
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   ผลงานดีเด่น
ระดับชาติ  ประจ าปีการศึกษา 2560 

……………………………………………………….         

มูลนิธิ อุทกพฒัน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จดัประกวดโครงการ พี่น านอ้งรักษน์ ้า ตามแนวพระราชด าริ พ.ศ. 2559 

ในวนัท่ี  4  พฤษภาคม  2560 ณ กรุงเทพมหานคร วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย โดยสาขาวชิา เทคโนโลยศิีลปกรรม   

ไดส่้งผลงาน กิจกรรมท าฝาย สุขพอท่ีพอ่ให ้ เขา้ร่วมประกวด จากทั้งหมด 98 สถาบนัทัว่ประเทศ เขา้รับรางวลั         

จาก ดร.สุเมธ ตนัติเวชกุล ประธานคณะกรรมการ วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงรายไดรั้บรางวลั 

              - รองชนะเลิศ อนัดับที ่1     เงินรางวลั 30,000 บาท  ไดแ้ก่ นายชยตุ  ทา้วโยธา  / นายพลยทุธ  เกิดค า   สศป.2              

/  นายชนวฒัน์  วาสีอนุรักษ ์/ นางสาวสุข  ชยัวงค ์ ชศป.3 / นางสาววาสนา  บุญเกิด / นางสาวณฐัสุดา  ค  าแดง ชศป2           

              ครู ผู้ควบคุม นายสุรสิทธ์ิ  ปุสุรินทร์ค า / นางสาวเมทินี  ปัญญาฟู / นายณรงคฤ์ทธ์ิ  ธรรมลงักา / นายรัตชา

นนท ์ ปัญญาฟู 

…………………………………………………………… 

ส านักพฒันาสมรรถนะครูและบุคลากร อาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

มอบเกยีรติบัตร ยกยอ่งวทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงรายและนายปริวชิญ ์ไชยประเสริฐ ผูอ้  านวยการ วทิยาลยัอาชีวศึกษา

เชียงราย เน่ืองจากเป็นสถานท่ี ฝึกประสบการณ์ และเป็นวทิยากรพี่เล้ียง ตามหลกัสูตรการพฒันาขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา ตั้งแต่วนัท่ี 8-19 พฤษภาคม 2560 

……………………………………………………………………… 

      ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จดัประกวดส่ิงประดิษฐข์องคนรุ่นใหม่ และการแข่งขนัหุ่นยนตย์วุชน

อาชีวศึกษา ระดบัชาติ ประชารัฐร่วมพฒันา สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา ประจ าปี 2560  ไดจ้ดัประกวดองคค์วามรู้ 

การน าเสนอผลงานวจิยั นวตักรรมและส่ิงประดิษฐ ์ภาคภาษาองักฤษ ระหวา่ง วนัท่ี  4 – 7 พฤษภาคม 2560                 

ณ  หา้งสรรพสินคา้เดอะมอลล ์สาขาบางกะปิ กรุงเทพฯ วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย ไดรั้บรางวลั ดงัน้ี 

         -รางวลั รองชนะเลิศอนัดับ 1 ระดับเหรียญทอง  ไดแ้ก่ผลงาน น ้ามนัอโรม่า เนาวกรรณิการ์  

   นักศึกษา  นายศกัดา  มาเยอะ  / นางสาวภทัรานิชฐ ์ ศิริวงค ์ ชั้น ชออ.3การท่องเท่ียว 

                ครูผู้ควบคุม นางสุพตัรา  พรหมพิชยั / นางอุไรวรรณ  ค าดี / นายสวสัด์ิ  จอมพนู 



 

-รางวลั ชมเชย ระดับเหรียญทอง  ไดแ้ก่ผลงาน คุกก้ีธญัพืช ภาคภาษาองักฤษ    

               นักศึกษา นายชญานนท ์ เทพอุดม / นางสาววรัชยา  ทิพประเสริฐ  ชั้น สบบ.1การบญัชี  

               ครูผู้ควบคุม นางสุพตัรา  พรหมพิชยั / นายสวสัด์ิ  จอมพนู / นางสาวยวุดี  กนัทะ 

………………………………………………………………. 

        ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  จัดประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน เพ่ือคัดเลือกตัวแทนของ สอศ. 
จ านวน 5 คน ร่วมประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 10 หัวข้อ (Learn chinese 
Double your World) ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) รอบชิงชนะเลิศ เพ่ือเป็นตัวแทนของประเทศไทย เข้าแข่งขันในระดับนานาชาติ ระหว่าง 
วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร นักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้เป็น
ตัวแทน ของสอศ. คือ  นางสาวโจเมอ เชอหมื่อ   นักเรียน ชั้น ปวช. 2 การบัญชี 

              ครูผู้ควบคุมทีม  นางสมศรี  แสงศรีจันทร์ / นางสาว Zhao   Shenyu 

…………………………………………………… 

           ส านักงานตัวแทนฮั่นปั้น ประจ าประเทศไทยร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

      จัดประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 10 หัวข้อ (Learn chinese Double your 
World) วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมพาลาสโซ กรุงเทพฯ ไดร้ับรางวัล 

             -รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  นางสาวโจเมอ เชอหมื่อ   นักเรียน ชั้น ปวช. 2 การบัญชี 

              ครูผู้ควบคุมทีม  นางสมศรี  แสงศรีจันทร์ / นางสาว Zhao   Shenyu 

……………………………………………………………………………. 

