
รางวัลระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2558 
************************************************* 

1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้รับรางวัลสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2557 
2. รางวัลนักศึกษาพระราชทาน  ประจ าปีการศึกษา  2557 
 ได้แก่ นายเชิดชาย จอมวงศ์ 
3. รางวัลชมเชยนักศึกษาพระราชทาน  ประจ าปีการศึกษา  2557 
 ได้แก่ นายอนุพล จูมพลาศร ี

************************************************* 
 

การประกวดจัดสถานที่เรียนรู้เฉพาะทาง ประจ าปีการศึกษา 2558  
1. รางวัล :  เหรียญทอง  ระดับชาติ 
ชื่อผลงาน:  ห้องฝึกปฏิบัติการแม่บ้านโรงแรม 
ผู้จัดท า: นางพิมพ์ณดา  นนประสาท, นางสาวนภาพร บ่อแก้ว, นายศุภศานต์ รักสกุล, นางวชิราภรณ์ โลหะชาละ  

และนางสาวพิสมัย ต๊ะวิโล 
2. รางวัล : เหรียญเงิน  ระดับชาต ิ
ชื่อผลงาน:  เชียงราย (ศูนย์เรียนรู้วิชาขนมไทย) 
ผู้จัดท า: นางอนงค์นาถ ปัญญารัตน์, นางสุรีย์ ทองกร, นางสาคร วรรณสุข, นายอนุพล บุญศรี,  

นางสาวปนัดดา พึ่งศิลป์ และนายบดินทร์ ยอดประดิษฐ์ 

************************************************* 
นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี เข้าร่วมการแข่งขันท าบัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป “Asean Accounting Award”   

วันท่ี 24 สิงหาคม 2558  
ล าดับที่ 1 ได้แก่ นายศุภวิชญ์ หน่อแก้ว และนางสาวเบญจวรรณ บุญธรรม 
ล าดับที่ 3 ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ เคร่ืองสนุก และนางสาวกฤตพร รินนายรักษ์ 
ล าดับที่ 4 ได้แก่ นางสาวสุปราณี เกเยน และนายวิศิษฏ อภิญญาวิศาล 
ล าดับที่ 5 ได้แก่ นางสาววิริยา ยอดปั๋น และนางสาวพรนิภา พยราช 
ล าดับที่ 6 ได้แก่ นางสาวสาริณี นัยติ๊บ แลนางสาวบุญร้องจะปอ 
ล าดับที่ 7 ได้แก่ นางสาวอลิษา ตามี่ และนางสาวธิดาลักษณ์ มาเยอะ 
ล าดับที่ 9 ได้แก่ นายชยุตม์ วิรัตน์เกษม และนางสาววิมลสิริ วงเวียน 
ล าดับที่ 11 ได้แก่ นางสาวศิรดา วงศ์พิทักษ์วัฒนา และนางสาวประภาภรณ์ เขื่อนค าแสน 
ล าดับที่ 12 ได้แก่ นายสุภเวช อินต๊ะโน และนายสรโม เอ่าแม 

************************************************* 
นายสุภเวช อินต๊ะโน นักเรียนแผนกวิชาการบัญชี ได้รับรางวัล “ตาราอวอร์ด” บุคคลผู้ปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์  

ระดับประเทศ จากแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานและสาวิกาสิกขาลัย 
************************************************* 



การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งท่ี 25 ระหว่างวันท่ี  2 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 
ณ จังหวัดนครสวรรค์  

1. รางวัลชนะเลิศ  ทักษะสุนทรพจน์ภาษาจีน  
ได้แก่  นางสาวรุจิรา  แซ่เออ  

2. รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบ  Web   Page   ปวส.  
ได้แก่  นายณรงค์ฤทธิ์  รัศมี   และนายอนันต์  แสงเพ็ชรสิริพันธ์   

