
ผลงานของนักเรียน นักศึกษาดีเดน  ระดับชาติ ปการศึกษา 2554 

 

 1. นางสาวสุนิสา  หินใหญ นักศึกษาหอง สออ .2 การทองเที่ยว ไดรับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน                            

ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําปการศึกษา 2553 

 2. นางสาวปยะพร  แกวคํา นักเรียนชั้น ปวช .3/1 แผนกวิชาการบัญชีไดรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ                 

จากพุทธสมาคม แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําป 2554 

 3. รางวัลชนะเลิศ  การแขงขันทักษะการจัดดอกไม ตามโครงการ แขงขันอาชีวะแชมปเปยน โครงการคนดีศรี

อาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 วันที่ 23 – 26 มิถุนายน 2554 ไดรับเงินสด 100,000 บาท พรอมเกียรติบัตร ไดแก                         

นาย กฤษฎา มาตัน, นายธนาวิสช ปสติและ นายศรัณยู พรมใจสา  แผนกวิชาคหกรรม 

             4.ชนะเลิศ  ทักษะ การตัดเย็บเสื้อคลุมสตรีแขนสามสวน ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ 

ประจําปการศึกษา 2554 ระหวางวันที่  29 ม.ค. – 2  ก.พ. 2555  ณ  โรงแรมสตาร  จังหวัดระยอง ไดแก นางสาวกนกวรรณ 

แซหวู และ  นางสาวนาริน วงคบุญชัยเลิศ 

 5. รางวัลที่ 2  การแขงขันการประกวด China World Fashion Design Contest 2011 ระหวางวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม   

2554 ณ ศูนยการคาไชนาเวิรล วังบูรพา กรุงเทพฯ โดยนักศึกษาแผนกผาฯ ไดแก  นางสาววิยะดา  โซดากุ , นางสาวรัตนาภรณ  

แซหลี และนายสุปรีชา คําตะ  โดยมีนางสาวชุติยา นิยม ชศว.2วิจิตรศิลป เปนผูแสดงแบบ 

 6. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ ในการจัดกิจกรรมแม็คโคร พัฒนารานคาปลีก                                                     

ไดรับโลพรอมทุนการศึกษา 10,000 บาท วันที่ 18 กันยายน 2554 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯไดแก นางสาววรดา                        

อาจองกู, นางสาวณัฐรดา  จาหลิง, นางสาวทาริกา  ปากองวัน นางสาวสุพัตรา  กาใจยาและนางสาวนัดดาวัลย  จันทรจํานงค  

                 7. นักศึกษารางวัลพระราชทาน รางวัลชมเชย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .) นายกฤษฎา มาตัน                          

ในการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลงานของนักเรียน นักศึกษาดีเดน  ระดับภาค ปการศึกษา 2554 

 

 - รางวัลชนะเลิศ  อันดับ 3 วาดภาพจิตรกรรมสีนํ้า ในหัวขอ “Lanna Lanscape” โดยบริษัท เอช .เอช.เค. อินเตอรเทรด 

จํากัด โดยโครงการ H H K Painting Contest คร้ังที่ 21 ณ หอศิลปวัฒนธรรม เชียงใหม ระหวางวันที่   27 – 28 มิถุนายน 2554 

ผลปรากฏวา นายกิตติศักด์ิ  ใจยา ชศว.3 แผนกวิจิตรศิลป ไดรับเงินรางวัล 4,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 

               - สรุปผลการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ประจําปการศึกษา 2554   ระหวาง  

วันที่ 26 – 29 ธันวาคม 2554 ณ จังหวัดแพร ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ไดรับรางวัล ดังน้ี 

1.ชนะเลิศ  การตัดเย็บชุดเด็ก อายุ 3-5 ขวบ ไดแก  นางสาวรัตนาพร แซหลี และ นางสาวชุติมา โอเปย  

2. ชนะเลิศ การประดิษฐพานขันหมากและพานขันหมั้น (แหวน) ไดแก นายอนุรักษ ชัยธนานันท ,  

นายศรัณยู พรมใจสา , นาย กฤษฎา มาตัน , นายสุมนัส รักทา และ นายณัฐวุฒิ วรรณชัย  

3.ชนะเลิศ  การจัดทําและนําเสนอรายการนําเที่ยวไดแก นายเชิดชู เขื่อนคํา และ นายอภิชัย โสภาพันธ  

4.ชนะเลิศ  การผสมเคร่ืองด่ืม (ชายเด่ียว) ไดแก นาย กรกช ไกรสอน 

5. ชนะเลิศ การผสมเคร่ืองด่ืม (หญิงเด่ียว) ไดแก นางสาวอําภา จันตะนะ  

6.รองชนะเลิศอันดับ 1 การตัดเย็บเสื้อคลุมสตรีแขนยาว ไดแก นางสาวกนกวรรณ แซหวู และ  

   นางสาวนาริน วงคบุญชัยเลิศ 

7.รองชนะเลิศอันดับ 1  วาดภาพคนเหมือน ไดแก นายศุภวัทน ปาเปาอาย  

8.รองชนะเลิศอันดับ 1  การผสมเคร่ืองด่ืม (ชายเด่ียว)   ไดแก นายวัชรพงษ ธรรมวงค 

9.รองชนะเลิศอันดับ 2  เมนูสุขภาพจากธัญญพืช (อาหารจานเดียวและขนมหวาน) ไดแก นายนิคม กอใจ และ  