              ห้างสรรพสินค้า ไชน่าเวลิด์ ร่วมกบัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จดัการประกวดไชน่าเวลิด ์

แฟชัน่ ดีไซน์ คอนเทสต ์2017 (China World Fashion Design Contest 2017)   หวัขอ้ “ชุดแต่งงานร่วมสมยั”               

ในวนัท่ี 24 สิงหาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร ว ิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย ไดรั้บรางวลั ดงัน้ี 

- รองชนะเลิศอนัดับ 2 ทีม “Croset” ไดแ้ก่ นายภควตั  ลือชยั / นางสาวบวับาน  มาเยอะ ชั้น สคผ.1                                                  

   ครูผู้ควบคุม  นางสาวภคพร  ไพบูลย ์ และนางสาวยวุลี  ดวงพุทธพรกุล 

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

 



ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จดัประชุมวชิาการ องคก์ารนกัวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ และทกัษะพื้นฐาน  ระดบัชาติ คร้ังท่ี 27 ประจ าปี 2560 ระหวา่งวนัท่ี 1-5 กุมภาพนัธ์ 2561          

ณ จงัหวดัสุพรรณบุรี  ผลการแข่งขนั วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย ไดร้างวลั ดงัน้ี.  

      - ชนะเลิศ ระดบัเหรียญทอง การประกวดสุนทรพจน์ ภาษาจนีกลาง ไดแ้ก่ นายจตุพล  อยูล่มื 

            ครผููค้วบคมุ นาง สมศรี แสงศรีจนัทร ์และMiss LIU SHIYU. 

     - รองชนะเลิศ อนัดบัท่ี 3 การพดูในทีส่าธารณะเป็นภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ นางสาวดาวด ี แซ่ว่าง 

  ครผููค้วบคมุ นาง สมศรี แสงศรีจนัทร ์และMiss ROSALIE DAGAOJES RUBINO 

-ชนะเลิศ ระดบัเหรียญทอง  การประยกุตง์านดอกไม้แบบไทย ระดบั ปวช.  ไดแ้ก่ นางสาววลิยัวรรณ์  

                     พรมจรรย ์/ นางสาวเสาวณีย ์ ผูย้ ือ่ / นายภรูชิ  ธงิาเครอื และ นายอรรถพนัธ ์ แกว้หน่อ 

            ครผููค้วบคมุ นายมาโนช สวุรรณ 

 -รองชนะเลิศอนัดบั 2 ระดบัเหรียญทอง การวาดภาพ  ระดบั ปวช. ไดแ้ก่ นายอนุภทัร จนัทรช่์วย 

           ครผููค้วบคมุ นายสุรชิต ทะยะธง 

-รางวลัระดบัเหรียญเงิน จติรกรรมไทย  ระดบั ปวส.  ไดแ้ก่ นางสาวพมิพช์นก ขตัยิะ  ครผููค้วบคมุ นายสุรชติ 
ทะยะธง 

-รางวลั ระดบัเหรียญเงิน การประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ระดับ ปวช. ไดแ้ก่  นายวรีะพงศ ์ ทาแกง และ  

            นายธนาวทิย ์ อ่อนบ ารงุ   ครผููค้วบคมุ นางสาวปนดัดา พึง่ศลิป์ และนางสาว ปิยะมาศ สัง่สอน 

 -รางวลั ระดบัเหรียญเงิน  การบริการอาหารและเครื่องดื่ม    ได้แก่  นางสาวอาภาพร วิเศษยิ่งไพศาล 

           ครผููค้วบคมุ นางพิมพ์ณดา นนประสาท 

  -รางวลั ระดบัเหรียญทองแดง  การผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ระดับ ปวช./ปวส. 

                    ได้แก่  นางสาวอมราวดี  ศรีพรม       ครผููค้วบคมุ นาย จิรวัฒน์ วงศ์กา 

-รางวลั ชมเชย ทักษะการบริหารจัดการฐานข้อมูล    ได้แก่  นายอนิรุจน์ วงศ์กันทาและนายชนายุส กรแก้ว 

          ครผููค้วบคมุ นายธวชัชยั  สาเกตุ 

………………………………………………………………………….. 

 



 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จดัแข่งขนักีฬานกัเรียน นกัศึกษา อาชีวะเกมส์ 

ระดบัชาติ คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 พิษณุโลก เกมส์  ณ จงัหวดัพิษณุโลก ระหวา่งวนัท่ี 28 สิงหาคม ถึงวนัท่ี 3 กนัยายน  

2560      ผลการแข่งขนั วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย ไดร้างวลั ดงัน้ี 

                - รองชนะเลิศ อันดับ 2 กีฬาวอลเลย์บอลชาย ได้แก่   นายกิตติทัต  เขื่อนห้าว ชพต.3/2 / นายกชกร      

ลัมยศ  (ชอร.2/1) / นายชลกานต์  สมสะอาด  (ชคอ.3/2)  นายอดินันท์  สิทธิแก้ว  (สคผ.2) / นายชนัญธิดา  จันโอทาน  
(ชออ.2/2) / นายเอกราช  มณีวรรณ  (ชออ.3/1) นายธนวัฒน์  สุริยะ  (ชคค.3)  นายสุริยา  พรมใจ  (สอร.1) / นายธีร
ศักดิ์  สายฟูเป็ง  (สบล.1) นายสุทัศน์  มาเยอะ  (ชคอ.1/1 MEP) / นายเจตนรินทร์  อินทะจักร์  (ชพต.3/2) และ     
นายพิทวัส  ยามะสัก  (ชออ.2/2) 

          ครูผู้ควบคุมทีม นายศุภศานต์     รักสกุล / นายพีระพงษ์    ดวงสนิท 

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

บริษัท เอช เอช เค อินเตอร์เทค จ ากดั ไดจ้ดัแข่งขนัประกวดวาดภาพ H H K Painting Contest  คร้ังท่ี 27         

ในหวัขอ้ ตามรอยพอ่หลวง  รัชกาลท่ี 9  ณ หอนิทรรศการ ศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ระหวา่งวนัท่ี                

