
ประเมินหน่วยมาตรฐานองค์นักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เข้ารับการประเมินหน่วยมาตรฐานองค์นักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับจังหวัด  

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  

การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน พิธีเปิดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน และพิธีเปิดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจ าปีการศึกษา 2558 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  

 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

     

 

 

   

  

           

  

  

     

 

   

     

       

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์  ชมพูพันธุ์ทิพย์ รายสัปดาห์  ฉบับที่  234  ระหว่างวันที่  2 - 6  พฤศจิกายน  2558 

สวัสดีค่ะ...สัปดาห์นี้ ก็เป็นสัปดาห์ที่ 3 ของการเรียนการสอนกันแล้วนะคะ  วิทยาลัยฯ ได้มี กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน น้องๆ นักเรียน นักศึกษา คนใดที่มีความรู้ ความสามารถต่างๆ สามารถสมัครลงแข่ง
ทักษะกันได้ตามรายละเอียดที่งานประชาสัมพันธ์ได้ประชาสัมพันธ์มาตามนี้นะค่ะ 
 

กิจกรรม...ประจ าสัปดาห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ก าหนดจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับหน่วย  หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย  ประจ าปีการศึกษา 2558  วันที่  3  พฤศจิกายน 2558  โดยมีทักษะประเภทต่างๆ ดังนี้ 
ทักษะวิชาพื้นฐาน  

-  ทักษะการพูดสาธิตภาษาอังกฤษ    -  ทักษะสุนทรพจน์ภาษาไทย 
-  ทักษะสุนทรพจน์ภาษาจีน    -  ทักษะการเล่านิทานพื้นบ้าน  
-  ทักษะการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ  -  ทักษะการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย - หญิง  
-  ทักษะมารยาทไทย     -  ทักษะการร้องเพลงไทยสากล ชาย – หญิง 
-  ทักษะรักการอ่าน      -  ทักษะการร้องเพลงสากล ชาย - หญิง   
-  ทักษะวงดนตรีสากล คนพันธุ์อาและโฟล์คซองคนพันธ์ุอา -  ทักษะการตอบปัญหาทางวิชาการ (ประวัติศาสตร์) 

 
ทักษะวิชาชีพ 
ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 

-  ทักษะการออกแบบและตัดเย็บชุดนอนวัยรุ่นหญิง อายุ 15 – 20 ปี   ระดับ ปวช. 
-   ทักษะการออกแบบและตัดเย็บชุดท างานสตรี อายุ 25 – 35 ป ี  ระดับ ปวส. 

ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอาหารและโภชนาการ 
-   ทักษะการประกอบอาหารไทยเป็นชุด  ระดับ ปวช. 
-   ทักษะการประกอบอาหารชุดแบบตะวันตก  ระดับ ปวส.  

ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม 
-   ทักษะการประยุกต์ดอกไม้ในท้องถิ่น  ระดับ ปวช. 
-   ทักษะการประยุกต์งานดอกไม้แบบไทย  ระดับ ปวส. 

ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาการบัญช ี
-   ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี   ระดับ ปวช.  
-   ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี   ระดับ ปวส. 

ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับ ปวช. และ ปวส. 
-    ทักษะการขายสินค้าออนไลน์    ระดับ  ปวช. และ ปวส.    
-    ทักษะการออกแบบ Web page   ระดับ  ปวส. 
-    ทักษะการประกวด 3D Animation ระดับ  ปวช. และ ปวส. 

ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาการตลาดและการจัดการโลจิสติกส ์
-  ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ    ระดับ ปวช. และ ปวส. 
-   ทักษะ The Marketing Challenge  ทีมระดับ ปวช.  
-   ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (แบบจ าลองสถานการณ์เบียร์เกม)  ระดับ ปวส. 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับหน่วย ประจ าปีการศึกษา 2558 



คนดี...ประจ าสัปดาห ์

 

 นายกิตติศักดิ์  เครื่องสนุก สบบ.1/2 เก็บกุญแจรถจักรยานยนต์ได้, นางสาวปฏิมาพร เหล็กศรีสืบ สคอ.1/2 เก็บกุญแจ
รถจักรยานยนต์ได้ และนายอรรถสิทธ์ิ ใจวัง เก็บกุญแจรถจักรยานยนต์ได้ ส่งคืนงานประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว 