                นางสาวฐานุตรา โวยหยื่อ      

10.ชนะเลิศ  การรองเพลงสากลประเภทบุคคลหญิง ไดแก นางสาว อมรทิพย เกษม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลงานของนักเรียน นักศึกษาดีเดน  ระดับจังหวัด ปการศึกษา 2554 

สรุปผลการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย (อศจ.เชียงราย)  

ประจําปการศึกษา 2554   วันท่ี  24  พฤศจิกายน 2554 

1. ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ  

- ชนะเลิศ ไดแก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวจิราวรรณ นันตา, นางสาวนับเดือน ลมวิชัย,  

นางสาวภักนิกา พรมยา, นางสาวระพีพรรณ ทําของดีและ นางสาวศิริพร พันนะมาตร 

- รองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวสุมาลี สีรัตน, นางสาวสุกัญญา ทนงแผลง,  

นางสาวปทุมพรรณ จันทรเปง, นางสาวสาวิตรี อินทรีสังวรณและ นางสาวนิภาวรรณ แสวงงาม 

2. ทักษะการบัญชีกับคอมพิวเตอร 

- ชนะเลิศ ไดแก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวปยพร แกวคําและ นางสาววัฑฒินี ทวีสุข 

3. ทักษะโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 

- ชนะเลิศ ไดแก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวกนกวรรณ ชัยขันตะและ นางสาวอรุณรัตน สุริโย 

4. ทักษะพิมพดีดไทย 

- ชนะเลิศ ไดแก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวอรวิภา ใจศักด์ิ 

5. ทักษะพิมพดีดอังกฤษ 

- ชนะเลิศ ไดแก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวเจนจิรา การิยา 

6. ทักษะการออกแบบเว็บเพจ 

- รองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวเพ็ญนภา มะโนใจและ นางสาวปราณี ปงยอง 

7. ทักษะการผลิตสื่อแอนนิเมชั่น และภาพเคลื่อนไหว 

- รางวัลชมเชย ไดแก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวขวัญสุดา แกวดอนดู และ นายเมธาสิทธิ์ เพ็ญกุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการประกวดแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2554 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย (อศจ.เชียงราย) วันท่ี 14   ธันวาคม 2554   ณ   วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 

 

ประเภทท่ี 2 สิ่งประดิษฐเพื่อการประกอบอาชีพ 

ชนะเลิศอันดับที่ 1 - แทนพิมพเสื้อ 4 สี แบบหมุนวน  

ประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐประเภทผลิตภัณฑสําเร็จรูป 

รองชนะเลิศ อันดับที่2  – นํ้าพริกหนุมสําเร็จรูป  

รองชนะเลิศ อันดับที่ 4 - การแปรรูปแปงจากฟกทองผสมลูกเดือย  

รองชนะเลิศ อันดับที่ 5 - จ้ิม มัน มัน  

ประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐดานพลังงานและสิ่งแวดลอม 

ชนะเลิศอันดับที่ 1 - เคร่ืองเคลือบกระดาษลดโลกรอน  

ประเภทท่ี 7 สิ่งประดิษฐเพื่อการเรียนการสอน 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 5 - ชุดควบเปด-ปดอุปกรณไฟฟาดวยระบบคอมพิวเตอร  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

ผลการประกวด กิจกรรม เน่ืองในโอกาสงานเทิดพระเกียรติพระคูขวัญพระบารมีโดย อศจ .เชียงราย 

วันท่ี 12  สิงหาคม 2554 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย 

 

ประกวดเรียงความเน่ืองในโอกาสงานเทิดพระเกียรติพระคูขวัญพระบารมี 

ชนะเลิศ ไดแก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เชียงราย นางสาววาริน แกวตาล 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวคําจันทร ใจสะอาด  

รองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวละลิตา อินสุภา  

ผลการประกวดวาดภาพสีนํ้า “84 (ป/พรรษา) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพอหลวงไทย” 

ชนะเลิศ ไดแก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นายศุภวัทน ปาเปาอาย ปวช.3 แผนกวิชาวิจิตรศิลป 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นายศิฬภัทร สมบูรณเรือง ปวส.2 แผนกวิชาจิตรกรรม 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นายหอง หนานบุญ ปวช.1 แผนกวิชาวิจิตรศิลป 

รางวัลชมเชย ไดแก  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นายพรหมเพชร สีเหลืองออน, นายณัฐวุฒิ ยุทโธและ  