31 สิงหาคม – 2 กนัยายน 2560 ผลปรากฏวา่ วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย ไดรั้บรางวลั ดงัน้ี 

            - ชนะเลศิ  อนัดับที ่2 ระดบัมธัยมศึกษา  อาชีวศึกษา ไดแ้ก่ นาย ธวตัชยั  ขนัวงั  ไดรั้บเกียรติบตัร และ            

เงินรางวลั จ  านวน 3,000.- บาท 
                                                                            ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

เยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์มอบเกียรติบตัร ยกยอ่ง ใหแ้ก่ 

นายสุภเวช  อินตะ๊โน  ปวส.2 การบญัชี  ในฐานะท่ีไดเ้ขา้ร่วมการสรรหา เยาวชนดีเด่น เน่ืองในวนัเยาวชน

แห่งชาติ ประจ าปี 2560 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

                 กระทรวงแรงงาน ไดจ้ดัการแข่งขนัทกัษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ คร้ังท่ี 27  สาขาเวบ็ดไ์ซน์    ระหวา่งวนัท่ี 

22มีนาคม 2561 วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย ไดรั้บรางวลั รองชนะเลิศ อนัดบั 2 เหรียญทองแดง ไดแ้ก่ นาย คณพนัธ์  

แผงตนั สบค.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

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

                การแข่งขัน Makro  HoReCa Challenge 2017 เมนูเส้นขา้วซอยฟรีสไตล ์รอบตดัสิน ระดบัประเทศ          

วนัเสาร์ท่ี 8 สิงหาคม 2560 ณ. ศูนยป์ระชุม และ แสดงสินคา้นานาชาติ จงัหวดัเชียงใหม่ จากการแข่งขนั ทั้งหมด 24 



ทีม ผลปรากฏวา่ นางสาวธีรนุช ฟูเมืองค า นกัศึกษาปวส.ปีท่ี2 สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ วทิยาลยัอาชีวศึกษา

เชียงราย ไดรั้บรางวลัประกาศนียบตัร จากการแข่งขนัปรุงอาหาร “เมนูเส้นขา้วซอยฟรีสไตล”์ (ประเภทบุคคล) 

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

สถาบันขงจ๊ือเส้นทางสายไหมทางทะเล  และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

สอบคดัเลือกนกัเรียน นกัศึกษา เพื่อรับทุน อบรม  เขา้ค่ายภาษาจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  ระหวา่ง    วนัท่ี 17-30   

มีนาคม  2561      ผลการแข่งขนั วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย ไดรั้บการคดัเลือก จ านวน 6 คน   ไดแ้ก่   น.ส รุจิรา แซ่

เออ (ชพบ3 2 ) / น.ส ฐิติมา  ขติัยะ(สออ.1) / น.ส กนกวรรณ เยส่อกู่ (ชออ2/2 ) / น.ส สุกญัญา   แช่เฉิน /นาย ปณิธาน  

เยโลกู่ และนาย จตุพล  อยูลื่ม( ชออ1/1)        ครผููค้วบคมุ นาง สมศรี แสงศรีจนัทร ์และMiss LIU SHIYU. 

……………………………………………………………………… 

รางวลัชนะเลศิ ระดับประเทศ บริษัทแมคโคร มาร์เกตติง้ จ ากดั จดัประกวด แมคโครมิตรแท ้โชวห่์วย ร่วม

พฒันาร้านคา้ปลีก ปีท่ี9  ผลการแข่งขนั วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ ระดบัประเทศ จากทั้งหมด  

85 สถาบนั  เขา้รับรางวลั  โล่และเกียรติบตัร เงินรางวลั 50,000บาท  ณ. กรุงเทพมหานคร วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2561 

 ครูผู้ควบคุม นางพจนา นพรัตน์ /นางกิตติชญาห์ เมืองอินทร์ และนายเตชะตาธรรม เตชะตามี 

…………………………………………………………………….. 

               ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดประกวดภาพยนตร์และสารคดี อวด-ดี-อาชีวะ ปีที ่3                 

วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 ณ Crytal Design Center  กรุงเทพฯ วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย ไดรั้บรางวลัดงัน้ี 

     - รางวลัยอดเยีย่มทางด้านเนือ้หา คนสร้างชาติ ช่ือผลงาน Teacher ITTI รับเงินรางวลั 20,000บาท  

          ช่ือนกัศึกษาไดแ้ก่ นายจิรเดช วงศช์มพ ู/ นายพนธกร บุญปลอด / นางสาวตาฬฤทยั มีลาภ / 

           นายสันติภาพ แสนใส /  นายสิงหนาถ มะโนวนั / นายอดิชาติ จกัปา / นางสาวเก๋ เซ่อหม่ือ /   

           นายอภินนัท ์บั้งเงิน / นายศุจริง ดอกพิกุล / นายวรีชยั ช่วงโพธ์ิ  

          ครูผูค้วบคุม นายสุรสิทธ์ิ ปุสุรินทร์ค า / นางสาวเมทินี ปัญญาฟู / นายณรงคฤ์ทธ์ิ ธรรมลงักา 

   - รางวลัชมเชย  ช่ือผลงาน Nammon the story of change  รับเงินรางวลั 5,000 บาท 

          ช่ือนกัศึกษาไดแ้ก่  นางสาวสุข ชยัวงศ ์/ นางสาวศิริกานต ์เช้ือเมืองพาน / นางสาววาสนา บุญเกิด / นาย     

           ภราดร ปุ๊กค า / นายศิวกร ชะฟู / นางสาวจารุมาศ ใจค า / นางสาวธนญัญา ฟูเมืองค า / นางสาวธนชัญา  

           ราชเมืองแกว้ / นางสาวมณีรัตน์ จนัทาพูน / นางสาวจารุมาศ ใจค า / 

           ครูผูค้วบคุม นายสุรสิทธ์ิ ปุสุรินทร์ค า / นางสาวเมทินี ปัญญาฟู / นายณรงคฤ์ทธ์ิ ธรรมลงักา 