 ครูพีระพงษ์  ดวงสนิท ไปราชการเพื่อควบคุม ดูแลทีมนักกีฬา วอลเล่ย์บอลชายในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติฯ 
ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่  

ข้าราชการครู....ไปราชการ 

 

 ครูทวีรัตน์  ชัยชนะ ไปราชการเพื่อควบคุม ดูแลนักนักศึกษาเข้ารับรางวัลปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์ (ดารา
วอร์ด) ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2558 ณ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาการเลขานุการ 
-   การแข่งขันพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์  ระดับ ปวช. 
-   การแข่งขันพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์  ระดับ ปวช. 

ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิจิตรศิลป์ / จิตรกรรม 
-   การวาดภาพคนเหมือน  ระดับ  ปวช.   
-   จิตรกรรมสีน้ าหุ่นนิ่ง   ระดับ ปวช. 

ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาการออกแบบ 
-    ทักษะการออกแบบตกแต่งภายใน “ห้องพักผ่อน Family Room”  ระดับ ปวช.  

ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรมและคอมพิวเตอร์กราฟิก 
-    ทักษะงานออกแบบ 2D Animation (คนดีศรีอาชีวะ)   ระดับ ปวช.   
-    งานออกแบบช้างไทย 3D Animation  ระดับ ปวช.  
-     การออกแบบต้นฉบับ ปกหนังสือ เร่ือง “ค่านิยมหลัก 12 ประการ”   ระดับ ปวส. 

ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
-   ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว  ระดับ  ปวช. และ ปวส. 
-   ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว   ระดับ  ปวช. และ ปวส. 
-   ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม    ระดับ  ปวช. และ ปวส.  

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับหน่วย 

ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับหน่วย ประจ าปีการศึกษา 2558 
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

ทักษะรักการอ่าน       
ชนะเลิศ   นางสาวทัชฎาภรณ์  ฤทธิ์เนติกุล 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวกุ้งนาง  ปัญญาดี   
รองชนะเลิศ อันดับ 2  นางสาวทัตพร  ฤทธิ์เนติกุล   

ทักษะมารยาทไทย 
ชนะเลิศ   นายณรงค์  นามยอด         และนางสาวเพ็ญนภา   แก้วปานันท์ 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายศุภกิตต์  กองดี   และนางสาวสิริยากร  ขันตรี 

ทักษะสุนทรพจน์ภาษาไทย 
ชนะเลิศ    นางสาวนาแฮ  ยี่จ่า 

ทักษะสุนทรพจน์ภาษาจีน      
ชนะเลิศ   นางสาวรุจิรา  แซ่เออ   
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวจตุพร  ค าบุญมา  

ทักษะการพูดในท่ีสาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) 
ชนะเลิศ    นางสาวอามอ  อาช้องกู่ 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวธนัชพร  แก้วค า 

ทักษะพูดสาธิตภาษาอังกฤษ (Demonstration Contest)   
ชนะเลิศ   นางสาวสุนารี  หม่อโป๊ะกู ่
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวกมลฉัตร   หินแก้ว 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวแสงจันทร์  แซ่ว่าง   

ทักษะการตอบปัญหาทางวิชาการ (วิชาประวัติศาสตร์ไทย) 
ชนะเลิศ  นางสาวบุญร้อง  จะปอ และ นางสาวสาริณี  นัยต๊ิบ  

การประกวดร้องเพลงไทยสากล  หญิง     
ชนะเลิศ   นางสาวพิม  ค าประเสริฐ    
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวอ าพร  ปอแฉ่   
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวปรารถนา  ไชยมงคล  

การประกวดร้องเพลงไทยสากล  ชาย 
ชนะเลิศ   นายเทพธิวา  มะโนรา 
รองชนะเลิศ อันดับ 1  นายสมชาย  สุขเพ่ิม 
รองชนะเลิศ อันดับ 2  นายฉัตรชัย  แซ่หลี 

