
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   ผลงานดีเด่น  
          ระดบัชาติ  ประจ าปีการศึกษา 2559 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
         โครงการ เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิจิตรการ กรองร้อยดอกมะลิเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 

มหาราชินีศรีแผ่นดิน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่  4 - 8 กรกฎาคม 2559        
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 

……………………………………………. 
      - รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ การประกวด “วิจิตรตระการกรองร้อยช่อดอกไม้  
               แบบประณีตศิลป์ เฉลิมพระเกียรติ์     84พรรษา มหาราชินีศรีแผ่นดิน” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตร   

              วิชาชีพ   รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทาน ได้แก่ นายอภิวัฒน์ โนวุฒิ / นายอรรถพันธ์ แก้วหน่อ/  
               นายสุทธศักดิ์ นฤภัย / นายภูริช ธิงาเครือ / นางสาวสุจินธร ค าปันติ๊บ/ นายธนวัฒน์ สุริยะ และนางสาวนารีรัตน์ ศรีพรม  
              ผู้ควบคุมคือ   นายกฤษฎา มาตัน/ นายณัฐวุฒิ วรรณชัย และนายเสกสรรค์ ปงรังสี 
     - รางวัลส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ นายอภิวัฒน์ โนวุฒิ/นางสาวสุจินธร  ค าปันติ๊บ รับเงินรางวัล 4,000 บาท 
                ผู้ควบคุมคือ นายกฤษฎา มาตัน 

……………………………………… 
   - รางวัลทุนการศึกษาต่อประเทศจีน นางสาววันวิสาข์ วบิูลมงคลพร นักศึกษา ปวส.1 สาขาวิชาการโรงแรม  
               วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้รับทุนการศึกษานักศึกษาอาชีวศึกษา ประจ าปี 2559 จากสถาบันขงจื๊อ เส้นทางสายไหม 

     ทางทะเล ไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน ประกาศผลสอบเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559  ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
…………………………………………………………………. 

  - รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง   ในการแข่งขันกีฬาเทควันโด้ "CERTIFICATE Of Award" ณ ประเทศเกาหลีใต้          
นางสาวณัฐรุจา สิงห์เพชร นักเรียน ปวช. 2 สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 

…………………………………………….. 
  - รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2    โครงการ China World Fashion Design Contest 2016 ครั้งที่ 6  
                วันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การค้า China  world  วังบูรพา กรุงเทพมหานคร   นักศึกษาสาขาวิชา 
                ผ้าและเครื่องแต่งกาย   ได้แก่  นางสาวน้ าทิพย์ เจริญสุข  และนางสาวชไมพร พิมพ์พัชฎะ   
                ครูผู้ควบคุม ครูภคพร ไพบูลย์  

…………………………………………………… 
              การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ “สงขลาเกมส”์ ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจ าปีการศึกษา 2559   
              ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2559 –       3 กันยายน 2559 ณ จังหวัดสงขลา 
  - รางวัลชนะเลิศ  เหรียญทอง  ประเภทกีฬาบาสเก็ตบอลชาย ได้แก่ นายวุฒิ จะสี 
  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทองแดง ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลชาย  ได้แก่ นายกิตติทัต เขื่อนห้าว, นายอดินันท์ 
                สิทธิขัน แก้ว, นายชนัญชิดา จันโอทาน, นายเอกราช มณีวรรณ์, นายธนวัฒน์ สุริยะ และนายนิวัฒน์ ผัดทะนา 
  -  ผู้จัดการทีม กีฬาวอลเลย์บอล นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อ านวยการ 
  -  ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล นาย พีระพงษ์ ความสนิท 
  -  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล ศุภศานต์ รักสกุล 

………………………………………………………………………. 



 
   -  รางวัล รองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ นายณรัณดร์ ลังกาแก้วเจริญ นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 
          วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 10 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
อาชีวศึกษา ปวช.   จากบริษัท อินทัชโฮนดิ้งส์ จ ากัด ณ กรุงเทพมหานคร วันที่14 กันยายน 2559 

………………………………………………… 
 - รางวัลชมเชย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้แก่ นางสาวเกศวรา  สารปิง /นางสาวสาริณี  นัยติ๊บ /นางสาววริยา 

      ยอดปั๋น /นางสาวปิยนุช ดีมาก และครูผู้ควบคุมการแข่งขัน อาจารย์ยุวดี  กันทะ การแข่งขันตอบปัญหาด้าน 
      การบัญชี   ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ปวส.) ครั้งที่ ๘  คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
     ร่วมกับสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย และ สมาคมส านักบัญชีคุณภาพ 
  
                                              ………………………………………………………………….. 