นายอนันต สมเสมอใจ ปวช.3 แผนกวิชาวิจิตรศิลป 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

             

 

 

 



ผลการประกวดวาดภาพสีนํ้า หัวขอ “สีสันจากผีเสื้อ” ในงานสัปดาหวิทยาศาสตร ประจําป 2554 

วันท่ี  18  สิงหาคม 2554   ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 

รางวัลชนะเลิศไดแก  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  นายฟลิป สัมพันธสินกอ 

รางวัลดีเดนไดแก  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นายหัตถชัย  ชูชื่น 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ผลการแขงขันกีฬาหมากลอม  กีฬาอาชีวะเกมส ระดับ อศจ.เชียงราย วันท่ี 18 สิงหาคม 2554 

ชนะเลิศ ประเภทหญิงเด่ียว  ไดแก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  นางสาววิลาวัลย  ศรีขี้เหล็ก 

รองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทชายเด่ียว  ไดแก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  นายฤทธิชัย  ต้ังประเสริฐ 

รองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภททีม  ไดแก  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   นางสาวเจนจิรา ณ อุโมงค ,นายศุภชัย           

แสงกํามา และนายณัฐวุฒิ  สิงหฆะ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ผลการประกวดโครงการ สรางสรรคสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  

จังหวัดเชียงราย วันท่ี 19 สิงหาคม 2554   ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 

 

ประเภทสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช ระดับ มัธยมศึกษา  /อาชีวศึกษา /(ปวช.) 

 ชมเชย  ไดแก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (นาฬิกา) 

              ชมเชย ไดแก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (ไมดัดแหงจินตนาการ) 

ประเภทสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช ระดับ มัธยมศึกษา  /ปวส./ อุดมศึกษา 

 ชนะเลิศ  ไดแก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (มยุรา) 

 รองชนะเลิศ อันดับ 1 ไดแก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (ทวิภพ) 

 รองชนะเลิศ อันดับ 2 ไดแก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (กลองเอนกประสงค) 

ประเภทเคร่ืองแตงกาย จากวัสดุเหลือใช ระดับ มัธยมศึกษา  /ปวส./ อุดมศึกษา 

 ชนะเลิศ ไดแก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (White Diamond)  

               รองชนะเลิศ อันดับ 1 ไดแก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (ชุดเศษหนังรีไซเคิล) 

ประเภท ของใชสวนตัว จากวัสดุเหลือใช ระดับ นักเรียน/นักศึกษา/ประชาชน  

  ชนะเลิศ ไดแก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (เพียงพอดวยพอเพียง)  

 รองชนะเลิศ อันดับ 1 ไดแก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (ตะกราสําหรับคุณแม) 

               รองชนะเลิศ อันดับ 2 ไดแก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (เข็มขัดนิล) 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 



ผลการแขงขัน กิจกรรมโครงงาน Scoopy I Marketing Pian Contest by Honda    

ผลการแขงขัน การจัดEvent Marketing 

                     รองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ทีม SEPT  นางสาวเจนจิรา  จอมสวรรค , นางสาวธนพร 

อินจําปา  ,นางสาวนับเดือน  พิลาวุฒิ , นางสาวพรพรรณ  กันแกว , นางสาวพรทิพย  ปกจุมปู , นางสาววัชราภรณ  อุมา  และ 

นางสาวสุวรรณา  มณีจันทรสุข 

     รางวัลชมเชย  ไดแก  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ทีม CVC Classic นางสาวอลิสา  กูลละวรรณา , นางสาวอัมพิกา  

ดวงงา, นางสาวกิตติยา  เภตรา, นางสาวชไมพร  ไหวเต็ม และ นางสาวณูรีย  ใจสุข  

     รางวัลชมเชย  ไดแก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ทีม SCOOPY นายชลิตนันท  ทอแสงชัย , นายณฤเบศก  คําลือ , 

นายอาวู  แซหยี่, นางสาววิภาวดี  แซลี และ นางสาวอําภา  มาเยอะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ผลการแขงขันการประกวด VDO คลิป 1 นาที 

     รองชนะเลิศอันดับ 2  ไดแก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ทีมมั่วน่ิม นายกิตติวัฒน  เตชะ , นายจักรพันธ  บุญยะ

อนันต, นายณรงคฤทธิ์  ธรรมลังกา, นายณรงคศักด์ิ  ใจดี, นายอิทธิพร  มวงเขียว , นายอิศรา  วันทิตย, นายนภดล  มะโนสุขและ

นายพงศพล  ศรีพรม 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ผลการประกวดกระทงประดิษฐ ในเทศกาลลอยกระทง ของหนวยงานตางๆ  ประจําป 2554 

  ชนะเลิศการประกวดกระทงประดิษฐ ของเทศบาลนครเชียงราย ในเทศกาลยี่เปง ประจําป 2554 ไดแก                        

นายกฤษฎา  มาตัน, นายธนาวิทย  ปสติ, นายศรัณยู  พรมใจสา หอสคค. 2 คหกรรม  ไดรับถวยรางวัล พรอมเงินสด 3,000 บาท 