  - รางวลัชมเชย หวัขอ้การประกวด จิตอาสาอาชีวะ      ช่ือผลงาน โอกาส 



          ช่ือนกัศึกษาไดแ้ก่ นางสาวพรชนนักร บุญใหญ่ / นางสาวนภเกตน์ ปันตะ๊โย / นายสิทธิพล ทองรัตน์ / 

นางสาววนัวสิาข ์ค าภีระ / นางสาวมนรดา มฤคพิทกัษ ์/ นางสาวอภิชญา เจริญสกุลไกล / นายธนภูมิ จิตรัก

ชาติ / นายพนัณรงค ์ธรรมตา / นายณฐักิจ มูลนอ้ย 

    ครูผูค้วบคุม นายสุรสิทธ์ิ ปุสุรินทร์ค า / นางสาวเมทินี ปัญญาฟู / นายณรงคฤ์ทธ์ิ ธรรมลงักา 

……………………………………………………………. 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   ผลงานดีเด่น  
ระดับภาค ภาคเหนือ    ประจ าปีการศึกษา 2560 

                          ………………………………………………………. 
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ จัดการแข่งขันกีฬา อาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ 
 ณ จังหวัดล าปาง  ระหว่างวันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2560   ผลการแข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้รับรางวัล ดังนี้ 

-ชนะเลิศ เหรียญทอง กีฬาบาสเกตบอลชาย ได้แก่    นายไผทธน  พันสุภะ  (สบบ.2/1) / นายณัฐพล  จะวะนะ / 

 นายวุฒิ  จะสี  (ชออ.3/1)   นายจักรกฤษณ์  มาลาวิลาศ (ชคอ.2/2) / นายณัฎกิติ์  ป้องศรี / นายพุฒิพงศ์  แสนจันทร์  
(สศว.2) นายอิสรีย์  ไพโรจน์  (ชศป.3) / นายฤทธิ์ไกร  นันทฤทธิ์  (สทท.1) / นายเอกชัย  จะลา  (ชคอ.1/3) 

นายศุภชีพ  กงพลนันท์  (ชคอ.1/2) / นายพนมกร  ค ามูลเอ้ย  (ชพต.2/1) / นายรณกาต์  กันภัย  (ชทท.1) 

นายเกียรติศักดิ์  โพธิ์ทอง  (ชศว.3)            ครูผู้ควบคุมทีม นายสุรชิต   ทะยะธง 

-ชนะเลิศ เหรียญทอง กีฬาหมากล้อมคู่ผสม ได้แก่ นายรัฐเขต  มะโนเสาร์ /นางสาวศิรดา  วงศ์พิทักษ์วัฒนา  

                (สบบ.2/1)  ครผูู้ควบคุมทีม นางสาวเทพิน  มัธยมจันทร์ 

-ชนะเลิศ เหรียญทอง กีฬาวอลเลย์บอลชาย ได้แก่     นายกิตติทัต  เขื่อนห้าว ชพต.3/2 / นายกชกร  ลัมยศ  (ชอร.
2/1) / นายชลกานต์  สมสะอาด  (ชคอ.3/2)  นายอดินันท์  สิทธิแก้ว  (สคผ.2) / นายชนัญธิดา  จันโอทาน  (ชออ.2/2) 
/ นายเอกราช  มณีวรรณ  (ชออ.3/1) นายธนวัฒน์  สุริยะ  (ชคค.3)  นายสุริยา  พรมใจ  (สอร.1) / นายธีรศักดิ์  สายฟู
เป็ง  (สบล.1) นายสุทัศน์  มาเยอะ (ชคอ.1/1 MEP) /นายเจตนรินทร์  อินทะจักร์  (ชพต.3/2) /นายพิทวัส  ยามะสัก  
(ชออ.2/2)           ครูผู้ควบคุมทีม นายศุภศานต์     รักสกุล / นายพีระพงษ์    ดวงสนิท 

-รองชนะเลิศ อันดับ 1  เหรียญเงิน กีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิง ได้แก่  นางสาวพัชรี   ประกายนอก  ชพล.3   

                      ครูผู้ควบคุมทีม นางสาวเทพิน  มัธยมจันทร์ 

-รองชนะเลิศอันดับ 2  เหรียญทองแดง กีฬาบาสเกตบอลหญิง ได้แก่     นางสาวฐานิกา  คงสมบัติ (สคอ.2/2) / 
นางสาวนลินา  ใจเป็ง  (ชออ.3/2) / นางสาวอโรชา  ภู่สุพรรณ  นางสาวธนัญญา  ฟูเมืองค า  (สศป.1) / นางสาวกัญญา
รัตน์  สุริยะโชติ  (ชคอ.3/2)  นางสาวรัตนาวลี  อุดใจ  (สบบ.1/4) / นางสาวเกวลี  นาใจ  (ชพต.1/1) / นางสาวกุลจิรา  



ศรีวิไล  (สศว.1)   นางสาวอาภรณ์  แซ่ตอน  (สออ.1 MEP) / นางสาวชนิสรา  แสนจันทร์  (สคอ.1/1) นางสาวทวีพร  
อัตรวิชัยกุล  (สบต.1) / นางสาวอาเบอร์  อายี  (สออ.1)  / นางสาวณัฐภัสสร  อุทาโย  (สปท.1) 
                      ครูผู้ควบคุมทีม นายสุรชิต   ทะยะธง 
        ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
-นายสุรชิต ทะยะธง รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ประเภทกีฬาบาสเกตบอลชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะ
เกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่12 “เขลางค์นครเกมส์” จังหวัดล าปาง ระหว่างวันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2560 
-นายพีระพงษ์ ดวงสนิท รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
อาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่12 “เขลางค์นครเกมส์” จังหวัดล าปาง ระหว่างวันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2560 
-นายเอกราช มณีวรรณ รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
อาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่12 “เขลางค์นครเกมส์” จังหวัดล าปาง ระหว่างวันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2560 

............................................................................................................................ 
 