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการออกแบบและตัดเย็บท างานสตรีอายุระหว่าง  ๒๕-๓๕  ปี    ระดับ  ปวส.  
ได้แก่  นางสาวชรัญญา  จันทร์เลน,  นางสาวบุษกร  เหล็กเพชร , นางสาวอุษา  ฤดีเลิศโภคิม   
และนางสาวดาว แซ่มือ  

4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ทักษะการประยุกต์งานดอกไม้แบบไทย ระดับ ปวส.  
ได้แก่  นายชัยชาญ บานใจ, นายธาวี ไชยมงคล  และนางสาวศรีสุดา แซ่เต๋ิน 

************************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รางวัลระดับภาค ภาคเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2558 
************************************************* 

การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ  ครั้งท่ี  10  “พญามังรายเกมส์”  
 ระหว่างวันท่ี  19-25 กรกฎาคม  2558    ณ  สนามกีฬากลาง   จังหวัดเชียงราย 

1. รางวัล : ชนะเลิศเหรียญทอง วอลเลย์บอลชาย 
    ได้แก่  นายชัยชาญ บานใจ, นายธนวัฒน์  สุริยะ, นายกิตติทัต เขื่อนห้าว, นายทรงเกียรติ  จันโอทาน, 

นายพิสิษฐ์  พรจิตสวัสดิ์, นายอ านาจ  แซ่ฟ้า, นายชัชชัย  สุนันท ์ และนายเอกราช  มณีวรรณ 
2. รางวัล :  ชนะเลิศ  กีฬาฟุตซอล 
    ได้แก่  นายชาตรี  ปอแฉ่,  นายสมคิด  มาเยอะ, นายยุทธชัย  รุ่งอุดมสมบัติ, นายกฤษดา  สุวรรณศร,ี 

นายกลยุทธ  วัฒนศรีสุธากุล, นายอาลี  อายิ, นายชัยวัฒน ์ ชมพูอาจ  และนายเปรมนที  ธินันชัย 
3. รางวัล :  นักกีฬาฟุตซอลยอดเยี่ยม 
    ได้แก่  นายอาลี      อายิ 
4. รางวัล :  เหรียญเงิน   กีฬาบาสเกตบอลหญิง 
    ได้แก่  นางสาวอโรชา  ภู่สุพรรณ, นาสาวปวีณ์นุช  มะโนสด, นางสาวพันธ์ผรา อุดตึง,  นางสาวนิภาพร  อายิ, 

นางสาวนลินา ใจเป็ง, นางสาวฐานิกา  คงสมบัติ, นางสาวคัชรินทร์ ญา อุทาโย 
และนางสาวธนัญญา  ฟูเมืองค า 

5. รางวัล :  เหรียญเงิน มวยไทยสากล 
    ได้แก่  นางสาววิภาวี ร้องขันแก้ว และนางสาวพัชรี ประกายนอก 

************************************************* 
ผลการแข่งขันกีฬาคนพันธุ์ R อาชีวะเกมส์ ระดับจังหวัด ในระหว่างวันท่ี 19 -21 มิถุนายน 2558 ประจ าปีการศึกษา 2558   

ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย 
1. รางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาบาสเกตบอล ชาย, หญิง 
2. รางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาฟุตซอลชาย 
3. รางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลชาย 
4. รางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาเปตองหญิงเด่ียว 
5. รางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาหมากล้อมทุกรายการ จ านวน 7 รายการ 
6. ตัวแทนกีฬาตะกร้อทีมชุด 
7. กรีฑา 100 เมตร หญิง 

 วิ่งผลัด 4* 100 เมตร ชาย 
 ว่ิง 3,000 เมตร ชาย 
 วิ่ง 5,000 เมตร ชาย 

8. มวยไทย/มวยสากล สมัครเลน่ จ านวน 4 รายการ 

************************************************* 



 
การประกวดจัดสถานที่เรียนรู้เฉพาะทาง ประจ าปีการศึกษา 2558 วันที่ 28 สิงหาคม 2558 

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
       1. รางวัล :   เหรียญทอง  ระดับภาค ภาคเหนือ 