  ชนะเลิศการประกวดกระทงประดิษฐ  จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ไดรับเกียรติบัตร และเงินรางวัล  2,000 บาท 

ไดแก นายอนุรักษ  ชัยธนานันท  หอง สคค.2 คหกรรม 

  ชนะเลิศการประกวดกระทงประดิษฐ จากทาอากาศยาน แมฟาหลวงเชียงราย ไดรับเงินรางวัล 1,000 บาท ไดแก      

นายศรัณยู  พรมใจสา หอง สคค.2 คหกรรม 

  รองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดกระทงประดิษฐ จากทาอากาศยาน แมฟาหลวงเชียงราย  

ไดรับเงินรางวัล 800 บาท ไดแก นายกฤษฏา  มาตัน หอง สคค.2 คหกรรม 

  ชนะเลิศการประกวดกระทงประดิษฐ จากบานปางลาว ต .บานดู อ .เมือง จ .เชียงราย ไดรับเงินรางวัล 400 บาท ไดแก 

นายศรัณยู  พรมใจสา หอง สคค.2 คหกรรม 

                รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประกวดกระทงลอย จากเทศบาลดงมะดะ ต.ดงมะดะ อ.เมือง จ.เชียงราย ไดรับรางวัล  500 บาท 

ไดแก นายอนุรักษ  ชัยธนานันท หอง สคค.2 คหกรรม 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 

ผลการแขงขันวาดภาพ  เทคนิคสีนํ้าและสีนํ้ามัน ในงานเทศกาลเชียงรายดอกไมงาม คร้ังท่ี 8 จังหวัดเชียงราย 

วันท่ี 24-28 ธันวาคม 2554 

          ชนะเลิศ ไดแก นายเกียรติศักด์ิ  ใจยา ชศว.3วิจิตรศิลป รับเกียรติบัตร พรอมเงินรางวัล 5,000 บาท  

           ชนะเลิศ อันดับ 2 ไดแก นายณรงค  พรหมจันทร ปวส.2 วิจิตรศิลป รับเกียรติบัตร พรอมเงินรางวัล 3,000 บาท  

            ชมเชย ไดแก นายเฉลิมเกียรติ  บอนะ ปวส.2 วิจิตรศิลป รับเกียรติบัตร พรอมเงินรางวัล 1,500 บาท  

………………………………………………………………………………………………………………. 



ผลการประกวดวาดภาพสีนํ้าในหัวขอ “อนุรักษสัตวปาและบานของสัตวปา” ป พ.ศ. 2554 

ของสํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี 15 เชียงราย กรมอุทยานสัตวปา และพันธพืช วันท่ี 26 ธันวาคม 2554 

           ชนะเลิศ  ไดแก นายณัฐวุฒิ  สิงหฆะ ปวช .2 วิจิตรศิลป พรอมเงินรางวัล 3,000 บาท 

           รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ไดแก นายศุภชัย  แสงคํามา ปวช.2 วิจิตรศิลป พรอมเงินรางวัล 2,000 บาท 

             รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ไดแก นายพรรณฤทธิ์  คําปา ปวช.3 วิจิตรศิลป พรอมเงินรางวัล 1,500 บาท 

             รางวัลชมเชย ไดแก นายสิทธิพล  กุลพรหม ปวช .3 วิจิตรศิลป พรอมเงินรางวัล 1,000 บาท 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ผลการแขงขันกิจกรรมแมคโคร รวมพัฒนารานคาปลีก   ภายใต กิจกรรม แมคโคร และนักศึกษา มหาวิทยาลัย  รวมพัฒนา

รานคาปลีกทองถิ่น ระดับจังหวัด มอบรางวัลให วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2555 

            ชนะเลิศ ไดแก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

   

ผลการแขงขันการประกวดวาดภาพในหัวขอ  พระราชกรณียกิจ สมเด็จยา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา                            

เน่ืองในวันคลายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี วันท่ี 18 กรกฎาคม 2554 

           ชนะเลิศ ไดแก นายศุภวัทน ปาเปาอาย  แผนกวิชาวิจิตรศิลป  

            รองชนะเลิศ  อันดับ 1 ไดแก นายฉัตรชัย ฟกปลั่ง  แผนกวิชาวิจิตรศิลป  

           รองชนะเลิศ  อันดับ 2 ไดแก นายหอง หนานบุญ  แผนกวิชาวิจิตรศิลป  

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

เยาวชนดีเดน ของจังหวัดเชียงราย ประจําป 2554 

             -นายจิระพงศ  ปราณี ไดรับเกียรติบัตรยกยอง เปนเยาวชนดีเดน ดานจิตสาธารณะ เน่ืองในวันเยาวชนแหงชาติ ประจําป 

