ะราช  และ  นายธนกฤต  ผลาผล 

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ  ระดับ ปวช. 
ชนะเลิศ   นายบดิศร  เดชพจมาตย๑, นายจําลอง  อาเคอ, นายวิชชาการ  ปัญญาหลวง,  



   นายสุดเขต  อุดมสุข และ นายวราวุธ  พิสัยเลิศ 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 น.ส.ปราณี  อามือ, น.ส.วนิดา  ธรรมมัง, น.ส.รัชนีย๑  แมํนเงิน,  
   น.ส.นฤมล  ปัญญากุล และ น.ส.อรชร  ธรรมวงศ๑  
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 น.ส.สุจิตรา  หนองภักดี, นายวีรยุทธ  เขื่อนคํา, น.ส.พรชิตา  ถานันนดร,   
   น.ส.อาหมี่  วุํยแม  และ น.ส.เทพธิวา  มะโนรา 

 
ทักษะ The Marketing  Challenge  

ชนะเลิศ         น.ส.กัลยาณี  มามูล, น.ส.ศุกัญญา  สมศรี, น.ส.วรัณธร  วรรณโล  
   และ น.ส. เฟื่องฟ้า  ลาวิชัย 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1    น.ส.นงเยาว๑  แสงนวล,  น.ส.เจนจิรา  วงสา,  น.ส.ณัณธิญาพร  ศรีจันทร๑  
   และ น.ส.ธัญชนก  เฌอมือ 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2    นายวรินทร๑ศกัดิ์  โนวงษ๑,  น.ส.กนกวรรณ  เปียงเช,  น.ส.คําพีท  ไชยวงค๑   
   และ น.ส.ธิดา  ชัยวงศ๑ 

ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์   ระดับ ปวช.   
 ชนะเลิศ   น.ส.อัมรา  จักรอินต๏ะ 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 น.ส.เจนจิรา  ตายืน  
 รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 น.ส.ณัฐริกา  วิยาพร๎าว  
ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.  

ชนะเลิศ   น.ส.อัมรา  จักรอินต๏ะ  
ทักษะ Web Design and Program   ระดับ ปวส.  

ชนะเลิศ                นายสันติ  เพียเมี้ย  และ  นายอนันต๑  แสงเพ็ชรศิริพันธ๑ 
ทักษะการเขียนโปรแกรม Text  mode  ระดับ ปวช./ปวส. 
 ชนะเลิศ   นายธุวานนท๑  สายเรือนแก๎ว 
 รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายทิวัตถ๑  บุญมา    
 รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายศิริศิลป์  พรหมศรี   
ทักษะการใช้โปรแกรมประมวลผลค า  ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ   น.ส.พิมผกา  เนตรสุวรรณ๑  
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 น.ส.อาทํา  เชอหมื่อ 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายทศพร  แสนมะโน 

ทักษะการเขียนโปรแกรม GUI  ระดับ ปวช.  
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายธวัชชัย  ฐานดี  
ชนะเลิศ   นายณัฐชนนท๑  ไพเราะ 

ทักษะการประกอบซ่อมคอมพิวเตอร์  ระดับ ปวช./ปวส. 
ชนะเลิศ   นายชวิศ  การเร็ว    
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายวรายุส  หอมนาน   
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  น.ส.เกศรินทร๑  เครือศร ี



ทักษะ Graphic Animation ระดับ ปวช. 
ชนะเลิศ   น.ส.บุษกรณ๑  พันธกิจ  และ  นายณัฏฐ๑  อนันรัตนสกุล 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายกนกศักดิ์  อูปสาแก๎ว  และ  นายชุมพล  สมณะ  
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  น.ส.ปริศลิลลา  ไกรยวงษ๑  และ  น.ส.พลับพลึง  อุปนัน 

 
ทักษะ Graphic Animation ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ   นายธีรพงศ๑  เตรียมอ๎าย และ นายวงศ๑ธร  อยูํเรือนงาม 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 น.ส.อัจจิมา  คําตุ๎ย  และ  น.ส.จุฑารัตน๑   
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  นายสันติ  เพียเมี้ย  และ  นายศรัณย๑  สมุทร 

 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (ชายเดี่ยว)  ระดับ ปวช./ ปวส. 
 ชนะเลิศ   นายวทัญ๒ู  ภูเขียว  
 รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายภูริช  ธิงาเครือ  
 รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายธวัชชัย  สิงห๑หอม    
ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (หญิงเดี่ยว)  ระดับ ปวช./ ปวส.   