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  หญิง     
ชนะเลิศ   น.ส.นภาลัย  มากัง    
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวปุรินทร์  จิรพัสพงศ์  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวกันยารัตน์  ทาจ้อย  และนางสาวสุปิยะลักษณ์  ไชยเดช 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ชาย 
ชนะเลิศ   นายเกียรติศักดิ์  ทวีชัยกูล 
รองชนะเลิศ อันดับ  1 นายจิระเดช  จินานุกูล 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายธนาวุฒิ  มลิวัลย์ 

การประกวดร้องเพลงสากล  หญิง      
ชนะเลิศ  นางสาวอาหม่ี  มาเยอะ    

การประกวดร้องเพลงสากล  ชาย 
ชนะเลิศ  นายศักดา  มาเยอะ  

การประกวดโฟล์คซอง คนพันธุ์ R 
ชนะเลิศ   นางสาวมีนา  ธิเป็ง  , นายภราดร   ปุ๊กค า , นายจิระเดช  จิณานุกูล 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายเทพธิรา  มะโนรา,  นายฉัตรชัย  แซ่หลี , นางสาวขวัญใจ  ไชยศร 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายชาติชาย  เขตต์งาม,  นายชัชวาล  ค าผาเช้ือ , นายสิทธิกร  ธรรมศร ,  นายศักดา  มาเยอะ 

ประเภทวิชาศิลปกรรม  
ทักษะการวาดภาพคนเหมือน 

ชนะเลิศ   นายสิปปภาส  แก้วรากมุก 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายอนุภัทร  จันทร์ช่วย 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายเอกราช  เสาร์แก้ว  , นายณรันดร  ลังกาแก้วเจริญ  และนางสาวทักษิณา  เชียงค า    

ทักษะจิตรกรรมสีน้ าหุ่นน่ิง 
ชนะเลิศ   นางสาวขนิษฐา  จีราวรรณ์ 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายวรัญํู  สมบูรณ์ 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายเกียรติศักดิ์  โพธิ์ทอง , นายสุรชัย  สมบูรณ์เรือง  และนายธีรสิทธิ์  รวงทอง  

ประเภทวิชาคหกรรม 
ทักษะวิชาการประกอบอาหารไทยชุด 

ชนะเลิศ  นางสาววาสนา  ช่ืนตระกูลดี,  นางสาวศิริพรรณ  สิทธิวรโชติ, นางสาวนาโบ  จะซี   
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวกันธิชา  กันธิยะ, นางสาวกุลธิดา  ซางสุภาพ, นายนิกร  จันทร์แสง 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวอ าพร  มอแฉ่, นางสาวณัฐณิการ์  พิบลย์ศรี, นายวรตันต์  กลิ่นหอม 

ทักษะการประกอบอาหารชุดแบบตะวันตก 
ชนะเลิศ   นายศักดิ์สิทธ์  สุวรรณไตรย์, นายเกรียงไกร  ค านนท์, นางสาวชนิสรา  ใจสุง 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวธวัลหทัย  ปัญญาบุญ, นางสาวสุภาริณี  สัตราช, นายปิยะพัฒน์  ปัญญาบุญ 
รองชนะเลิศ อันดับ 2  นายมานพ  แซมือ ,  นายดนุสรณ์  มาเยอะ , นายไพบูลย์  บุญเจริญ 

ทักษะการประยุกต์ดอกไม้ในท้องถิ่น 
ชนะเลิศ  นายธนวัฒน์  สุริยะ , นางสาวนารีรัตน์  ศรีพรม ,นายจักรพัน  จันพรม ,  

นางสาวศุจินธร  ค าปินต๊ิบนายอรรภพันธ์  แก้วหน่อ 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายภูริช  ธิงาเครือ , นางสาวชลธิชา  มะโนชัย , นายสุทธิศักดิ์  นฤภัย 

นางสาวศุทธินี  อักษราพิพัฒน ์, นางสาวพิม  ค าประเสริฐ 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายพิชยะ  ปันพรหม , นางสาวนาผ่ือ  ลาหู ่, นางสาวกุลจิรา  เกตุแก้ว 

นางสาวเกวลิน  อุ่นเมืองแก้ว , นายพีรพล  มณีรัตน์ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทักษะการประยุกต์งานดอกไม้แบบไทย 
ชนะเลิศ   นางสาวศรัญญา  จัทกุล , นายชัยชาญ  บานใจ , นายปัทวี  เกรียรติด ารงวัฒนา 