                สถาบันพฒันาฝีมือแรงงาน ระดับภาค ภาคเหนือ จดัการแข่งขนั ทกัษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ คร้ังท่ี 27 ระดบั

ภาค  ภาคเหนือ ณ จงัหวดัล าปาง  ระหวา่วนัท่ี  19-21กรกฎาคม 2560   วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย ไดรั้บรางวลั ดงัน้ี 

-ชนะเลศิ เหรียญทอง  สาขาเวบ็ดีไซน์   ไดแ้ก่  นายคณพนัธ์  แผงตนั  สบค1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

               ครูผู้ควบคุมทมี นายธวชัชยั  สาเกตุ / นายสุริยา  ตะ๊ศรีเรือน 

-ชนะเลศิ เหรียญทอง สาขาการจดัดอกไม ้ไดแ้ก่  นายพิชยะ  ปันพรหม  สคค.2 คหกรรม 

               ครูผู้ควบคุมทมี นางวนัเพญ็ พุทธฤทธ์ิ 

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

ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จดัประชุมวชิาการ องคก์ารนกัวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย       

การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ ทกัษะพื้นฐาน  ระดบัภาค ภาคเหนือ  คร้ังท่ี 27 ประจ าปี 2560  ผลการแข่งขนั วทิยาลยั

อาชีวศึกษาเชียงราย ไดร้างวลั ดงัน้ี. 
       - รางวลัชนะเลิศ เหรียญทอง การพดูในทีส่าธารณะเป็นภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ นางสาวดาวด ี แซ่ว่าง 

  ครผููค้วบคมุ นาง สมศร ีแสงศรจีนัทร ์และMiss ROSALIE DAGAOJES RUBINO 
       -รองชนะเลิศ อนัดบั 1 เหรียญทอง การประกวดสุนทรพจน์ ภาษาจนีกลาง ไดแ้ก่ นายจตุพล อยูล่มื 

          ครผููค้วบคมุ นาง สมศร ีแสงศรจีนัทร ์และMiss LIU SHIYU. 

        -ชนะเลิศ ระดบัเหรียญทอง  การออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ระดับ ปวช. ได้แก่  นางสาวล ี แซ่ท่อ / 
นางสาวไซ  แซ่ย่าง และ นางสาวมาล ี หมอ่โปกู่          ครผููค้วบคมุ นางสาวยวุล ี ดวงพุทธพรกุล 

       -รองชนะเลิศ อนัดบั1 ระดบัเหรียญเงิน  การประยกุตง์านดอกไมแ้บบไทย ระดบั ปวช.  ไดแ้ก่ นางสาว

วลิยัวรรณ์      พรมจรรย ์/ นางสาวเสาวณยี ์ ผูย้ ือ่ / นายภรูชิ  ธงิาเครอื และ นายอรรถพนัธ ์ แกว้หน่อ 
          ครผููค้วบคมุ นายมาโนช สุวรรณ 



-รองชนะเลิศ อนัดบั1 เหรียญทอง จติรกรรมไทย  ระดบั ปวส.  ไดแ้ก่ นางสาวพมิพช์นก ขตัยิะ 

           ครผููค้วบคมุ นายสุรชติ ทะยะธง 

   -รองชนะเลิศอนัดบั 2 ระดบัเหรียญทอง การวาดภาพ  ระดบั ปวช. ไดแ้ก่  นายอนุภทัร จนัทรช์่วย 

           ครผููค้วบคมุ นายสุรชติ ทะยะธง 

  -ชนะเลิศ ระดบัเหรียญเงิน  การประยุกตด์อกไม้เชิงธรุกิจ ระดบั ปวส.  ไดแ้ก่ นางสาวอญัชกิา    นนัใจ/ 

                    นางสาวนารรีตัน์ ศรพีรม /นายธนวฒัน์ สุรยิะ     ครผููค้วบคมุ นายกฤษฏา มาตนั 

  -รางวลั ระดบัเหรียญเงิน การประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ระดับ ปวช. ไดแ้ก่  นายวรีะพงศ ์ ทาแกง และ  

         นายธนาวทิย ์ อ่อนบ ารงุ    ครผููค้วบคมุ นางสาวปนดัดา พึง่ศลิป์ และนางสาว ปิยะมาศ สัง่สอน 

  -รางวลั ระดบัเหรียญเงิน การประยกุตอ์อกแบบตดัเยบ็เคร่ืองแต่งกายสู่สากล ระดบั ปวส. ได้แก่  

                  นางสาวดาวณัย ์ นามบุญ / นางสาวสริาวรรณ  ผกูวาจา / นางสาวณนัณภสั  ชยันาม 

                  ครผููค้วบคมุ นางสาวภคพร ไพบลูย ์

 -รางวลั ระดบัเหรียญเงิน การออกแบบและการประกอบอาหาร เชิงธรุกิจสู่มาตรฐานสู่สากล ระดบั ปวส.  

            ได้แก่  นางสาวสุทตัตา  อนิธศิกัดิ ์และ นางสาววาสนา ชื่นตระกูลด ี ครผูู้ควบคมุ นางสาวนันทวนั คลา้ย
ทอง 

        -รางวลั ระดบัเหรียญเงิน มลัติมีเดียอารต์ "Infographic อาชีวะ 4.0" ระดบั ปวช.   ได้แก่  นางสาวพทัธ
มน  

                   รตันนิรมลสกุล และ นายพสิษิฐ ์หมัน่ขนั    ครผููค้วบคมุ 

        -รางวลั ระดบัเหรียญทองแดง  การผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ระดับ ปวช./ปวส. 