    ชื่อผลงาน:  ห้องฝึกปฏิบัติการแม่บ้านโรงแรม 
     ผู้จัดท า:  นางพิมพ์ณดา  นนประสาท, นางสาวนภาพร บ่อแก้ว, นายศุภศานต์ รักสกุล,  

นางวชิราภรณ์ โลหะชาละ และนางสาวพิสมัย ต๊ะวิโล 
2. รางวัล :  เหรียญทอง  ระดับภาค ภาคเหนือ 
    ชื่อผลงาน:  เชียงราย (ศูนย์เรียนรู้วิชาขนมไทย) 
     ผู้จัดท า:  นางอนงค์นาถ ปัญญารัตน์, นางสุรีย์ ทองกร, นางสาคร วรรณสุข, นายอนุพล บุญศรี,  

นางสาวปนัดดา พึ่งศิลป์ และนายบดินทร์ ยอดประดิษฐ์ 
3. รางวัล :  เหรียญเงิน  ระดับภาค ภาคเหนือ 
    ชื่อผลงาน:  ACC – SMART LAB  
    ผู้จัดท า:  นายโพธิ์ตะวัน ทีโยตระกูล, นางฐาปนี กูลพิมาย, นางเยาวเรศ เวียงค า, นางยุวดี กันทะ  

และนางสาวสุนิสา รัตนประยูร 
4. รางวัล :  เหรียญเงิน  ระดับภาค ภาคเหนือ 
    ชื่อผลงาน:  การพัฒนาโปรแกรมและเว็บไซต์ 
    ผู้จัดท า:  นายเอนกวงค์ ยอดด าเนิน, นางสาวนุชจรี แก้วเพียร, นางสาวดวงกมล ท้าวอินต๊ะ  

และนายรัชชานนท์ ปัญญาฟู 
5. รางวัล :  เหรียญทองแดง  ระดับภาค ภาคเหนือ 
    ชื่อผลงาน:  ห้องปฏิบัติการเลขานุการ 
    ผู้จัดท า: นางสาวเทพิน มัธยมจันทร์, นางเจษฎา วงศ์ใหญ่, นางกนกวรรณ มูลมณี, นางสาวสุปรียา สันอุดร, 

นางสาวนันทภรณ์ ธิวงศ์เวียง และนางสาวดาวรุ่ง เดชบุญ  

************************************************* 
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ประจ าปกีารศึกษา 2558 

ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2558 ณ วทิยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 
 

ผลการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน  
ทักษะสุนทรพจน์ภาษาจีน      

ชนะเลิศ   นางสาวรุจิรา  แซ่เออ 

ผู้ควบคุม   เหล่าซือ Li Jie 

ทักษะการตอบปัญหาทางวิชาการ (วิชาประวัติศาสตร์ไทย) 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวบุญร้อง  จะปอ และ นางสาวสาริณี  นัยติ๊บ 
ผู้ควบคุม  นางเณรี  ช่างหล่อ และนายเฉลิมชัย  ภู่จีนาพันธ์ 



 

การประกวดร้องเพลงสากล  ชาย 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายศักดา  มาเยอะ 
ผู้ควบคุม  นางสุพัตรา พรหมพิชัย และนายศุภศานต์ รักสกุล 

ทักษะหน่วยองค์การวิชาชีพดีเด่น ระดับภาค ภาคเหนือ 
 รองชนะเลิศ อันดับ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 ผู้ควบคุม   นายอนุพล  บุญศรี 
 
ผลการเลือกตั้งนายกองค์การ ระดับภาค ภาคเหนือ 
 ล าดับที่ 3   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นายชยุตม์  วิรัตน์เกษม ได้ต าแหน่ง ประชาสัมพันธ์ 

ผู้ควบคุม   นายอนุพล  บุญศรี 
 

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะการออกแบบ  Web   Page   ปวส. 