2554  ของเทศบาลนครเชียงราย 

          -นายกฤษฎา มาตัน ไดรับเกียรติบัตรยกยอง เปนเยาวชนดีเดน ดานจิตสาธารณะ เน่ืองในวันเยาวชนแหงชาติ ประจําป 

2554  ของเทศบาลนครเชียงราย 

         -นางสาว คําพร กาวารส ไดรับเกียรติบัตรยกยอง เปนเยาวชนดีเดน ดานจิตสาธารณะ เน่ืองในวันเยาวชนแหงชาติ 

ประจําป 2554  ของเทศบาลนครเชียงราย 

......................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 



ผลงานของนักเรียน นักศึกษาดีเดน  ระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจําปการศึกษา 2554 

การแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับหนวย หนวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

ประจําปการศึกษา 2554  วันท่ี 1 ธันวาคม 2554 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

1. ทักษะสุนทรพจนภาษาไทย   

-  ชนะเลิศ ไดแก นายอดิเรก พุทธจันทร ชออ.1/2 และ นางสาวพิมลพร พริบไหว  ชพบ.1/3 

2. ทักษะรักการอาน   

- ชนะเลิศ ไดแก นาย อดิเรก พุทธจันทร ชออ.1/2  และ นางสาว พิมลพร พริบไหว ชพบ.1/3 

- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดแก นางสาว จิรนันท มะโนวรรณา ชออ.3/2 

              - รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ไดแก นางสาว ลลิตา อินสุภา  ชออ.1/2 

3. ทักษะเลานิทานพื้นบาน 

 - ชนะเลิศ ไดแก นายจิระพงษ ปราณี สบบ.1/2 

 - รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดแก นางสาวศศิธร นครสุข ชพบ.1/2 

 - รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ไดแก นายพงศพัฒน ประทุมชาติ สบต.1 

4. ทักษะการประกวดรองเพลงลูกทุงชาย 

 - ชนะเลิศ ไดแก นายเจษฏา ปงกันทา ชคค.3 

5. ทักษะการประกวดรองเพลงลูกทุงหญิง 

 - ชนะเลิศ ไดแก นางสาวนภาตา โชติ ชพค.3/2 

 - รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดแก นางสาวสุนิสา ชุมมะโน ชคอ.3/1 

 - รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ไดแก นางสาววันเพ็ญ อาเคอ ชอร.1 

6. ทักษะการพูดสาธิตภาษาอังกฤษ 

 - ชนะเลิศ ไดแก นางสาวแกวโสภา โยสุดใจ ชออ.3/1 

  -  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดแก นายมนแกว แสงวง ชคอ.2/2 

 - รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ไดแก นางสาวศิริเพ็ญ เขื่อนเพชร ชอร.3 

7. ทักษะการกลาวสุนทรพจนภาษาจีน 

 - ชนะเลิศ ไดแก นางสาวโสภา ทูตสันติ ชคผ.1 

 - รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดแก นางสาวศิริพรรณ มาเยอะ ชออ.1/2 

  - รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ไดแก นางสุภาพร เปยวแล ชออ.1/2 

8. ทักษะการประกวดรองเพลงสากลหญิง 

            - ชนะเลิศ ไดแก นางสาวอมรทิพย เกษม ชคอ.2/1 

           - รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดแก นางสาวจิรนันท มะโนวรรณ ชออ.3/2 

           - รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ไดแก นางสาวศิริรัตน เรือทา ชพบ.1/3 

9. ทักษะการประกวดรองเพลงสากลชาย 

          - ชนะเลิศ ไดแก นายเจษฏา อินตะโน ชออ.3/2 

          - รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดแก นายมานพ แชมือ ชคอ.1/1 

 



10. ทักษะการประกวดรองเพลงไทยสากลหญิง 

         - ชนะเลิศ ไดแก นางสาวอรยาณี วาศิระมงคล สคอ.2 และ นางสาวศุภัทรา ศรีเกษตร ชออ.3 

        - รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดแก นางสาววิภาวดี พิมลธิกุล ชคผ.3 และ นางสาวอมรทิพย เกษม ชคอ.2/1 

11. ทักษะการประกวดรองเพลงไทยสากลชาย 

        - ชนะเลิศ ไดแก นายเจษฏา อินตะโน ชออ.3/2 

       - รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดแก นายอานนท ยามี ชคอ.3/1 

       - รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ไดแก นายชรินทรศักด์ิ ศักด์ิสกุลโรจน ชศบ.3 

12. ทักษะการแขงขันการตอบปญหาวิชาการประวัติศาสตร 

      - ชนะเลิศ ไดแก นางสาวคนึงนิจ สุคณาวงษา ชอร.3 และ นางสาวอรรวรรณ จินะวงค ชพบ.2/2 

     - รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดแก นางสาวศศิธร นครสุข ชพบ.1/2 

     - รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ไดแก นางสาวสุพรรณษา ค าแขก ชออ.1/2 และ นางสาวจีรภา ตะค า ชออ.1/2 

13. ทักษะการแขงขันวิชาพื้นฐาน ระดับ ปวส. 