ชนะเลิศ   น.ส.จุฑามาศ  ทิมภราดร  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 น.ส.นปภา  ศีลาวงศ๑   
รองชนะเลิศ อันดับ 2 น.ส.กัณฑมาศ  สายบุญยืน 

ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเท่ียว  ระดับ  ปวช./ ปวส. 
ชนะเลิศ   นายเจนวิส  มาเยอ  และ  น.ส.พลอยแสง  หนํอใจยา 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายธิติพงษ๑  ทาบุญ  และ  นายเพชรจักรกฤษณ๑  รอดศรี 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 น.ส.นงนุช  หมื่อแล  และ  นายอดิเรก  พุทธจันทร๑ 

 
ประเภทวิชาศิลปกรรม  
ทักษะการวาดภาพคนเหมือน  ระดับ ปวช. 
 ชนะเลิศ   น.ส.วรรณภัสสร  คําปันปู่  
 รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายสิปปภาส  แก๎วรากมุข 
 รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายสันติ  มะโนคํา      
ทักษะการวาดภาพหุ่นนิ่งสีน้ า   ระดับ ปวช.  

ชนะเลิศ   นายสุรชัย  สมบูรณ๑เรือง   
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายอภิรัฐ  ขุ๎มสิงห๑คํา   
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 น.ส.ชนัชญา  ต๏ะป้อ 

ทักษะการออกบแบบโปสเตอร์อาเซียน ระดับ ปวช.  
 ชนะเลิศ   น.ส.รัตนาภรณ๑  สุตะวงศ๑ 
 รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 น.ส.สุอ  ไพรสัณฑ๑สดใส 



 รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายทศพร    หล๎าบุ๎งสาย   
ทักษะการออกแบบห้องนอน ระดับ ปวช.   

ชนะเลิศ   น.ส.บุษกร  พงศ๑จิระไพศาล   
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายสมชาย  ดิเก   
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายพิษณุ  โปธา 

ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ผลไม้แปรรูป  ระดับ ปวช. 
ชนะเลิศ   น.ส.บลาลี  สิทธิชัยคํา  และ  น.ส.เขมจิรา  มีเกิด 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 น.ส.ศิราดา  ทองทํามา  และ  น.ส.ชญาณิศา  แซํตั้ง 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายจิรพัฒน๑  ศรีสุดใจ  และ  นายอาชู  เชอหมื่อ 

ทักษะการถ่ายภาพ Candid  ระดับ ปวช. 
ชนะเลิศ   น.ส.ธนัญญา  ฟูเมืองคํา 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายขจรเกียรติ  บั้งเงิน 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายรัชชานนท๑  ใจชื่น 

           
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2557 

1. นักศึกษาวิชาทหารหญิง ลลิลทิพย๑ พรมชัย 

2. นักศึกษาวิชาทหาร เกียรติศักดิ์ เตียนกิจ 

3. นักศึกษาวิชาทหาร ภราดร ปุ๊กคํา 

4. นักศึกษาวิชาทหาร ภนุพงษ๑ ศรีวิไชย 

5. นักศึกษาวิชาทหาร วรินทร๑ศักดิ์ โนวงษ๑ 

6. นักศึกษาวิชาทหาร เพชรจักรกฤษณ๑ รอดศรี 

7. นักศึกษาวิชาทหาร ชาคริต อนุรักษ๑ 

8. นักศึกษาวิชาทหารหญิง ปิยะนุช ยศมูล 

9. นักศึกษาวิชาทหาร พิชยะ ปันพรหม 

10. นักศึกษาวิชาทหารหญิง ตุ๏ลุ๏ ดงผักกาด 

11. นักศึกษาวิชาทหารหญิง อัจจิมา คําตุ๎ย 

 
 

 