ชนะเลิศ   นายณรงค์ฤทธิ์  รัศมี   และนายอนันต์  แสงเพ็ชรสิริพันธ์ 
ผู้ควบคุม   นายธวัชชัย  สาเกตุ 

ทักษะการประกอบอาหารชุดแบบตะวันตก ระดับ ปวส. 
ชนะเลิศ   นายศักดิ์สิทธ์  สุวรรณไตรย์, นายเกรียงไกร  ค านนท์ และนางสาวชนิสรา  ใจสุง 
ผู้ควบคุม  นายรักษ์กิติ์  ศิริพรรณรัตน์ 
 
 

ทักษะการออกแบบและตัดเย็บท างานสตรีอายุระหว่าง  ๒๕-๓๕  ปี    ระดับ  ปวส. 
รองชนะเลิศ อันดับ  1 นางสาวชรัญญา  จันทร์เลน,  นางสาวบุษกร  เหล็กเพชร  นางสาวอุษา  ฤดีเลิศโภคิม   

และนางสาวดาว แซ่มือ  
ผู้ควบคุม  นางอ าไพ สาริกานนท์ และนางสาวภคพร ไพบูลย์ 

ทักษะการผสมเครื่องดื่ม    ประเภท  Flair  Bartender  ระดับ ปวช./ ปวส.    
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายวทัญญู ภูเขียว    
ผู้ควบคุม  นายจิรวัฒน์ วงกา 

ทักษะการผสมเครื่องดื่ม   ประเภท  Classic  Bartender   
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวดาว  แซ่มือ 
ผู้ควบคุม   นายจิรวัฒน์ วงกา 

ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายพิสิษฐ์  พรจิตสวัสดิ์  , นางสาวอารียา  อินตาเผือ   และนางสาวผกาพร  รุ่งสุขสันต์

สกุล 
ผู้ควบคุม   นางพิมพ์ณดา  นนประสาท 



 

ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเท่ียว  ระดับ  ปวส. 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวสกุลภัทร เลากาศ    และนายอภิสิทธิ์  ขุนทิตย์ 
ผู้ควบคุม   นายพีระพงษ์ ดวงสนิท และนางฤทัยชนก ไผ่ผาด   

ทักษะวิชาการประกอบอาหารไทยเป็นชุด ระดับ ปวช. 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาววาสนา  ชื่นตระกูลดี,  นางสาวศิริพรรณ  สิทธิวรโชติ และนางสาวนาโบ  จะซี 

 ผู้ควบคุม   นายกุลธวัช  แสนค าปิง 
ทักษะการประยุกต์งานดอกไม้แบบไทย ระดับ ปวส. 

รองชนะเลิศ อันดับ2 นายชัยชาญ บานใจ, นายธาวี ไชยมงคล  และนางสาวศรีสุดา แซ่เต๋ิน 
ผู้ควบคุม  นายกฤษฎา  มาตัน 

ทักษะการวาดภาพคนเหมือน 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายสิปปภาส  แก้วรากมุก 
ผู้ควบคุม  นายสุระชิต ทะยะธง 

ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเท่ียว  ระดับ  ปวช. 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายเจนวิส  มาเยอ , นางสาวพลอยแสง   หน่อใจยา   และนางสาวนางแสง นาเงิน   
ผู้ควบคุม   นางจงรักษ์  นาสี , นางฤทัยชนก ไผ่ผาด และนางเสาวคนธ์ อาทนิตย์     

ทักษะการบัญชีกับคอมพิวเตอร์   ระดับ ปวช. 
ล าดับที่  4 (ชมเชย) นางสาวประภาภรณ์  เขื่อนค าแสน   และนางสาวศิรดา  วงศ์พิทักษ์วัฒนา 
ผู้ควบคุม  นางยุวดี  กันทะ 

ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี  ระดับ ปวส. 
ล าดับที่  5 (ชมเชย) นางสาววริยา  ยอดปั๋น    และนางสาวพรนิภา  พยาราช 
ผู้ควบคุม   นางสาวสุนิสา  รัตนประยูร 

ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์   ระดับ ปวช.    
ล าดับที่  4 (ชมเชย) นายสมบุญศักดิ์  สุวรรณ์ 
ผู้ควบคุม   นางกนกวรรณ  มูลมณี 

ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. 
ล าดับที่  6 (ชมเชย) นางสาววรรณิภา  อามอ 
ผู้ควบคุม  นางสาวนันทภรณ์  ธิวงค์เวียง 

ทักษะการประยุกต์ดอกไม้ในท้องถิ่น ระดับ ปวช. 
ล าดับที่  4 (ชมเชย) นายธนวัฒน ์ สุริยะ , นางสาวนารีรัตน์  ศรีพรม , 

นายจักรพัน  จันพรม , นางสาวศุจินธร  ค าปินต๊ิบ, นายอรรภพันธ์  แก้วหน่อ 
ผู้ควบคุม  นายกฤษฎา  มาตัน 

ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสถานการณ์เบียร์เกมส์  ปวส. 
ล าดับที่ 4 (ชมเชย) นางสาวทิพย์ธิวรรณ์  เขื่อนแก้ว, นางสาวพัตพิมล   

โมหะจิตต ์, นางสาวพิมพกานต์  เมืองมูล และนางสาวพิทยา  น ามินทร์ 



ผู้ควบคุม   นางพจนา นพรัตน์ และนางสาวเครือฟ้า อุทธิยา 

ทักษะการออกแบบตกแต่งภายใน  “ห้องพักผ่อน  Family  Room 
ล าดับที่  4 (ชมเชย) นายอภิสิทธิ์    จันทร์ทิพย์ 
ผู้ควบคุม  นางศศิญา  เจริญสุข 

ทักษะการออกแบบต้นฉบับปกหนังสือเร่ือง  “ค่านิยม  ๑๒  ประการ 
ล าดับที่  4 (ชมเชย) นางสาวรัตนาภรณ์  จินดาธรรม  
ผู้ควบคุม   นางสาวเมทินี  ปัญญาฟู 

ทักษะการพูดในท่ีสาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) 
ล าดับที่ 4 (ชมเชย)  นางสาวอามอ  อาซ้องกู่ 
ผู้ควบคุม  นางวัชรี แสนสิงห์ชัย และ Miss Rosalie Dagaojes Rubino 

ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ 
ล าดับที่ 5 (ชมเชย เหรียญทองแดง)  นายธวัชชัย  ฐานดี   และนายคณพันธ์  แฝงต้น 
ผู้ควบคุม  นางสาวนุชจรี  แก้วเพียร 

ทักษะจิตรกรรมสีน้ าหุ่นน่ิง 
ชมเชย   นางสาวขนิษฐา  จีราวรรณ์ 
ผู้ควบคุม  นายกมล  สาลิกานนท์ 
 

************************************************* 
การประกวด การน าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ  

English Presentation on Innovation and Invention Based on Research Methodology 
Contests  ระดับภาค ภาคเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2558  

ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2558  ณ วิทยาลัยเทคนิคอตุรดิตถ ์
รางวัล  รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภาค ภาคเหนือ 
ผู้น าเสนอ (Presenter) : นายศักดา มาเยอะ ชออ.2/2 
ผู้ช่วยด้าน Power point (Power point) : นางสาวสุกัญญษ พันธ์อภัย ชออ.2/2   และนายพัชรดนัย  ชัยประการ ชพค.3 
ครูท่ีปรึกษา ครูเอนกวงค์ ยอดด าเนิน, ครูรัชชานนท์ ปัญญาฟู, ครูอุไรวรรณ ค าดี, ครูสุพัตรา พรหมพิชัย 

 และครูสวัสดิ์ จอมพูน 
 

************************************************* 
 
 

   

 

 



รางวัลระดับจังหวัด ประจ าปีการศกึษา 2558 

******************************************** 
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับ อศจ. ประจ าปีการศึกษา 2558 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ณ วทิยาลัยเทคนิคเชียงรายและวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 

ผลการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน  
ทักษะมารยาทไทย 

ชนะเลิศ   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นายณรงค์  นามยอดและนางสาวเพ็ญนภา   แก้ว
ปานันท์ 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 วิทยาลัยการอาชีพเทิง 
ทักษะสุนทรพจน์ภาษาไทย 

ชนะเลิศ    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวนาแฮ  ยี่จ่า 

ทักษะสุนทรพจน์ภาษาจีน      
ชนะเลิศ   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวรุจิรา  แซ่เออ   

รองชนะเลิศ อันดับ 1 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย  

ทักษะการพูดในท่ีสาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) 
ชนะเลิศ    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวอามอ  อาช้องกู่ 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก 

ทักษะการตอบปัญหาทางวิชาการ (วิชาประวัติศาสตร์ไทย) 
ชนะเลิศ   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวบุญร้อง  จะปอ และ นางสาวสาริณี  นัยติ๊บ 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย และวิทยาลัยการอาชีพเทิง 

การประกวดร้องเพลงไทยสากล  ชาย 
ชนะเลิศ    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นายเทพธิวา  มะโนรา  

รองชนะเลิศ อันดับ 1   

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  หญิง     
ชนะเลิศ   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย น.ส.นภาลัย  มากัง   
รองชนะเลิศ อันดับ 1       

การประกวดร้องเพลงสากล  หญิง      
ชนะเลิศ   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวอาหมี่  มาเยอะ    

การประกวดร้องเพลงสากล  ชาย 
ชนะเลิศ   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นายศักดา  มาเยอะ 

 



การประกวดโฟล์คซอง คนพันธุ์ R 
ชนะเลิศ   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วง Screen Room 

นางสาวมีนา  ธิเป็ง  , นายภราดร   ปุ๊กค า และนายจิระเดช  จิณานุกูล 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

ทักษะรักการอ่าน       
ชนะเลิศ   วิทยาลัยการอาชีพเทิง 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวทัชฎาภรณ์  ฤทธิ์เนติกุล  
ทักษะการเล่านิทานพื้นบ้าน 

ชนะเลิศ   วิทยาลัยการอาชีพเทิง 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

การประกวดร้องเพลงไทยสากล  หญิง     
ชนะเลิศ      

รองชนะเลิศ อันดับ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวพิม  ค าประเสริฐ  
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ชาย 

ชนะเลิศ    
รองชนะเลิศ อันดับ  1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นายเกียรติศักดิ์  ทวีชัยกูล  

ทักษะพูดสาธิตภาษาอังกฤษ (Demonstration Contest)   
ชนะเลิศ   วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวสุนารี  หม่อโป๊ะกู่ 
 

ผลการเลือกตั้งนายกองค์การ อศจ.เชียงราย 
 ได้แก่   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นายชยุตม์  วิรัตน์เกษม 
 

******************************************** 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประกวดกระทงประดิษฐ์ของชุมชนบนแคร่หาม (วางบนระกระบะ) ประจ าปี 2558  
วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2558 ของเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลชนะเลิศขบวนแห่กระทง  

และรางวัลชนะเลิศรถขบวนกระทง 

******************************************** 
ผลการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงราย 

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 
 ได้แก่ น  ามันอโรม่าขจัดเซลลูไลท์ และHat Two Season 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
 ได้แก่  ข้าวซอยกึ่งส าเร็จรูป และไดฟูกุล้านนา 
 



สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 
 ได้แก่ ตุงมงคล 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านวัตกรรมซอฟต์แวร์ 
 ได้แก่ โปรแกรมบริหารงานธุรกิจสปา 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 12 การน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ 
 ได้แก่ น  าเงี ยวกึ่งส าเร็จรูป และโปรแกรมบริหารงานธุรกิจสปา 

******************************************** 
นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ ท่ีได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพ 