     - ชนะเลิศ ไดแก นางสาวนันทิยา นันตะปาน สบบ.1/2 และ นางสาวจันทนา สุนีราช สลบ.1 

     - รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดแก นางสาวหน่ึงฤทัย ไขกา สบบ.1/2, นางสาวสุมาลี พรมวิภา สลบ.1  

                               และนายวีกิจ อํานาจศิริกุล   สคอ.1 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ผลการแขงขัน การประกวดเรียงความ “พระคุณแม” เน่ืองในกิจกรรมวันแม 

วันท่ี 12 สิงหาคม 2554 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

ผลการประกวด เรียงความ พระคุณแม 

ชนะเลิศ ไดแก นางสาวจัทนา สุนีราช สบล.1 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก นางสาวมัทนา ชาวลี้แสน สอร.2 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก นางสาวพัชรี อามอ ชคผ.2 

ชมเชย ไดแก นางสาวสุรางค เยาวตาทราย ชพค.3/1 

ผลการประกวด กลอนสุภาพวันแม 

ชนะเลิศ ไดแก นางสาวมัทนา ชาวลี้แสน สอร.2 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแกนางสาวธนิกานต อาจอ สอร.2 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก นางสาวประกายดาว ปดทุมวรรณ สอร.2 

ชมเชย ไดแก นางสาวจันทนา สุนีราช สบล.1 

ผลการประกวด การจัดนิทรรศการวันแม 

ชนะเลิศ ไดแก แผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ไดแก แผนกวิชาคหกรรม 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ไดแก  แผนกวิชาบัญชี 

 

 



รายชื่อคุณแมดีเดน และลูกกตัญู ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจําปการศึกษา 2554 

เขารับเกียรติบัตรยกยอง วันท่ี 11 สิงหาคม 2554 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

แผนกวิชาการบัญชี 

ชื่อ – สกุล มารดา ชื่อ     สกุล นักเรียน/นักศึกษา  

1. นางธรรมา ใจสะอาด    นางสาวแสงดี ใจสะอาด  

2. นางสาวเพ็ญผกา ปญโญ   นายพิชเญศ วงคจ๋ีแก๎ว  

3. นางกิ่งกาญน แก๎วคํา    นางสาวปยพร แก๎วคํา  

4. นางนงลักษณ วิริยะตระกูลธร   นางสาวดลพร วิริยะตระกูลธร  

5. นางอําไพ ปนเมือง    นางสาวสุจิตรา ปนเมือง  

แผนกวิชาการเลขานุการ 

ชื่อ – สกุล มารดา ชื่อ     สกุล นักเรียน/นักศึกษา  

1. นางบัวบาน บุญศรีเปง    นางสาวปยะพรรณ บุญศรีเปง  

2. นางเขมกร การิยา    นางสาวเจนจิรา การิยา  

3. นางสุกัญญา กาใจ    นางสาวชนิฎา กาใจ  

4. นางณัฐณี เกษร    นางสาวเหมวดี เกษร  

แผนกวิชาการตลาด 

ชื่อ – สกุล มารดา ชื่อ     สกุล นักเรียน/นักศึกษา 

1. นางจันศรี ปาลําลี    นางสาวสายฝน ปาลําลี  

2. นางบัวคํา แกวแปง    นางสาวศุภดา แกวแปง  

3. นางอาทิตย  จันทรทาพูน    นางสาวทิพวรรณ จันทาพูน  

4. นางกาญจนา บรรเลงใจ   นางสาวหน่ึงฤดี ชองกระโดด  

5. นางพรรณงาม กันแกว    นางสาวพรพรรณ กันแกว  

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อ – สกุล มารดา    ชื่อ – สกุล นักเรียน/นักศึกษา 

1. นายอุดม โรมจุมจัง    นางสาวพิมพชนก โรมจุมจัง  

แผนกวิชาคหกรรม 

ชื่อ – สกุล มารดา    ชื่อ – สกุล นักเรียน/นักศึกษา 

1. นางจันทรสวย กองมา    นายธนโชติ กองมา  

2. นางกุลณภัสสร การเร็ว   นางสาวปยพัชร  เกตุแท  

3. นางฟองจันทร ปงจันตา   นายเจษฎา ปงจันตา  

4. นางนงนุช รักทา    นายสุมนัส รักทา  

5. นางศิรารัตน พรมใจสา   นายศรัณยู พรมใจสา  

 

 

 



แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ชื่อ – สกุล มารดา    ชื่อ – สกุล นักเรียน/นักศึกษา 