          การเขียนแผนธุรกิจ และประกอบธุรกิจจริง ในโครงการกรุงไทยยุววาณิช ปี 2558 มีนักเรียน ระดับปวช. ได้ส่งทีมและ
จัดตั้งบริษัท เข้าแข่งขัน จ านวน 6 ทีม ผ่านการคัดเลือกจ านวน 92 ทีม จาก 965 ทีม ทั่วประเทศประเทศ และทีมบริษัทของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ผ่านเข้ารอบ จ านวน 4 ทีม รับเงินรางวัล ทีมละ 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) ดังนี้ 
           1. บริบัท ME DESIGN จ ากัด โดยนักเรียนชั้น ปวช. 2 แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย 
              ประกอบด้วย นางสาวหมี่โอ๊ะ มาเยอะ, นายภควัตร ลือชัย, นางสาวลิดาภา ปัญบุญ, นางสาวสิราวรรณ ผกูวาจา, นางสาว
น้ าฝน พม่า, นางสาวอารียา แซ่ลี และนางสาวบูแผ่ว เหวยแม 
              ครูผู้ควบคุม : นางแววตา ภูวพิทยานนท์ และนางฐาปนี กูลพิมาย 
           2. บริษัท ไอดิน ถิ่นล้านนา โดยนักเรียนชั้น ปวช.2 และปวช.3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์และธุรกิจ 
              ประกอบด้วย นางสาวรุ่งทิวา ค าอินต๊ะ, นายนัทธพงษ์ อุดขา, นางสาวศิริลักษณ์ พิทักษ์ศุภเมธิน/ นางสาวอรณิชา มี
ทรัพย์มั่นคง/ นางสาวกฤษณา ชาญตลาด/ นางสาวปัทมาภรณ์ อนาวงศ์ และนางสาวสุภาพร จันต๊ะนาเขต 
              ครูผู้ควบคุม นางสุวารี แปงณีวงค์ 
           3. บริษัท THE FIRST โดยนักเรียนชั้น ปวช.1 แผนกวิชาการตลาด  ประกอบด้วย นางสาวโชติกา พรมแจ้ง/            
นางสาวกนกวรรณ ถาแม่วาง/ นางสาวชลดา นนทภา/ นางสาวพนัดดา เจริญยิ่ง/ นางสาวณัฐฐิรา ใจมล/ นายเอกรินทร์ อินต๊ะ/      
นายจัดรี มณีวรรณรัตน์/ นายกติติทัต เขื่อนห้าว และนางสาวเกศมณี ค าแก้ว  
            ครูผู้ควบคุม นางสาคร วรรณสุข และนางสาวรัตนา บุญเลิศ 
           4. บริษัท PM. พันธุ์ทิพย ์โดยนักเรียนชั้น ปวช.3 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  ประกอบด้วย นายลิขิต ค าบุญ/ นาย
สันติพงษ์ คะนึงคิด/ นางสาวพลอยทอง คุณจิระรุ่งเรือง/ นางสาวสุทัตตา อินธิศักดิ์/ นายปรเมศร์ สุริยา/ นางสาวอรพรรณ สุริยา/ 
นายวิรัช ปัญญาทิพย์/ และนายมัชเชน อุชชิน          ครูผูค้วบคุม นางสาวอภิสรา เมืองจั่น 

……………………………………………………………………………. 
เข้าร่วมประกวดโครงการ พี่น าน้องรักษ์น้ า ตามแนวทางพระราชด าริ พ.ศ.2559    มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่าน
เข้ารอบประเมิน(10 ทีม) ระดับชาติ      วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงเทพมหานคร 

                     - ผลงานเข้ารอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้แก่ นายชุต ท้าวโยธา ปวส.1/ นายนริศ ค าแก่น ปวส.1/ 
นางสาวสุข ชัยวงค์ ปวช.2/ นายชนวัฒน ์ วาสีอนุรักษ์ ปวช.2/ นางสาววาสนา บุญเกิด ปวช.1/ นางสาวณัฐสุดา ค าแดง ปวช.1 

                         - ครูผู้ควบคุม  คือ นายสุรสิทธิ์  ปุสุรินทร์ค า และนางสาววฏาการ อินทรทิพย์ 
………………………………………………………….. 

- นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อ านวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้รับเกียรติบัตรยกย่อง  จากธนาคารออมสิน ที่ได้ปฎิบัติ
หน้าที่ดูแล กิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์ โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน วันที่ 27 มีนาคม 2560 



……………………………………… 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   ผลงานดีเด่น  
ระดับภาค ภาคเหนือ    ประจ าปีการศึกษา 2559 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
 

โครงการ การทดสอบทักษะการใช้ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อการสื่อสารของนักเรียน นักศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ 2559 ระดับภาค ภาคเหนือ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่  

 

- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ภาษาอังกฤษ    ได้แก่ นายศักดา มาเยอะ  
 

- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ภาษาจีน  ได้แก่ นางสาวรุจิรา แซ่เออ  
………………………………………………….. 

 

การแข่งกีฬาอาชีวะเกมส์ “ชากังราวเกมส์” ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 11  
ระหว่างวันที่ 9 – 16 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดก าแพงเพชร 

 
ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล 
           - ชนะเลิศ กีฬาวอลเลย์บอล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้แก่ นายกิตติทัต เขื่อนห้าว, นายอดินันท์   สิทธิขันแก้ว 
                       นายชนัญชิดา จันโอทาน, นายเอกราช มณีวรรณ์, นายธนวัฒน์ สุริยะ และนายนิวัฒน์ ผัดทะนา  
            - ผู้ฝึกสอน นายพีระพงษ์ ดวงสนิท 
           - ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายศุภศานต์ รักสกุล 
           - ผู้จัดการทีมกีฬาวอลเลย์บอล นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ 
 

ประเภทมวยไทยและมวยสากล 
            - รองชนะเลิศอันดับ 1 มวยไทยหญิง  รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 56 Kg ได้แก่ นางสาวพัชรี ประทายนอก 
            - รองชนะเลิศอันดับ 2 มวยไทยหญิง  รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 52 Kg ได้แก่ วิภาวี ร้องขันแก้ว 
                                              ……………………………………………………………….. 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ประจ าปีการศึกษา 2559  
ระหว่างวันที่  9 – 13 มกราคม 2560         ณ วทิยาลัยเทคนิคล าพูน จังหวัดล าพูน 

 
             - รางวัลชนะเลิศ ทักษะ การประยุกต์ดอกไม้ในท้องถิ่น ได้แก่ นาย ภูริช ธิงาเครือ/ นายอรรถพันธ์ แก้วหน่อ/ 
                               นายธนวัฒน์ สุริยะ และ นางสาวนารีรีตน์ ศรีพรม     ผู้ควบคุม นางกุลวรรณ์ รื่นรวย 
             - รางวัลชนะเลิศ ทักษะ การออกแบบ Web page ได้แก่ นายสัญชาติ อ าพันทรัพย์และ นางสาวอัญชลี สลีสองสม  

ผู้ควบคุม นายธวัชชัย สาเกตุ 
             - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะ การประกอบอาหารไทยเป็นชุด ได้แก่ นางสาว อาภิสรา จะซี/ นางสาว 

           สิริพรรณ สิทธิวรโชติ และ นางสาววาสนา ชื่นตระกูลดี         ผู้ควบคุม นางสาวปิยะมาศ สั่งสอน 
             - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะ การจัดโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน(แบบจ าลองสถานการณ์เบียร์เกมส์) ได้แก่  