                  ได้แก่  นางสาวอมราวดี  ศรีพรม           ครผููค้วบคมุ นาย จิรวัฒน์ วงศ์กา 

        -รางวลั ระดบัเหรียญทองแดง  การออกแบบโปสเตอร ์ หวัข้อ "ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรนัดร"์ ระดบั 

ปวช.  ไดแ้ก่ นางสาวสุดารตัน์  ไชยนุรกัษ์             ครผููค้วบคมุ นาย จิรวัฒน์ วงศ์กา 

………………………………………………… 

 อาชีวศึกษาภาคเหนือ จดัประกวดสิง่ประดษิฐข์องคนรุน่ใหม ่ระดบัภาค ภาคเหนือ  
ปีการศกึษา 2560 เมือ่วนัที ่3-7 มกราคม 2561 ณ อาชวีศกึษาจงัหวดัอุทยัธานี 



จงัหวดัอุทยัธานี เพื่อเขา้รว่มประกวดในระดบัประเทศ วทิยาลยัอาชวีศกึษาเชยีงรายไดร้บัรางวลั คอื 
- รองชนะเลิศ  อนัดบั1.  ประเภท ภาคภาษาองักฤษ ผลงาน โจก๊ผกัเชียงดาก่ึงส าเรจ็รปู 

นักศึกษา  นางสาวมารกิา แลนี  และนางสาวอาเบอร ์อาล ี สอท1 

ผูค้วบคมุ  นางสุพตัรา พรหมพชิยั  

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

 

ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  ร่วมกบัสมาคมวิทยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์และบริษทัเอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จดัประกวดโครงงานวทิยาศาสตรส์มาคม

วทิยา 
ศาสตรฯ์-อาชวีศกึษา-เอสโซ่ ภาคเหนือ ครัง้ที2่7 ประจ าปี 2560. ระหว่างวนัที่  5- 7 กรกฎาคม 2560      
ณ วทิยาลยัเทคนิคตาก และ วทิยาลยัอาชวีศกึษาเชยีงราย ไดร้บัรางวลั ดงันี้ 
-รางวลัเหรียญเงิน ชื่อโครงงาน โจก๊ผกัเชยีงดากึง่ส าเรจ็รปู  

 นกัศกึษา 
 ครทูีป่รกึษา นายบดนิทร ์ยอดประดษิฐ ์/ นางสาวพรทพิย ์มสีุข 

          -รางวลัทองแดง ชื่อโครงงาน คุกกีจ้ากแป้งธญัพชื 

 นกัศกึษา 
 ครท่ีูปรึกษา   ดร.สุพตัรา พรหมพชิยั / นางสาวอุไร ปานเปีย 

...................................................................................... 
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ ประกวดการจดัสถานทีเ่รยีนรู ้เทคโนโลยเีฉพาะทางอาชวีศกึษา ในระดบั

ภาค ประกาศผลงานปีการศกึษา 2560   และวทิยาลยัอาชวีศกึษาเชยีงรายไดร้บัรางวลั ดงันี้ 
- รางวลัเหรียญเงิน ระดบัภาค ชื่อผลงาน “ศูนยก์ารเรยีนรูภ้าษาจนี” แผนกวชิาสามญั 

ชื่อผูจ้ดัท า นางเณร ีช่างหล่อ/นางสมศร ีแสงศรจีนัทร/์นายเตชะตาธรรม เตชะตาม ี 
- รางวลัเหรียญเงิน ระดบัภาค ชื่อผลงาน “หอ้งปฏบิตักิารเครอืข่ายคอมพวิเตอร”์ ประเภทวชิาเทคโนโลยี

สารสนเทศ และ การสื่อสาร 
- ชื่อผูจ้ดัท า นายธวชัชยั สาเกตุ/นายสุรยิา ต๊ะศรเีรอืน/นางสาวปิยะมาศ แกว้อนิตา 
- รางวลัเหรียญทองแดง ระดบัภาค ชื่อผลงาน “Marketing smart Classroom”  

ประเภทวชิาพาณิชยกรรม / บรหิารธุรกจิ  
ชื่อผูจ้ดัท า นางพจนา นพรตัน์/นางนาตยา นาพนมไชย/นางกติติช์ญาห ์เมอืงอนิทร ์

- รางวลัเหรียญทองแดง ระดบัภาค ชื่อผลงาน “หอ้งปฏบิตักิารเทคโนโลยกีารท่องเทีย่ว”  

ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว  



ชื่อผูจ้ดัท า นายพรีะพงษ์ ดวงสนิท/นางวชริาภรณ์ โลหะชาละ /นางสาวพสิมยั ต๊ะวโิล/นางเสาวคนธ ์อาท
นิตย ์

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

การแข่งขัน Makro  HoReCa   Challenge  2018  ระดบัภูมิภาค  ภาคเหนือ วนัท่ี 30 มกราคม 2561   ณ. ศูนยป์ระชุม 

และ แสดงสินคา้นานาชาติ  จงัหวดัเชียงใหม่    วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย ไดร้างวลั ดงัน้ี. 