1. นางพวงเพชร มะยอง    นายอนันต มะยอง  

2. นางธีระนุช นาวา    นายณรงคฤทธิ์ นาวา  

3. นางอัมพร สุริยนต    นางสาวประภาสิริ สุริยนต  

4. นางบัวตอง อินต๏ะวงค   นายณรงคชัย อินตะวงค  

5. นางวิไล รุงจํารัส    นายบวรทัต รุงจํารัส  

แผนกวิชาการโรงแรมและการบริการ 

ชื่อ – สกุล มารดา    ชื่อ – สกุล นักเรียน/นักศึกษา 

1. นางยุพา ใจปนตา    นางสาววาสนา ไชยวิราช  

2. นางเลี่ยม เมืองมูล    นางสาวอภิญญา เมืองมูล  

3. นางอาภากร โหราเจริญกุล   นางสาววริศรา รังสฤษฎากร  

4. นางจันแกว ยาวิราช    นางสาววิจิตรา ยาวิราช  

แผนกวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียว 

ชื่อ – สกุล มารดา ชื่อ – สกุล นักเรียน/นักศึกษา 

1. นางปวงผกา พุทธจันทร   นายอดิเรก พุทธจันทร  

2. นางประนอม เกตุแยม    นางสาวโฉมนภา โสภสุนทร  

3. นางศรีพรรณ ปงผาบ    นายณัฐพงศ ปงผาบ  

4. นางอาวอน ยวงมณี    นางสาวพัชรินทร ยวงมณี  

5. นางจันทรต๊ิบ พรหมไชย   นางสาวมนทิรา บุญเปง  

แผนกวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย 

ชื่อ – สกุล มารดา ชื่อ – สกุล นักเรียน/นักศึกษา 

1. นางเกษม มันเทศสวรรค   นางสาววิภาวรรณ มันเทศสวรรค  

2. นางสุมาลี ท๎าววินาทร    นางสาวณัฐธิดา ทาววินาทร  

3. นางเพชรรุง คําชุม    นายอภิวัฒน คําชุม  

4. นางบูซึ อยูลือ     นางสาวสุฐิตา อยูลือ  

แผนกวิชาการออกแบบ 

ชื่อ – สกุล มารดา ชื่อ – สกุล นักเรียน/นักศึกษา 

1. นางอําไพ บุญสูง    นางสาวสุพัตรา พิมพพิพัฒน  

2. นางจารี กอใจ     นางสาวปยะพร กอใจ  

3. นางสุภาวรรณ โพธาชัย   นายการัณยภาส โพธาชัย  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



รางวัลที่คณะผูบริหาร  ครูไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ ปการศึกษา 2554 

 

1.นางสาวสุกัญญา  ไทยมานะ ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ไดรับการเลื่อนวิทยฐานะ                

จากผูอํานวยการ ชํานาญการพิเศษ เปนผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 

2.นายโพธิ์ตะวัน  ทีโยตระกูล รางวัลดีเดน ระดับเหรียญทอง ไดรับเกียรติบัตร การประกวดจัดทําสถานที่เรียนรู

เทคโนโลยีเฉพาะทาง ผลงาน หองปฏิบัติการบัญชี ปงบประมาณ พ .ศ.2533 โดย

ศูนย เทคโนโลยีสารสนเทศและกรมอาชีวศึกษา  

 

3. นายเอนกวงศ  ยอดดําเนิน ไดรับรางวัลดีเดน ระดับเหรียญเงิน ไดรับเกียรติบัตร การประกวดจัดทําสถานที่

เรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทาง ผลงาน การพัฒนาซอฟตแวรและเว็บไซด 

ปงบประมาณ พ.ศ.2533  โดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและกรมอาชีวศึกษา 

4.นางคนึงนิจ  พรหมเนตร  ไดรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียติ หน่ึงครูแสนดี ประจําปการศึกษา 2554                   

จากทานผูวาราชการจังหวัดเชียงราย นายธานินทร  สุภาแสนในงานวันครู                        

วันที่ 16 มกราคม  2555  ณ  โรงเรียนเทศบาล 6 

5.นายปริวิชญ  ไชยประเสริฐ ไดรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียติ หน่ึงครูแสนดี ประจําปการศึกษา 2554                   

จากทานผูวาราชการจังหวัดเชียงราย นายธานินทร  สุภาแสนในงานวันครู                        

วันที่ 16 มกราคม  2555  ณ  โรงเรียนเทศบาล 6 

6.นางกุลวรรณ  ร่ืนรวย ไดรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียติ หน่ึงครูแสนดี ประจําปการศึกษา 2554                   

จากทานผูวาราชการจังหวัดเชียงราย นายธานินทร  สุภาแสนในงานวันครู                        

วันที่ 16 มกราคม  2555  ณ  โรงเรียนเทศบาล 6 

7.นายเฉลิมชัย  ภูจีนาพันธ    -ไดรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียติ หน่ึงครูแสนดี ประจําปการศึกษา 2554                   

จากทานผูวาราชการจังหวัดเชียงราย นายธานินทร  สุภาแสนในงานวันครู                        

วันที่ 16 มกราคม  2555  ณ  โรงเรียนเทศบาล 6 

-ครูผูสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดีเดน ของคุรุสภา ประจําป 2554 