           นางสาวยศวดี ศรีค าสุข/ นางสาวณีรนุช สมศักดิ์/ นางสาวสุพัตรา เมืองค ามูล และ 
           นางสาวนภิาพร  ชุมกว้าง      ผู้ควบคุม นางสาวเครือฟ้า อุทธิยา 

             - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ นายอาทร รินนายรักษ์/ นางสาวสุรีรัตน์ 
          จะงี และ นางสาวจันทร์จิรา เบเช่กู่       ผู้ควบคุม นางพิมพ์ณดา นนประสาท 

            - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะ การจัดท าและการเสนอขายรายการน าเที่ยว ระดับปวช. ได้แก่ 
          นางสาว นางแสง นาเงิน/ นางสาวอาภาพร เยลุงกู่ และ นางสาวมาลินี อาเซอ  

ผู้ควบคุม นางฤทัยชนก ไผ่ผาด และ นายศุภศานต์ รักสกุล 
            - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะ การจัดท าและการเสนอขายรายการน าเที่ยว ได้แก่ นางสาวกุลภัทร เลากาศ 

           และ นางสาวพลอยแสง หน่อใจยา             ผู้ควบคุม นางเสาวคนธ์ อาทนิตย์ 
            - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ทักษะ การประยุกต์งานดอกไม้แบบไทย ระดับ ปวส. ได้แก่ นายพิชยะ ปันพรหม/  

           นายธาวี ไชยมงคล และ นางสาวศรีสุดา แซ่เติ๋น       ผู้ควบคุม นางสาวนงคราญ สมบัติหลาย 
            - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะ วาดภาพคนเหมือน ได้แก่ นายสิปปภาส แก้วรากมุข  

ผู้ควบคุม นายพงษ์พิสิฐ ขันจันทร์แสง 
                               …………………………………………………………………………….. 
การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐานและองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งท่ี 28 

ประจ าปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคล าพูน จังหวัดล าพูน 
 

              - รางวัลชนะเลิศ ทักษะ สุนทรพจน์ภาษาจีน ได้แก่ นางสาวโจเมอ เชอหมื่อ- 
              - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทักษะ ได้แก่ นางสาวพลอย มาเยอะ 
              - รางวัลชนะเลิศ นิทรรศการคณะกรรมการด าเนินงานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ได้แก่  
              นางสาวมณี ยุบลไมย์/ นายชัยวัฒน์ ชมภูอาจ/ นางสาวบัวแดง ค ามูล/ นางสาววราภรณ์ ใหม่วงศ์/ นายอนุชา หมั่นคิด/ 
              นายทีปกร ช่างเขียน/ นางสาวพลอยแสง หน่อใจ/ นางสาวลลิตา บุญเรียม/ นายชานนท์ อะทะวงษา/ นายอรรถพงษ์  
               วรรณา/ นางสาวธนภรณ์ เลื่อมใส/ นายเกรียงไกร ศ านนท์ และนางสาวบุญร้อง จะปอ 

……………………………………………… 
           - เหรียญทองแดงระดับภาค ชื่อผลงาน “ห้องผู้ปฎิบัติการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศฯ   
             ในการประกวด การจัดสถานที่เรียนรู้ เทคโนโลยีเฉพาะทาง อาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 วันที่ 14 ตุลาคม 2559 

……………………………………………… 
 

นักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Makro HoReCa Challege 2016 ระดับภาค    
ภาคเหนือ       วันที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ Makro สาขาเชียงใหม่  

              - รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวชนิสรา ใจสุง  เป็นตัวแทนของภาคเหนือในระดับประเทศ 
              - รองชนะเลิศอันดับที่ 3 นายลิขิต ค าบุญ 

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

 
 
 

 



วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ผลงานดีเด่น  
ระดับจังหวดัเชียงราย    ประจ าปีการศึกษา 2559 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย มอบรางวัลการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ 

               จากวัสดุเหลือใช้ ระดับจังหวัด ประเภท สิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้  
                            ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.)  วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 
 

-รองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อผลงาน “2 in 1”ได้แก่ นางสาวลิดาภา ปันบุญ/ นางสาวบัวบาน มาเยอะ/ นางสาวอารียา แซ่ลี 
  ครูผู้ควบคุม นางแววตา ภูวพิทยานนท์ 
 

-รองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อผลงาน “เสื่อส่วนตัว”ได้แก่ นายภควัต ลือชัย/ นางสาวบูแผ่ว โหว่ยแม่/ นางสาวน้ าฝน พม่า 
  ครูผู้ควบคุม นางแววตา ภูวพิทยานนท์ 

…………………………………………… 

การทดสอบทักษะการใช้ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อการสื่อสารของนักเรียน นักศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ 2559 ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย    วันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  

 

-รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ภาษาอังกฤษ ได้แก่ นายศักดา มาเยอะ  
-รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ภาษาจีน  ได้แก่ นางสาวรุจิรา แซ่เออ  
                                       …………………………………………………………………………………… 
-เยาวชนดีเด่น สาขาการศึกษา และวิชาการ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ าปี 2559 จากองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด
เชียงราย และ ส านักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย ได้แก่ นายอาเหลือง มาเยอะ  

………………………………………………. 
 

ผลการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาเชียงราย 
                          วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559    ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายและ ได้รับรางวัล ดังนี้ 
                                                              ………………………………………. 

          - ชนะเลิศ ทักษะการพูดในที่สาธารณะภาษาอังกฤษ นางสาว พลอย มาเยอะ 
          - ชนะเลิศ  ทักษะการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ  นางสาว ปริษา ธนภานุภัทร์ 
          - ชนะเลิศ ทักษะสุนทรพจน์ภาษาจีน  นางสาวโจเมอ เชอหม่ือ 
          - ชนะเลิศ  ทักษะสุนทรพจน์ภาษาไทย  นางสาวบุณณดา ศรีหิรัญ 
         - รองชนะเลิศอับดับ1 ทักษะการประกวดรักการอ่าน    นายพงศกร จักรสาน 
         - รองชนะเลิศอับดับ2   ทักษะการตอบปัญหาทางวิชาการวิชาประวัติศาสตร์ นางสาว จิราภรณ์ หม่ืนแก้ว 

                              และ นายภาสกร สถานดี  
         - รองชนะเลิศอับดับ1   ทักษะการเล่านิทานพื้นบ้าน   นางสาวศิริพร ที่พบกานต์ 

                             …………………………………………………………. 
ผลการแข่งขันวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

         ประจ าปี 2559 อศจ.เชียงราย     จังหวัดเชียงราย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
…………………………….. 