ในงาน “มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2015” และ งาน “เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งท่ี 12” ปี 2559   ของจังหวัดเชียงราย 
ผลการประกวดวาดภาพในงาน “มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2015” 
 ประเภทประชาชนท่ัวไป  
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1  ได้แก่ นายนพรัตน์ พักนิน ปวส.2 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์  
  รางวัลชมเชย 5 ได้แก่ นายสิปปราส แก้วรากมุก ปวช.2  แผนกวิชาวิจิตรศิลป์  
 ประเภทนักเรียน นักศึกษา  
  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ นายสิปปราส แก้วรากมุก ปวช.2  แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้แก่ นายพันธวีร์ ราชคม  ปวช.1  แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 
  รางวัลชมเชย นายธนพล แซ่พ่า  ปวส.1 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์  

******************************************** 
นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 3 ประเภทอาชีวศึกษา ในการประกวดคลิป
วีดีโอ "ส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย" งานสัมมนาระดับชาติ เร่ืองความปลอดภัยทางถนน ครั้งท่ี 12  

ของสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย TMEA ได้แก่ นางสาวพัทธ์ธีรา ปิงสมปาน, นางสาวรัตนาภรณ์ จันดาธรรม, 
นายรัชชานนท์ นาลัย, นายรัฐเขตต์ จันทร์ชุม,นายชนะสรณ์ ยี่ภิญโญ และนายธนากร กาวิชัย 

******************************************** 
ผลการประกวดการแข่งขันวาดภาพระบายสี งานเชียงรายดอกไม้งามคร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2559 วันท่ี 6 – 10 มกราคม 

2559 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย 
ระดับประชาชน 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ นายสุรชิต ทะยะธง ครูแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมโล่

เกียรติยศ 
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  ได้แก่ นายนพรัตน์ พักนิน ปวส.2 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ รับเงินรางวัล 4,000 บาท 
พร้อมโล่เกียรติยศ 

รางวัลชมเชย  ได้แก่ นายสิปปราส แก้วรากมุก ปวช.2  แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่และ
เกียรติบัตร 

******************************************** 
 
 



รางวัลระดับหน่วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจ าปีการศึกษา 2558 
******************************************** 

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับหน่วย ประจ าปีการศึกษา 2558 

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  หม่อโป๊ะกู่ 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวกมลฉัตร   หินแก้ว 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวแสงจันทร์  แซ่ว่าง   

ทักษะการตอบปัญหาทางวิชาการ (วิชาประวัติศาสตร์ไทย) 
ชนะเลิศ  ระดับ (ปวส.) นางสาวบุญร้อง  จะปอ และ นางสาวสาริณี  นัยติ๊บ  
ชนะเลิศ  ระดับ (ปวช.) นางสาวอาแอร์ แยซอกู่ และนางสาวสุธิดา เชอหมื่อ 

การประกวดร้องเพลงไทยสากล  หญิง     
ชนะเลิศ   นางสาวพิม  ค าประเสริฐ    

รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวอ าพร  ปอแฉ ่   

รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวปรารถนา  ไชยมงคล  

 

 



การประกวดร้องเพลงไทยสากล  ชาย 
ชนะเลิศ   นายเทพธิวา  มะโนรา 

รองชนะเลิศ อันดับ 1  นายสมชาย  สุขเพิ่ม 

รองชนะเลิศ อันดับ 2  นายฉัตรชัย  แซ่หลี 

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  หญิง     
ชนะเลิศ   น.ส.นภาลัย  มากัง   
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวปุรินทร ์ 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  นางสาวอาหมี่  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 าผาเชื อ , นายสิทธิกร  ธรรมศร   

และนายศักดา  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 นายวรัญญู  สมบูรณ์ 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายเกียรติศักดิ์  โพธิ์ทอง , นายสุรชัย  สมบูรณ์เรือง  และนายธีรสิทธิ์  รวงทอง 

  
 
 



ประเภทวิชาคหกรรม 
ทักษะวิชาการประกอบอาหารไทยชุด 

ชนะเลิศ  นางสาววาสนา  ชื่นตระกูลดี,  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 าปินติ๊บนายอรรภพันธ์  แก้วหน่อ 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายภูริช  ธิงาเครือ , นางสาวชลธิชา  มะโนชัย , นายสุทธศิักดิ์  นฤภัย 