8.นางนัยรัตน  กลาวิเศษ ไดรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียติ หน่ึงครูแสนดี ประจําปการศึกษา 2554  จาก

ทานผูวาราชการจังหวัดเชียงราย นายธานินทร  สุภาแสนในงานวันครู วันที่ 16 

มกราคม  2555  ณ  โรงเรียนเทศบาล 6 

9.นายอิทธิ  โลหะชาละ   ไดรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียติ หน่ึงครูแสนดี ประจําปการศึกษา 2554                   

จากทานผูวาราชการจังหวัดเชียงราย นายธานินทร  สุภาแสนในงานวันครู                        

วันที่ 16 มกราคม  2555  ณ  โรงเรียนเทศบาล 6 

10.นางพจนา  นพรัตน ไดรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียติ หน่ึงครูแสนดี ประจําปการศึกษา 2554                   

จากทานผูวาราชการจังหวัดเชียงราย นายธานินทร  สุภาแสนในงานวันครู                        

วันที่ 16 มกราคม  2555  ณ  โรงเรียนเทศบาล 6 

11.นางพิสมัย  นนประสาท ไดรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียติ หน่ึงครูแสนดี ประจําปการศึกษา 2554                   

จากทานผูวาราชการจังหวัดเชียงราย นายธานินทร  สุภาแสนในงานวันครู                        

วันที่ 16 มกราคม  2555  ณ  โรงเรียนเทศบาล 6 



12.นางมนทิรา  สุวรรณไตรย ไดรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียติ หน่ึงครูแสนดี ประจําปการศึกษา 2554                   

จากทานผูวาราชการจังหวัดเชียงราย นายธานินทร  สุภาแสนในงานวันครู                        

วันที่ 16 มกราคม  2555  ณ  โรงเรียนเทศบาล 6 

13.นางวชิราภรณ  โลหะชาละ -ไดรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียติ หน่ึงครูแสนดี ประจําปการศึกษา 2554                   

จากทานผูวาราชการจังหวัดเชียงราย นายธานินทร  สุภาแสนในงานวันครู                        

วันที่ 16 มกราคม  2555  ณ  โรงเรียนเทศบาล 6 

-ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ และเทคโนโลยีดีเดนของคุรุสภา 

 ประจําป 2554 

14.นางวัชรี  แสนสิงหชัย   ไดรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียติ หน่ึงครูแสนดี ประจําปการศึกษา 2554                   

จากทานผูวาราชการจังหวัดเชียงราย นายธานินทร  สุภาแสนในงานวันครู                        

วันที่ 16 มกราคม  2555  ณ  โรงเรียนเทศบาล 6 

15.นางสมศรี  ยอดสุวรรณ ไดรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียติ หน่ึงครูแสนดี ประจําปการศึกษา 2554                   

จากทานผูวาราชการจังหวัดเชียงราย นายธานินทร  สุภาแสนในงานวันครู                        

วันที่ 16 มกราคม  2555  ณ  โรงเรียนเทศบาล 6 

16.นางสาคร  วรรณสุข   ไดรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียติ หน่ึงครูแสนดี ประจําปการศึกษา 2554                   

จากทานผูวาราชการจังหวัดเชียงราย นายธานินทร  สุภาแสนในงานวันครู                        

วันที่ 16 มกราคม  2555  ณ  โรงเรียนเทศบาล 6 

17.นางมนทิรา  สุวรรณไตรย      ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมดีเดน  ของคุรุสภา 

ประจําป 2554 

18.นางศศิวิมล  สรรพศรี ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศดีเดนของคุรุสภา ประจําป 2554 

19.นายสุรสิทธิ์  ปุสุรินทรคํา ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู ศิลปะดีเดนของคุรุสภา ประจําป 2554 

20.นางวรรณพร  ชูสกุลพัฒนา   ครูผูสอนดีเดนของอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย (อศจ.) ประจําป 2554 

21.นางสมศรี  ยอดสุวรรณ ครูผูสอนดีเดนของอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย (อศจ.)  ประจําป 2554 

22.นางสาวศิริลักษณ  แกนจันทร ไดรับคัดเลือกเปนครูผูสอน กิจกรรมลูกเสือสามัญดีเดน ของจังหวัดเชียงราย 

ประจําป   2554 

23.นางเกษมศรี แอททวูด ไดรับการยกยองผูทําคุณประโยชนทางดานการศึกษา ของ สกสค.ระดับจังหวัด 

24.นางสมศรี ยอดสุวรรณ ไดรับการยกยองผูทําคุณประโยชนทางดานการศึกษา ของ สกสค.ระดับจังหวัด 

25.นางพิสมัย นนประสาท ไดรับคัดเลือกเปนครูสอนดี ของจังหวัดเชียงราย  ประจําป   2554 

26.ครูสาคร  วรรณสุข ไดรับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการประกวด  อาหารประเภทยํา                                       

ณ หางสหทวีกิจ เชียงราย 
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