         -ชนะเลิศ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. นางสาวปิยะนุช ดีมาก และ นางสาวเกศวรา สารฟัง 
         - ชนะเลิศ ทักษะโปแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. นายกิตติศักดิ์ เครื่องสนุก และ นางสาวสาริณี  นัยติ้บ 
         - ชนะเลิศ ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. นางสาววรรณิภา อามอ 
         - ชนะเลิศ ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. นายสมบุญศักดิ์ สุวรรณ์ 
         - ชนะเลิศ ทักษะ The Marketing Challenge ระดับ ปวช. นางสาวกนกวรรณ เปียวเช/ นางสาวกุ้งนาง   
     ปัญญาดี และ นางสาวประภัสสร ศรีกุศล 
        - ชนะเลิศ ทักษะสินค้าออนไลน์ นายคณพณธ์ แผงตนั/ นายณรงค์ นามยอด 
       - ชนะเลิศ ทักษะการออกแบบ web page นายสัญชาติ อ าพันทรัพย์ / นางสาวอัญชลี สลีสองสม 
       - ชนะเลิศ การประกวด 3D Animation นายจักรรินทร์ พิรส/ นายธวัชชัย ฐานะดี / นายวันชัย ธนโชติอุดม /  
              นายมนัญชัย แก้วอ้าย และ นายธเนศ วิลัยกุล 

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

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับ อศจ. เชียงราย ระหว่างวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2559 
ประเภทกีฬาบาสเก็ตบอล ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายและวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
                                   …………………………………………………….. 
ประเภทกีฬาบาสเก็ตบอล 

    - ชนะเลิศ กีฬาบาสเก็ตบอลชาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้แก่ นายไทธน พันสุภะ / นายณัฐพล จะวะนะ / นายศักดิ์สิทธิ์  
           สวุรรณไตรย์ / นายวุฒิ จะสี / นายนิโรธ ชัยชนะ / นายครองศักดิ์ สุทธิเสน / นายจักรกฤษณ์ มาลาวิลาศ / นายณัฐกิตติ์ 
           ป้องศรี / นายพุฒิพงศ์ แสนจันทร์ และ นายฉัตรชนพล พาเจริญสุข 
  - ชนะเลิศ กีฬาบาสเก็ตบอลหญิง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้แก่ นางสาวปรีณ์นุช มะโนสด / นาวสาวพันธุ์ผรา อุดตดึง / 
           นางสาวฐานิกา คงสมบัติ / นางสาววนลินา ใจเป็ง / นางสาวอโรชา ภูสุพรรณ / นางสาวสุนิสา เฟเมียกู่ / นางสาวจินดา  
            ยโีป๊ะ / นางสาววัชรา มาเยอะ / นางสาววลลิตา มือแล และ นางสาวปิยดา กาบขิง 

ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล 
    - ชนะเลิศ กีฬาวอลเลย์บอลชาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้แก่ นายนิวัฒน์ ผัดทะนา / นายภานุวิชญ์ ธรรมปัญญา / 
         นายกิตติพงศ์ แก้วค า / นายกิตติทัต เขื่อนห้าว / นายธนวัฒน์ สุริยะ / นายชนัญธิดา วันโอทาน / นายเจตนรินทร์ อินทจักร/ 
       นายอดินัน สิทธิแก้ว และ นายเอกราช มณีวรรณ์ 
    - ชนะเลิศ กีฬาวอลเลย์บอลหญิง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

ประเภทกีฬาหมากล้อม 
     - ชนะเลิศ กีฬาหมากล้อมชายเดี่ยว  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
     - ชนะเลิศ กีฬาหมากล้อมหญิงเดี่ยว  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
     - ชนะเลิศ กีฬาหมากล้อมคู่ชาย  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
      - ชนะเลิศ  กีฬาหมากล้อมคู่หญิง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
      - ชนะเลิศ  กีฬาหมากล้อมทีมชาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
      - ชนะเลิศ  กีฬาหมากล้อมทีมหญิง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
      - ชนะเลิศ  กีฬาหมากล้อมทีมผสม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
      - รองชนะเลิศ   กีฬาหมากล้อมคู่ผสม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

ประเภทกีฬาฟุตซอล 
       - รองชนะเลิศ   กีฬาฟุตซอล    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

ประเภทกีฬาตะกร้อ 
       - รองชนะเลิศ กีฬาตะกร้อหญิง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 



 
ประเภทกรีฑา 

                  - ชนะเลิศ  ว่ิง 400 เมตร นายเพชรจักรกฤษณ์ รอดศรี   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
                  - ชนะเลิศ  ว่ิง 400 เมตร น.ส.ประภัสสร  สงวนจัด   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
                  - ชนะเลิศ  ว่ิง 1,500 เมตร   น.ส.สินีนาฏ  กันธิยะ   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

ประเภทมวยไทยและมวยสากล 
                 - ชนะเลิศ มวยไทยหญิง  รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 42 Kg  ได้แก่ นางสาววิภาวี ร้องขันแก้ว 
                 - ชนะเลิศ มวยไทยหญิง  รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 54 Kg ได้แก่ นางสาว พัชรี ประทายนอก 
                 - ชนะเลิศ มวยไทยชาย  รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 45 Kg ได้แก่ นายอุ่นค า นามบุญ 
                 - ชนะเลิศ  มวยสากลหญิง รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 51 Kg ได้แก่ นางสาวมยุรา ต๊ะมา 

……………………………………………………………….. 
การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ระดับอุดมศึกษา ในงานกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

       วันที่ 16 กันยายน 2559 และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้รับรางวัล ดังนี้ 
                     - รางวลัที ่3   นาย ณ ภทัร ชีวิตรัตนโรจน์ 
                        - รางวลัชมเชย นางสาวเกศรินทร์ เครือศรี 
 

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

 



วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย    ผลงานดีเด่น ระดบัหน่วย  
หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ปีการศึกษา 2559 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขียงรายประกวดเรียงความ หัวข้อ “ในหลวงของฉัน จากวันนั้นถึงวันนี้ 70 ปี  

                                     แห่งการครองราชย์”  วันที่ 9 มิถุนายน 2559 
 

ชนะเลิศ   นางสาวชลธิชา ปัญญา 
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวจิราภรณ์ หมื่นแก้ว 
รองชนะเลิศ อันดับ 2  นายกรวิชญ์ อินควร 

***************************** 
การประกวดวาดภาพ”งานเชียงรายดอกไม้งาม” ครั้งที่ 13 ระดับประชาชน ขนาดเฟรมผ้าใบ 80 × 100 cm. เทคนิคอิสระ  

                                     ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2560 ได้รับรางวัล ดังนี้ 
           - ชนะเลิศ ระดับประชาชน เงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ นาย สุรชิต ทะยะธง (แชมป์ 4 สมัย) 
           - รองชนะเลิศ ระดับประชาชน เงินรางวัล 8,000 บาท ได้แก่ นายสิปภาส แก้วรากมุข ปวช.3 แผนกวิจิตรศิลป์ 
           - รางวัล ชมเชย ระดับประชาชน เงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ นายประเสริฐ มาเยอะ ปวช. แผนก วิจิตรศิลป์ 

*********************************** 
การแข่งขันการประกวดวาดภาพ งานมหกรรมไม้ดอกอาเชียนเชียงราย 2016 จัดท าโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงราย
ระดับประชาชน ขนาดเฟรมผ้าใบ 60 × 80 cm เทคนิคอิสระ และ ระดับ นักศึกษา ขนาด 40×60 cm เทคนิคอิสระ ระหว่าง

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 วันที่ 9 มกราคม 2560 
 ระดับนักศึกษา 
      - รางวัลชนะเลิศ นายสิปภาส แก้วรากมุข ปวช.3 วิจิตรศิลป์ รับเงินรางวัล 5,000 บาท 
      - รางวัลชมเชย นายอนุภัทร จันทร์ช่วย ชศว.2 วิจิตรศิลป เงินรางวัล 1,500 บาท 
      - รางวัลชมเชย นางสาวพิมชนก ขัติยะ ชศว.2 วิจิตรศิลป เงินรางวัล 1,500 บาท 
 ระดับประชาชน 
      - รางวัลชมเชย นายสิปปภาส แก้วรากมุข ชศป.3  วิจิตรศิลป เงินรางวัล 2,500 บาท 
                                    ************************************************ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โดยสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ และ ส่ิงแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และ อาเชียน 
จัดการแข่งขันการประกวดวาดภาพ หัวข้อ เศรษฐกิจพอเพียง ระดับอุดมศึกษา       วันที่ 18 มกราคม 2560 
     - ชนะเลิศ ได้แก่ นายสิปปภาส แก้วรากมุข / นายวรัญญู สมบูรณ์ และ นายสุรยุทธ์ จิตมโนวรรณ์ 
     - รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นายประเสริฐ มาเยอะ / นายพันธวัช เมืองติ๊บ และนางสาว ขนิษฐา จิราวรรณ์ 
การแข่งขันลาบปลานิล (สุก) งานส่วนของกิ๋นบ้านเฮา สู่อาหารพื้นเมือง ระดับนักศึกษา 
    - ชนะเลิศ ได้แก่ นาย ขจรศักดิ์ มหาปรีชาวงศ์ / นายสุรยุทธ์ ผึ่งผดุง และ นายสงการนต์ ซฮนาง 
  ผู้ควบคุม นายสุรชิต ทะยะธง /นายกุลธวัช แสนค าปิง 
 

……………………………………………………. 
 
 



 

นักศึกษาวิชาทหารดีเด่นประจ าปี 2559 

1. นศท. หญิง สุภชา มโนหาญ 
2. นศท. หญิง พลอยไพลิน อินตาติ๊บ 
3. นศท. หญิง ฐิติรัตน์ ดอนอ่อนสา 
4. นศท. สุรยุทธ์ ผึ่งผดุง 
5. นศท. ศรัณยู ประชุม 
6. นศท. วิทวัส ปัญญาช่วย 
7. นศท. วัชรพล พรหมเถื่อน 
8. นศท. ปฏิพันธ์ ปลายหาญ 
9. นศท. ธนากร พะยา 
10. นศท. กฤตนัย อินต๊ะวงค์ 
11. นศท. ภัทธดนัย ไชยากุล 
12. นศท. ชหวิชพนธ์ ดวงคิด 

****************************** 
รายช่ือครูแผนการสอนดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2559 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  ได้แก่    นางศศิวิมล สรรพศรี/ นางสุพัตรา พรหมพิชัย/ นางชลธิชา ชลประทาน/ 
                                 นางสาวพีรรัตน์ อินต๊ะวงค์  และนางสาวอังศุภิชญ์ ภักดี 
 

สาขาวิชาการบัญชี ได้แก่ นางปรารถนา เชียงส่ง/ นางยุวดี กันทะ/ นายทวีรัตน์ ชัยชนะและนางสาวสุนิสา รัตนประยูร 
สาขาวิชาการตลาด    ได้แก่ นางสาวรัตนา บุญเลิศ 

 

สาขาวิชาการเลขานุการ   ได้แก่ นางสาวเทพิน มัธยมจันทร์/ นางเจษฎา วงศ์ใหญ่ / นางกนกวรรณ มูลมณี/ 
                       นางสาวสปุรียา สันอุดร /นางสาวนันทภรณ์ ธิวงค์เวียง และนางดาวรุ่ง เดชบุญ 

 

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้แก่  นายสุริยา ต๊ะศรีเรือน/ นางสาวแสงเพ็ชร แสงจันทร์/ นางสาวพัชราภรณ์ กันติ๊บ 
            นางสาวดวงกมล ท้าวอินทร์ต๊ะและนายรัตชานนท์ ปัญญาฟู 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ได้แก่   นางสุรีย์ ทองกร/นางสาวปนัดดา พ่ึงศิลป์/นายบดินทร์ ยอดประดิษฐ์/ 
                   นายอนุพล บุญศรี/ นายกุลธวัช แสนค าปิง และนางสาวสุมิตรา จาริก 

สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม    ได้แก่ นายอิทธิ โลหะชาละ 
 

สาขาการโรงแรม          ได้แก่  นายจิรวัฒน์ วงกา และนางสาวอุมาพร ราชคม 
 

สาขาการท่องเที่ยว  ได้แก่ นางสาวอรทัย สามงามไกร 
 

************************************************ 
การแข่งขันนักขายมือทอง ในเทศกาลและของขวัญปีใหม่ 2017 

ชนะเลิศ          สบล.1 การเลขานุการ จ านวนที่ขายได้ 561 ปอนด์ ครู กนกวรรณ มูลมณ ี
รองชนะเลิศอันดับ 1    ชพต.2/1 การตลาด จ านวนที่ขายได้ 389 ปอนด์ ครูเครือฟ้า อุทธิยา 
รองชนะเลิศอันดับ 2  สบต.1 การตลาด จ านวนที่ขายได้ 376 ปอนด์ ครู กิตติชญาห์    เมืองอินทร์ 



รางวัลชมเชย  สบต.2 จ านวนที่ขายได้ 330 ปอนด์ ครู เตชะตาธรรม เตชะตามี / ชพต.1/1 จ านวนที่ขายได้ 303 
ปอนด์ ครูเตชะคาธรรม เตชะตามี / สบบ.1/2 จ านวนที่ขายได้ 298 ปอนด์ ครู วิภา รัตนมาลากูล / ชพต.1/2 จ านวนที่
ขายได้272 ปอนด์ ครูอุไรวรรณ ค าดี / สตท.1 จ านวนที่ขายได้ 247 ปอนด์ ครูสุวนา เชี่ยววานิช / ชพต.3/1 จ านวนที่
ขายได้194 ครู นาตยา นาพนมไชย / สบล.2 จ านวนที่ขายได้ 181 ครู เจษฎา วงค์ใหญ่ ครู อังศุพิชญ ภักดี / ชพล.1 
จ านวนที่ขายได้ 179 ปอนด์ ครู สุปรียา สันอุดร / ชพบ.1/1 จ านวนที่ขายได้ 176 ปอนด์ ครู ยุวดี กันทะ / สบจ.1/1 
จ านวนที่ขายได้ 158 ปอนด์ ครู พจนา นพรัตน์ / สบบ.1/3 จ านวนที่ขายได้ 155 ครู ฐาปนีย์ กุลพิมาย / สบบ.1/4 
จ านวนที่ขายได้ 151 ปอนด์ ครู เยาวเรศ เวียงค า 

……………………………………………………………….. 
ผลการประกวดพานไหว้ครู ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  

ประจ าปีการศึกษา 2559 วันที่ 16 มิถุนายน 2559 
 

ประเภทสวยงาม 
ชนะเลิศ ชคค.3 คหกรรม 
รองชนะเลิศอันดับ 1 ชคค.2 คหกรรม 
รองชนะเลิศอันดับ 2 สคค.1 คหกรรม 
รางวัลชมเชย ชคค.1 คหกรรม 
รางวัลชมเชย สคผ.2 ผ้า 
รางวัลชมเชย สบบ.1/4 การบัญชี 

ประเภทความคิดสร้างสรรค์ 
ชนะเลิศ สศว.2 วิจิตรศิลป์ 
รองชนะเลิศอันดับ 1 ชคอ.3/1 อาหาร 
รองชนะเลิศอันดับ 2 สบจ.1/2 การจัดการ 
รางวัลชมเชย สบบ.2/3 การบัญชี 
รางวัลชมเชย ชคอ.2/4 อาหาร 
รางวัลชมเชย สคอ.2/2 อาหาร 

……………………………………………….. 
 

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับหน่วย  
หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจ าปีการศึกษา 2559 วันที่8 กันยายน 2559 

 
 

 ทักษะรักการอ่าน       
ชนะเลิศ   นายพงศกร จักรสาน 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาววสุทธิดา ชูสกุลยิ่ง 
 

 ทักษะเล่านิทาน       
ชนะเลิศ   นางสาวศิริพร ทิพยกานนท์ 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายอภิวัตน์ โนวุฒิ 
 
 



 ทักษะมารยาทไทย 
ชนะเลิศ   นายภราดร ทาวาลิน และนางสาวน้ าฝน เจตอง  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายจารุเดช พรมเมือง และนางสาวช่อผกา ความเพียร 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายอดิศร กันทะวัง และนางสาวทรรศนีย์ กันทะวัง 
 

 ทักษะสุนทรพจน์ภาษาไทย   ชนะเลิศ  นางสาวบุณณดา ศรีหิรัญ  
 

ทักษะสุนทรพจน์ภาษาจีน      
ชนะเลิศ   นางสาวโจเมอ เชอหมื่อ 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวญาณี ขวัญเอี่ยมเจริญ 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวรัตนา แซ่ลี 
 

 ทักษะการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) 
ชนะเลิศ    นางสาวพลอย มาเยอะ 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวธนัชพร แก้วค า 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวนลินา ใจเป็ง 
 

ทักษะพูดสาธิตภาษาอังกฤษ (Demonstration Contest)   
ชนะเลิศ   นางสาวปริษา ธนภานุภัทร์ 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวณิชาภา ตารินทร์ 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวพรพรรณ เล็ดลอด 
 

ทักษะการตอบปัญหาทางวิชาการ (วิชาประวัติศาสตร์ไทย)   ชนะเลิศ นายภาสกร สถานดี และนางสาวจิราภรณ์ หมื่นแก้ว  
 

การประกวดร้องเพลงไทย หญิง     
ชนะเลิศ   นางสาวดาวดี แซ่ว่าง  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวพัชรี ธรรมลังกา 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวอรยา เชอหมื่อ 

การประกวดร้องเพลงสากล  ชาย   ชนะเลิศ   นายศักดา มาเยอะ 
 

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  หญิง     
ชนะเลิศ   นางสาวปุริน จิรพศพันธุ์ 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวดวงชีวัน ลีอา 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวน้ าฝน อาจอ 