นางสาวศุทธินี  อักษราพิพัฒน์ , นางสาวพิม  ค าประเสริฐ 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายพิชยะ  ปันพรหม , นางสาวนาผื่อ  ลาหู่ , นางสาวกุลจิรา  เกตุแก้ว 

นางสาวเกวลิน  อุ่นเมืองแก้ว , นายพีรพล  มณีรัตน์ 
ทักษะการประยุกต์งานดอกไม้แบบไทย 

ชนะเลิศ   นางสาวศรัญญา  จัทกุล , นายชัยชาญ  บานใจ , นายปัทวี  เกรียรติด ารงวัฒนา 
และนางสาวติ๊บ  เอ้ยยี่  

รองชนะเลิศ อันดับ 1  นายวรโชติ  ใจทน , นางสาวเกศินี  สมยศ , นางสาวบัณฑิตา  แก้วฤาชา 
และนางสาวณัฐติยา  ปาเปาอ้าย  

รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายภูวนารถ  กรสวรรค์ , 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 , นางสาวเอมี่รินทร์   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  เปี่ยงแล่ 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวกัลย์สุดา  เชื อเมืองพาน , นางสาวอรัญญา  มาเยอะ   และนายจิตติพงศ์  รูปโฉม 
 
 
 
 
 



ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ 
ทักษะการบัญชีกับคอมพิวเตอร์   ระดับ ปวส. 

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

ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี  ระดับ ปวส. 
ชนะเลิศ   นางสาววริยา  ยอดปั๋น    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  มั่นอ่อม 
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 , นายวทัญญู  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  เผ่าเคร่ือง 
และนายพุทธลักษณ์  ปัญญาค า 

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

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

ทักษะงานออกแบบช้างไทย  ๓D  Animation   
ชนะเลิศ  นายพงศวินัย  ทองค า   และนายจีรวิทย์  พลวัง      

ทักษะการออกแบบต้นฉบับปกหนังสือเร่ือง  “ค่านิยม  ๑๒  ประการ 
ชนะเลิศ  นางสาวรัตนาภรณ์  จินดาธรรม  

 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
ทักษะการผสมเครื่องดื่ม    ประเภท  Flair  Bartender  ระดับ ปวช./ ปวส.    

ชนะเลิศ   นางสาวรัตติกาล  บุญชัยวงศ์   และนางสาวณิชากานต์  ใจจุมปา   
 รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวณิชากานต์  ใจจุมปา   และนายพิสิษฐ์  พรจิตสวัสดิ์     

รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวกันฑมาศ  สายบุญยืน   
ทักษะการผสมเครื่องดื่ม   ประเภท  Classic  Bartender   

ชนะเลิศ   นางสาวดาว  แซ่มือ   
ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

ชนะเลิศ   นายพิสิษฐ์  พรจิตสวัสดิ์  , นางสาวอารียา  อินตาเผือ   
และนางสาวพภาพร  รุ่งสุขสันต์สกุล 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาววิรัญศณา  อาจอ , นางสาววิมล  สามตาล   และนายเทพพร  ปันเขื่อนขัติ 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวมลิวัลย์  ละมันกลาง , นางสาวจาริยา  วงษา   และนายเทียนชัย ชื่นชม 
 
 
 



ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเท่ียว  ระดับ  ปวช. 
ชนะเลิศ   นายเจนวิส  มาเยอ , นางสาวพลอยแสง   หน่อใจยา   และนางสาวนาแฮ  ยีจา 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 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  นันต๊ิบ   และนายพิษณุ  ลาพิง 

 
 
 

 
 

 



รางวัล ครู ปีการศึกษา 2558 

รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” 
 -  นายเอนกวงศ์ ยอดด าเนิน 
รางวัลสารวัตรนักเรียนดีเด่น 
 -  นายฉัตรชัย  จินะราช 
 