และนางสาวติ๊บ  เอ้ยยี ่  
รองชนะเลิศ อันดับ 1  นายวรโชติ  ใจทน , นางสาวเกศินี  สมยศ , นางสาวบัณฑิตา  แก้วฤาชา 

และนางสาวณัฐติยา  ปาเปาอ้าย  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายภูวนารถ  กรสวรรค ์, นางสาวเมญาณี  พลสาร , นางสาวมัทนา  อ านาจศาล 

และนางสาวอาแผ่  เชอมือ 
ทักษะการออกแบบและตัดเย็บชุดนอนวัยรุ่นหญิงอายุระหว่าง  ๑๕-๒๐  ปี    ระดับ  ปวช. 

ชนะเลิศ   นางสาวสุดารัตน์  นามบุญ , นางสาวญาณิศา  อินทร์   และนางสาวสิราวรรณ  ผูกวาจา  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวบูเบย  โวยยือ , นางสาวรัตนา    เยมอ   และนางสาวนงลักษณ์  พิสัยเลิศ 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวจารุวรรณ    อายึ , นางสาวเอม่ีรินทร์   จะกอ   และนางสาวอุมาพร  มาเยอะ 

ทักษะการออกแบบและตัดเย็บท างานสตรีอายุระหว่าง  ๒๕-๓๕  ปี    ระดับ  ปวส. 
ชนะเลิศ  นางสาวชรัญญา  จันทร์เลน,  นางสาวบุษบา  เหล็กเพชร  และนางสาวอุษา  ฤดีเลิศโภคิม  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวจินดามณี  แซ่เฮ้อ ,  นางสาวจินตนา  มาเยอะ   และนางสาวมาลี  เป่ียงแล่ 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวกัลย์สุดา  เช้ือเมืองพาน , นางสาวอรัญญา  มาเยอะ   และนายจิตติพงศ์  รูปโฉม 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ 
ทักษะการบัญชีกับคอมพิวเตอร์   ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ   นางสาวประภาภรณ์  เขื่อนค าแสน   และนางสาวศิรดา  วงศ์พิทักษ์วัฒนา 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายปฏิภาณ  หม้ันขัน   และนางสาวนัทธมน  กันธิยะ 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวเกศวรา  สารปิง  และนางสาวปิยนุช  ดีมาก 

ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี  ระดับ ปวส. 
ชนะเลิศ   นางสาววริยา  ยอดป๋ัน    และนางสาวพรนิภา  พยาราช 
รองชนะเลิศ อันดับ  1 นางสาวบุญร้อง  จะปอ   และนายวิศิษฎ  อภิญญาวิศาล 

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ  ระดับ ปวช.  และ  ปวส. 
ชนะเลิศ  นายวีรยุทธ  เขื่อนค า , นายณัฐกิตต์  ศิริฟอง , นายสุดเขต  อุดมสม , นายธัญพิสิษฐ์  พรหมไชย 

นายอัมเรศ  วงศ์ศรี   และนางสาวอรชร  ธรรมวงศ์   
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวณัฐวดี  ประสพ , นางสาวกนกวรรณ  ประเวทจิตต์ , นายเสกสรรค์  ศรีอ่อน 

นางสาววรรณณิศา  สุริวรรณ   และ นางสาวสาวินี  แม้นญาติ   
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายบดิศร  เดชพลมาตย์ , นายจ าลอง  อาเคอะ , นายวราวุธ  พิสัยเลิศ ,  

นายวิชชากร  ปัญญาหลวง , นางสาวอัมภิกา  วางซื่อมูล   และนางสาวพัชรี  บุญเป็ง 
ทักษะ The Marketing  Challenge  

ชนะเลิศ         นางสาวกนกวรรณ  เปียวเช   และนางสาวจันทร์ฐิมา  ม่ันอ่อม 
รองชนะเลิศ อันดับ 1    นางสาวณัฐฐิรา  ใจมา   และนายกิตติทัต  เขื่อนห้าว 
รองชนะเลิศ อันดับ 2       นางสาวค าพีท  ไชยวงค์ , นางสาวปิยะพร  เพียเมีย   และนายสมชาย  ชิมือ 

ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์   ระดับ ปวช.    
ชนะเลิศ   นายสมบุญศักดิ์  สุวรรณ์  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวกาญจนา  นรา 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวณัฐธิชา  ชาติเวียง  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.  
ชนะเลิศ   นางสาววรรณิภา  อามอ 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวเสาวณีย์  อาจอ 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาววิไล  ออแมะ    

ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสถานการณ์เบียร์เกมส์  ปวส. 
ชนะเลิศ  นางสาวทิพย์ธิวรรณ์  เขื่อนแก้ว, นางสาวพัตพิมล  โมหะจิตต์ , นางสาวพิมพกานต์  เมืองมูล 

และนางสาวพิทยา  น ามินทร์ 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวสิริรักษ์  หน้อยเลต , นายปรัชญา  พิลาจันทร์ , นายวทัญํู  ธนู   

และนายรัฐศาตร์  วรรณโล 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวธัญญารัตน์  เสาร์ยะ , นางสาวฐิรีย์วัลย์  ก๋าสกุล , นางสาวพิมพ์ผกา  รัตน์ชัยศิลป์ 

และนางสาวดวงสุดา  โจแลน 
ประเภทวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ 

ชนะเลิศ  นายธวัชชัย  ฐานดี   และนายคณพันธ์  แฝงต้น  
ทักษะการออกแบบ  Web   Page   ปวส. 

ชนะเลิศ  นายณรงค์ฤทธิ์  รัศมี   และนายอนันต์  แสงเพ็ชรสิริพันธ์  
ทักษะการประกวด  ๓D  Animation  ปวช./ปวส. 

ชนะเลิศ  นายพิทักษ์  ผิวแก้ว  , นายโปร่งใส  แซ่โง้ว  ,นายชุติวัฒน์  อินสิงห์  ,นายบดินทร์  เผ่าเครื่อง 
และนายพุทธลักษณ์  ปัญญาค า 

ทักษะการออกแบบตกแต่งภายใน  “ห้องพักผ่อน  Family  Room 
ชนะเลิศ   นายอภิสิทธิ์    จันทร์ทิพย์ 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายวโรดม   วงศ์สาย 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวธัญญารัตน์  ตั้งมโนชู        

ทักษะงานออกแบบ  ๒D  Animation (คนดีศรีอาชีวะ) 
ชนะเลิศ   นายพีรภัทร  ศิริค าฟู   และนางสาวสุข  ชัยวงศ์    
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายจิรศักดิ์  ศรีวิชัย    และนายจารุเดช  สวัสดิพลวงศ์    
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายพิสิทธิ์  หม่ันขัน   และนางสาวพัทธมน  รัตนนิรมลสกุล 

ทักษะงานออกแบบช้างไทย  ๓D  Animation   
ชนะเลิศ  นายพงศวินัย  ทองค า   และนายจีรวิทย์  พลวัง   

ทักษะการออกแบบต้นฉบับปกหนังสือเรื่อง  “ค่านิยม  ๑๒  ประการ 
ชนะเลิศ  นางสาวรัตนาภรณ์  จินดาธรรม 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
ทักษะการผสมเคร่ืองดื่ม    ประเภท  Flair  Bartender  ระดับ ปวช./ ปวส.    

ชนะเลิศ   นางสาวรัตติกาล  บุญชัยวงศ์   และนางสาวณิชากานต์  ใจจุมปา     
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวณิชากานต์  ใจจุมปา   และนายพิสิษฐ์  พรจิตสวัสดิ์     
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวกันฑมาศ  สายบุญยืน   

ทักษะการผสมเคร่ืองดื่ม   ประเภท  Classic  Bartender   
ชนะเลิศ  นางสาวดาว  แซ่มือ 
 

 



 

 

งานประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

ทักษะการบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 
ชนะเลิศ   นายพิสิษฐ์  พรจิตสวัสดิ์  , นางสาวอารียา  อินตาเผือ   และนางสาวพภาพร  รุ่งสุขสันต์สกุล 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาววิรัญศณา  อาจอ , นางสาววิมล  สามตาล   และนายเทพพร  ปันเขื่อนขัติ 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวมลิวัลย์  ละมันกลาง , นางสาวจาริยา  วงษา   และนายเทียนชัย ช่ืนชม 

ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเท่ียว  ระดับ  ปวช. 
ชนะเลิศ   นายเจนวิส  มาเยอ , นางสาวพลอยแสง   หน่อใจยา   และนางสาวนาแฮ  ยีจา 
รองชนะเลิศ อันดับท่ี 1 นางสาวสกุนา  วูซื่อ , นายประเดช  วิเศษโชค   และนายเพชรจักรกฤษณ์  รอดศรี 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวนางแสง  นาเงิน, นางสาวอาภาพร  เยลุงกู่  และนางสาวพรณภา  ประดับศรี 

ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเท่ียว  ระดับ  ปวส. 
ชนะเลิศ   นางสาวณิชากร  จอมแสง    และนายอภิสิทธิ์  ขุนทิตย์  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวสกุลภัทร  เลากาศ   และนางสาวณัฐนารี  ขัติเสน 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายณัฐพงศ์  นันติ๊บ   และนายพิษณุ  ลาพิง 

 

31 ตุลาคม วันฮาโลวีน (Halloween) 

ประวัติวันฮาโลวีน 
สาเหตุที่วันฮาโลวีน ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปีนั้น เช่ือกันว่า เป็นวันที่ชาวเคลต์ (Celt) ซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองเผ่า

หนึ่งในไอซ์แลนด์ ถือกันว่าเป็นวันสิ้นสุดปี โดยถือกันว่าเป็นวันที่มิติคนตายและ มนุษย์จะถูกเช่ือมโยงเข้าด้วยกันและ วิญญาณ
ผู้เสียชีวิตในปีที่ผ่านมาจะเที่ยวหาร่างของคนเพื่อสิงสู่ เพื่อที่จะได้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง จึงท าให้คนเป็นอย่างเรา ในวันฮาโลวีน
จะต้องหหาทางแก้ไขด้วยการปิดไฟในบ้านทุกดวง ให้บ้านมืดมิด ร่วมกับอากาศที่หนาวซึ่งไม่เป็นที่ปรารถนาของบรรดาผีร้าย อีก
ทั้งยังมีบางส่วนจะแต่งตัวเป็นผีต่างๆ เพื่อกลบเกลือนวิญญาณว่าไม่ใช่คนเป็นนั้นเอง 

 
ต านานของแจ็ก (jack) 

เร่ืองของแจ็กมีการเล่าในต านานหลายรูปแบบ เป็นเร่ืองเล่าโบราณเร่ืองหนึ่ง ซ่ึงกล่าวถึงที่มาของชายชาวนาจอมเจ้าเล่ห์ 
ช่ือว่า “แจ็ก” ผู้ที่ต่อสู้กับซาตาน อย่างไม่เกรงกลัว โดยใช้อุบายหลอกล่อ ซาตานติดกับดัก หนีไปไหนไม่ได้ ซ่ึงแจ็กไม่ยอมปล่อย
ซาตานจนกว่ามันจะรับปากว่า เมื่อเขาตายแล้วจะไม่น าวิญญาณเขาลงนรกเด็ดขาด ซาตานไม่มีทางเลือกจึงต้องรับปาก เมื่อแจ็ก
เสียชีวิตลงด้วยความเป็นคนชั่วเขาจึงไม่ได้ไปสวรรค์ วิญญาณของเขาล่องลอยไปยังปากทางนรก และพบกับซาตานคู่อริเก่าอีก
ครั้ง ตามสัญญาที่ให้ไว้ ซาตานปล่อยวิญญาณของแจ็กไป พร้อมแสงไฟส่องน าทางให้กับวิญญาณแจ็กที่ต้องเร่ร่อน ไม่มีที่ไปอย่าง
นั้นตลอดกาล ทุกคืน ฮาโลวีน วิญญาณของแจ็กจะระหกระเหินไปในความมืด พร้อมแสงไฟส่องที่ครอบด้วยหัวผักกาด ต่อมาเมื่อ
ต านานนี้เข้ามาในอเมริกา ก็มีการเปลี่ยนมาใช้ผลฟักทองแทนจนทุกวันนี ้