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ชาย 
ชนะเลิศ   นายจิรเดช จิณานุกูล 
รองชนะเลิศ อันดับ  1 นายเกษมศักดิ์ ดวงนิตย์ 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายเกียรติศักดิ์ ท้าวชัยมูล 
 

การประกวดร้องเพลงไทยสากล  หญิง      
ชนะเลิศ   นางสาวจุฬารัตน์ จอมสว่าง 
รองชนะเลิศ อันดับ  1 นางสาวน้ าฝน อาจอ 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวพิมชฎาพร ขันใจ 



 

การประกวดร้องเพลงไทยสากล  ชาย 
ชนะเลิศ   นายสมชาย สุขเพิ่ม 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายภราดร ปุ๊กค า 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายจิราวัฒน์ หลักค า 
 

การประกวดวงดนตรีโฟล์คคนพันธุ์ R 
ชนะเลิศ   นายณัฐดนัย ไชยเนตร, นายณรงค์ฤทธิ์ มูลกลาง และนายพิษณุ ยานะศรี 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายยอดค า บุญมา, นายชาตรี ปอแฉ่ และนายธงชัย มหาปุริมกุล 
 

ทักษะการวาดภาพคนเหมือน ระดับ ปวช. 
ชนะเลิศ   นายสิปปภาส แก้วรากมุก 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายอนุภัทร จันทร์ช่วย 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายณรันดร ลังกาแก้วเจริญ 
 

ทักษะจิตรกรรมสีน้ าหุ่นนิ่ง ระดับ ปวช. 
ชนะเลิศ   นางสาวพรรณลาย มันกัน 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวขนิษฐา วีราวรรณ์ 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาววรัญญ สมบูรณ์ 
 

ทักษะการออกแบบตกแต่งภายในบูธสินค้า OTOP 4 ภาค ระดับ ปวช. 
ชนะเลิศ   นายวโรดม วงศ์สาย 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายสมรักษ์ หมื่อแล 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายณฐกร เท่งเจียว 

ทักษะการออกแบบภาพประกอบเรื่องนิทานพื้นบ้าน ระดับ ปวส.     ชนะเลิศ   นายชยุต ท้าวโยธา 
 

ทักษะงานออกแบบ  ๒D  Animation (คนดีศรีอาชีวะ) 
ชนะเลิศ   นายพิสิษฐ์ หมั่นขัน และนางสาวพันธมน รัตนนิรมลสกุล   
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายธวัชชัย ขันแก้ว และนายอิสรีย์ ไพโรจน์   
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายวรกิตติ์ จันทร์สุภาเสน และนายเอกพล เมืองวงศ์ 
 

ทักษะงานออกแบบช้างไทย  ๓D  Animation ชนะเลิศ  นายสุชาติ จัยเจริญ และนายฌานิตย์ ประภานนท์   
 

ทักษะวิชาการประกอบอาหารไทยชุด ระดับ ปวช. 
ชนะเลิศ   นางสาวอภิสรา จะซี, นางสาววาสนา ชื่นตระกูลดี  และนางสาวศิริพรรณ สิทธารโชติ  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวบราวสุดา โปราหา, นางสาวสุพัตรา โลค า  และนางสาวประกายดาวว เกศารัตน์ 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายภัทรากรณ์ เตจะวันดี, นางสาวณฤทัย เมทาดุก  และนางสาวธนัดดา พิมพ์น้อม 

 

ทักษะการประกอบอาหารชุดคอสโมโพลิแทน ระดับ ปวส. 
ชนะเลิศ   นางสาวสุชาดา สร้อยจิตร, นางสาวนิภาพร ยามี และนายจิรายุ พรชัย 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวสุทัตตา อินธิศักดิ์, นายธรรมนูญ อูปเฮียง  และนางสาวอติกานต์ บุญคง 
รองชนะเลิศ อันดับ 2  นางสาวสุดารัตน์ ณ ล าปาง, นางสาวมาลินี ปู่คะนา  และนางสาวเจนจิรา ฉันทะ 
 

 



ทักษะการประยุกต์ดอกไม้ในท้องถิ่น 
ชนะเลิศ  นายธนวัฒน์  สุริยะ/ นางสาวนารีรัตน์  ศรีพรม/ นางสาวสุนิสา  ปงแฉะ และนางสาวรวิภา  ปัญญาเขียว 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายอรรถพันธ์  แก้วหน่อ/ นายภูริช  ธิงาเครือ/ นายจักรพัน  จันพรม และนายสุทธิศักดิ์  นฤภัย 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายอภิวัฒน์  โนวุฒิ/ นางสาวพัชรวดี  นามดี/ นางสาวศจี  แซ่จ๋าว และสุกลภัทร์  วัฒนาชัยมงคล 
 

ทักษะการประยุกต์งานดอกไม้แบบไทย 
ชนะเลิศ   นางสาวอภิญญา ผัดเวิ้น/ นายอนุรักษ์ ดอนลาว และนายธาวี ไชนมงคล 
รองชนะเลิศ อันดับ 1  นางสาวพลอยไพลิน จันค า/ นายพีรมล มณีรัตน์ และนายพิชยะ ปันพรหม 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายเกียรติศักดิ์ ท้าวชัยมูล/ นางสาวศรีสุดา แซ่เติน  และนางสาวตุ๊ลุ๊ ดงผักกาด 

 

ทักษะการออกแบบและตัดเย็บชุดนอนวัยรุ่นหญิงอายุระหว่าง  ๑๕-๒๐  ปี    ระดับ  ปวช. 
ชนะเลิศ   นางสาวบัวบาน มาเยอะ/ นางสาวลัดดา พิสัยเลิศ และนางสาวน้ าฝน พม่า 
 

ทักษะการออกแบบและตัดเย็บท างานสตรีอายุระหว่าง  ๒๕-๓๕  ปี ระดับ ปวส. 
ชนะเลิศ   นายอนันต์ ประเสริฐ/ นางสาวมัทนา โซคากุ  และนางสาวชไมพร พิมพ์พัชฎะ 

 

ทักษะการการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. 
ชนะเลิศ   นางสาวเกศรา สารปิง และนางสาวปิยนุช ดีมาก 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวอินทิรา รูปค า และนางสาวญาดา ต๊ะสม 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวนริศรา แสนแพทย์ และนางสาววิชญาดา ใจมั่น 
 

ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี  ระดับ ปวส. 
ชนะเลิศ   นางสาวสาริณี นัยติ๊บ และนายกิติศักดิ์ เครื่องสนุก 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวจุฑามาศ แถลงนิตย์ และนางสาววิมลสิริ วงเวียน 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวพรนิภา พยาราช และนางสาวอังคณา รัจบุญเรือง 
 

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ  ระดับ ปวส. 
ชนะเลิศ   นายนัฐพงศ์ ใจวงศ์/ นางสาวสุพัตรศรี เชื้อเมืองพาน/ นายชาตรี ป่าตุ้ม 

นางสาวณัชญา ศรีนรศักดิ์ศิลป์ และนางสาวรัตนาพร ปฏิพิมพาคม 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวศิรภัสสร อ้ายเหมย/ นางสาวอรอนงค์ ปัญญาไว/นางสาววรางคณา อารีย์วงค์/  
                               นางสาว    เปรมภัสสร ใจกว้าง    และนายณภัทร พงษ์ประภาส 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายอริยะ แสงอรุณ/ นายนันทวัฒน์ วิริจินดา/ นายอภิวัฒน์ เรือนเป็ง/ 
   นางสาวภัทรานิษฐ์ ลาดคม และนางสาวขนิษฐา ธานะ 
 

ทักษะ The Marketing  Challenge ระดับ ปวช.  
ชนะเลิศ         นางสาวกนกวรรณ เปียวเช/ นางสาวจันทร์ฐิมา มั่นอ่วม  และนางสาวธิดา ชัยวงศ์ 
รองชนะเลิศ อันดับ 1    นางสาวสันทอง กันทะ/ นางสาวนุชนาฎ ก๋าพรม  และนางสาวกัญญารัตน์ ศิวภาส 
รองชนะเลิศ อันดับ 2      นายกฤษณพงศ์ สุภาแสน/ นางสาวกุ้งนาง ปัญญาดี  และนางสาวจุรีรัตน์ ค าแดง 

 

ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์   ระดับ ปวช.    
ชนะเลิศ   นายสมบุญศักดิ์ สุวรรณ์ 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวรัตติการ์ สามเอ้ย 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวนุศรา สิทธิขันแก้ว 



 

ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. 
ชนะเลิศ   นางสาววรรณอภา อามอ 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวเสาวนีย์ อาจอ 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายพิทวัส จันทาพูน 
 

ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสถานการณ์เบียร์เกมส์  ปวส. 
ชนะเลิศ   นางสาวสุพัตรา เมืองค ามูล/นางสาวยศวดี ศรีค าสุข/ นางสาวรีรนุช สมศักดิ์ 
   และนายนิรันดร์ ค าบุญชู  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายฤทธิรน ธรรมสุจริต/ นางสาวนันทนา ฟองจ า/ นายอนุชา หมั่นคิด 
   และนางสาวฝนดาว ส่องแสง 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายธนากร อินมุ่ง/ นายมานพ นันตา/ นายธรพงศ์ ทองค า  และนายศิวะ แก้วรากมุข 

 
 

ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ 
ชนะเลิศ   นายคณพนธ์ แฟฃผงตัน และนายพงศภัค ต่างใจ 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายมณฑล อุ่นกาศ และนายวรรธนันท์ ดวงเทพ 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายกิตตินันท์ บุญมี และนายเกียรติเกล้า ยะมา 
 

ทักษะการออกแบบ  Web   Page   ปวส. 
ชนะเลิศ   นายสัญชาติ อ าพันทรัพย์ และนางสาวอัญชลี สลีสองสม 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวจิราพร วิชัยดิษฐ์ และนายธวัชชัย ฐานดี 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายกนกพล เจริญวรรณ และนางสาวบุรินทร์ ถิรพงศ์พิพัฒน์ 
 

ทักษะการประกวด  ๓D  Animation  ปวช./ปวส. 
ชนะเลิศ   นายสุทธิพงศ์ วงศ์ไชยยา/ นายมนัญชัย แก้วอ้าย  และนายวันชัย ธนโชติอุดม 

 รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายธเนศ วิลัยสกุล และนายจักรินทร์ พิรส 
 

ทักษะการผสมเครื่องดื่ม    ประเภท  Flair  Bartender  ระดับ ปวช./ ปวส.    
ชนะเลิศ   นายไอศูรย์  ปิยธรรมาชัย     
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายจตุพล รักมิตร    
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายสุวัฒน์ เยเบียง 
 

ทักษะการผสมเครื่องดื่ม   ประเภท  (Classic Bartender) ระดับ ปวช. และ ปวส. 
ชนะเลิศ   นางสาวสมปรารถนา มรกต 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวจุฑามาศ วิชาโท้ง 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวสุนารี อวรรณา 
  

ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช. และ ปวส. 
ชนะเลิศ   นางสาวสุรีรัตน์ จะษี/ นางสาวจันทร์จิรา เบเชกู่/ นายอาทร รินนายรักษ์, 
   นางสาวจารุณี โว่ยลอง และนางสาวพรรณี แซ่ว่าง 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวศรีไพ โซแซ่กู่/ นายสาวปิยะธิดา ศรีวิชัย และนายธนพล เนียมแตง 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวบุษบา แยแฉ่/ นางสาวพิชญา พัชศประดิษฐ์  และนางสาวมยุรี ศรีสมัย 
 



ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว  ระดับ  ปวช. 
ชนะเลิศ   นางสาวนางแสง  นาเงิน/ นางสาวมาลินี  อาเซอ/ นายอาหล่อง  มาเยอะ 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นางสาวแก้วตา  หมื่นแล/ นางสาวศิริพร  ทิพยกาน/ นายเชิดชาย   แซ่ลี 
 

ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว  ระดับ  ปวส. 
ชนะเลิศ   นายเจนวิส  มาเยอ และนางสาวพลอยแสง  หน่อใจยา  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายณัฐพงศ์   นันติ๊บ และนางสาวสกุลภัทธ  เลากาศ 

 
 