        -รางวลัเหรียญทองแดง อนัดบัท่ี 2 ไดค้ะแนน 75.30 คะแนน นายกิตติชยั เลาหาง นกัศึกษา ระดบั ปริญญาตรี  

สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร  

       - รางวลัเหรียญทองแดง อนัดบัท่ี 4 ไดค้ะแนน 77.60 คะแนน- นายลิขิต ค าบุญ  นกัศึกษา ระดบั ปวส.ปีท่ี2 

สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ  

             - ใบประกาศในระดบั Diploma อนัดบัท่ี 9 ไดค้ะแนน 64.30 คะแนน นางสาวสุทตัตา อินธิศกัด์ิ นกัศึกษา 

ระดบัปวส.ปีท่ี2 สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ  

                                                        …………………………………………….. 
หน่วยมาตรฐานดีเด่น ระดบัอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ  ไดค้ดัเลอืก องคก์ารวชิาชพี  หน่วย

วทิยาลยัอาชวีศกึษาเชยีงราย เป็นหน่วยมาตรฐานดเีด่น ระดบัภาค ภาคเหนือ ประเภทสถานศกึษาขนาด
ใหญ่ ประจ าปีการศกึษา 2560 

………………………………………………………………………………….  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ผลงานดีเด่น  
ระดับจังหวดัเชียงราย    ประจ าปีการศึกษา 2560 

………………………………… 

       อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย (อศจ.เชียงราย)  จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.เชียงราย) ประจ าปีการศึกษา 2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้รับรางวัลดังนี้ 

ทักษะวิชาชีพ 

- รางวัล ชนะเลิศ ทักษะ การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. 
                  ได้แก่ นายเปรมนที ธินันชัย / นางสาวธนัชพร แก้วค า  

- รางวัล ชนะเลิศ ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. 
                 ได้แก่ นางสาวศิรดา วงศ์พิทักษ์วัฒนา และ นางสาววรัชยา ทิพประเสริฐ 



- รางวัล ชนะเลิศ ทักษะ การขายสินค้าออนไลน์ ระดับ ปวช. / ปวส. 
                 ได้แก่ นายกฤษณะ ข าทับทิม และ นายคณพนธ์ แผงตัน 

- รางวัล ชนะเลิศ ทักษะ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้น ปวช.  
                 ได้แก่ นายชนายุส กรแก้ว และ นายอนิรุจน์ วงศ์กันทา 

- รางวัล ชนะเลิศ ทักษะ เทคโนโลยีเครือข่าย ระดับ ปวส. 
                   ได้แก่ นายธวัชชัย ฐานดี และ นายจักรรินทร์ พิรส 

- รางวัล ชนะเลิศ ทักษะ The Marketing Challenge ระดับ ปวช. 
                   ได้แก่ นางสาวกุ้งนาง ปัญญาดี / นางสาวศุภนิดา จรรศิลป์ / นายณัฐวุฒ ิมานิธิ 

- รางวัล ชนะเลิศ ทักษะ การจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว ระดับ ปวช. 
                  ได้แก่ นายนราธิป สุวรรณบัณฑิต / นางสาวมาลินี อาเชอ 

- รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะ พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมฯ  ได้แก่ นางสาวพร ค าหล้า 
- รองชนะเลิศอันดับ 2 พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมฯ  ได้แก่ นางสาวฐิติชญา เอี่ยมพิศมร 

……………………………………………………………. 

ทักษะวิชาพ้ืนฐาน 

- รางวัล ชนะเลิศ การพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช. / ปวส. ได้แก่ นางสาวดาวดี แซ่ว่าง 
- รางวัล ชนะเลิศ การพูดสาธิตภาษาอังกฤษ ได้แก่ นายจตุพล อยู่ลืม 
- รางวัล ชนะเลิศ รักการอ่าน ได้แก่ นายวีตนุพงษ์  สุขเกษม 
- รางวัล ชนะเลิศ สุนทรพจน์ภาษาไทย ได้แก่ นายอนุพงษ์ ปราณี 
- รางวัลชนะเลิศ ทักษะสุนทรพจน์ภาษาจีน ได้แก่ นายจตุพล อยู่ลืม 
- รางวัล ชนะเลิศ ทักษะเล่านิทานพื้นบ้าน ได้แก่ นางสาวอรวรรณ จันโย 
- รางวัล ชนะเลิศ ทักษะ วงดนตรีสากลคนพันธ์อา และโฟล์คซองของคนพันธ์R 

ได้แก่ นายจิรเดช จินานุกู, / นางสาวตาฬฤทัย มีลาภ / นางสาวประภา สุทธิประภา / นายสุรเชษฐ์ วิมลขจรศิริ     
และ นายวีรพล โยธินประดับชัย 

- รางวัล ชนะเลิศ เพลงสากล (หญิง) ได้แก่ นางสาวดาวดี แซ่ว่าง 
- รางวัล ชนะเลิศ เพลงไทยสากล (ชาย) ได้แก่ นายศุภณัฐ ลินค า 
- รางวัล ชนะเลิศ เพลงไทยสากล (หญิง) ได้แก่ นางสาวจุฬารัตน์ จอมสว่าง 
- รองชนะเลิศอันดับ 1 ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ได้แก่ นายปรเมทร์ ปัญจะภักดี 
- รองชนะเลิศอันดับ 1 เพลงสากล (ชาย) ได้แก่ นายมานัส เบเหมี่ยทู 
- รองชนะเลิศอันดับ 1 การตอบปัญหาทางวิชาการ ประวัติศาสตร์ไทย ระดับ ปวช. 

ได้แก่ นางสาวเก็จแก้ว ลุงปันต๊ะ / นางสาวรอด อ่อนค า 

- รองชนะเลิศอันดับ 1 มารยาทไทย ระดับ ปวช. / ปวส. ได้แก่นายรัชชานนท์ ปินตาปุ๊ด / นางสาวนรี กุนณา 
- รองชนะเลิศอันดับ 2 ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ได้แก่ นางสาวปุริน จิรพศพันธุ์ 

 



………………………………………………….. 

          อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย (อศจ.เชียงราย)  จัดการแข่งขันกีฬาคนพันธุ์ R "อาชีวะเกมส์" ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด  วันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2560 ณ  สนามกีฬากลาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้รับรางวัล ดังนี้ 

    - ชนะเลิศ กีฬาวอลเลย์บอล หญิง ได้แก ่นางสาววลัยพร  ตอนใต้  (สบบ.1/2) / นางสาวอภิชญา  เจียมจันทร์เล่ห ์ 
(สคอ.1/2) / นางสาวทัศนีย์  ส าเร็จ  (ชพบ. 3/2)/ นางสาวนันธิชา  ธัญญา  (ชคอ.3/2) / นางสาวเมวดี  แลเชอกู่  (ชคผ.
2) / นางสาวพัชรียา  แสงเพชร  (ชคอ.2/2) นางสาวหงส์ยิง  แซ่ลี  (ชออ.2/3) / นางสาวจันทร์เพ็ญ  เยอส่อ  (ชอร.2/2) 
/ นางสาวอากู่  มาเยอะ  (ชพบ.2/1)      ครูผู้ควบคุมทีม  นายศุภศานต์     รักสกุล และ นายพีระพงษ์    ดวงสนิท 

   - ชนะเลิศ กีฬามวยสากลหญิง  ได้แก่นางสาวพัชรี ประกายนอก ชพล.3 ครูผู้ควบคุมทีม นางสาว เทพิน มัธยมจันทร์ 

   - ชนะเลิศ กีฬาวอลเลย์บอลชาย ได้แก ่นายกิตติทัต  เขื่อนห้าว ชพต.3/2 / นายกชกร  ลัมยศ  (ชอร.2/1) / นายชล
กานต์  สมสะอาด  (ชคอ.3/2)  นายอดินันท์  สิทธิแก้ว  (สคผ.2) / นายชนัญธิดา  จันโอทาน  (ชออ.2/2) / นายเอกราช  
มณีวรรณ  (ชออ.3/1)  นายธนวัฒน์  สุริยะ  (ชคค.3)  นายสุริยา  พรมใจ  (สอร.1) / นายธีรศักดิ์  สายฟูเป็ง  (สบล.1)       
นายสุทัศน์  มาเยอะ  (ชคอ.1/1) / นายเจตนรินทร์  อินทะจักร์  (ชพต.3/2) / นายพิทวัส  ยามะสัก  (ชออ.2/2) 

ครูผู้ควบคุมทีม นายศุภศานต์     รักสกุล และ นายพีระพงษ์    ดวงสนิท 

   - ชนะเลิศ กีฬาบาสเกตบอลชาย ได้แก ่  นายไผทธน  พันสุภะ  (สบบ.2/1) / นายณัฐพล  จะวะนะ / นายวุฒิ  จะสี  
(ชออ.3/1)  นายจักรกฤษณ์  มาลาวิลาศ (ชคอ.2/2) / นายณัฎกิติ์  ป้องศรี / นายพุฒิพงศ์  แสนจันทร์  (สศว.2)  นายอิส
รีย์  ไพโรจน์  (ชศป.3) / นายฤทธิ์ไกร  นันทฤทธิ์  (สทท.1) / นายเอกชัย  จะลา  (ชคอ.1/3)  นายศุภชีพ  กงพลนันท์  
(ชคอ.1/2) / นายพนมกร  ค ามูลเอ้ย (ชพต.2/1) / นายรณกาต์  กันภัย (ชทท.1)   นายเกียรติศักดิ์  โพธิ์ทอง  (ชศว.3)       
ครูผู้ควบคุมทีม  นายสุรชิต   ทะยะธง 

         - ชนะเลิศ กีฬาบาสเกตบอล หญิง ได้แก ่  นางสาวฐานิกา  คงสมบัติ (สคอ.2/2) / นางสาวนลินา  ใจเป็ง  
(ชออ.3/2) / นางสาวอโรชา  ภู่สุพรรณ/  นางสาวธนัญญา  ฟูเมืองค า (สศป.1) / นางสาวกัญญารัตน์  สุริยะโชติ  (ชคอ.
3/2)/   นางสาวรัตนาวลี  อุดใจ  (สบบ.1/4)/ นางสาวเกวลี  นาใจ  (ชพต.1/1) / นางสาวกุลจิรา  ศรีวิไล  (สศว.1) /
นางสาวอาภรณ์  แซ่ตอน  (สออ.1 / นางสาวชนิสรา  แสนจันทร์  (สคอ.1/1) /นางสาวทวีพร  อัตรวิชัยกุล  (สบต.1) / 
นางสาวอาเบอร์  อายี  (สออ.1)  และ นางสาวณัฐภัสสร  อุทาโย  (สปท.1)      ครูผู้ควบคุมทีม นายสุรชิต   ทะยะธง 

   - ชนะเลิศ กรีฑา ได้แก่นางสาวมาลี แก้วศรี  ชคค.1/ นางสาวพิราศลักษณ์ ศรีบูรณะ  ชพบ.1/2/ นางสาว
ปาริฉัตร พรมไชย   ชคอ.1และ นายบุญญาฤทธิ์ อุตอ่ินแก้ว ชคค.1/1    ครูผู้ควบคุมทีม นางสาวยุพิน ศิริขันแก้ว 

  - ชนะเลิศ กีฬาฟุตซอล ชาย ได้แก่ นายเปรมนที ธินันชัย  ชบพ.3/1/นายโยธาม ยีเซาะ  ชศป.1 /นายอภิสิทธิ์ 
มาเยอะ  ชคอ.2/2 /นายกิตติพงษ์ คณานันท์สิน  ชพต.2/2 /นายชีทู่ เชอมื่อกู่ ชคอ.2/1 /นายณรงค์ เปียเซกู่ ชพต.2/2
และ นายเชิดชาย แซ่ลี ชคอ.1/3       ครูผู้ควบคุมทีม  นางสาวยุพิน ศิริขันแก้ว 

 - ชนะเลิศ กีฬาหมากล้อม ได้แก่ นายรัฐเขต มะโนเสาร์  สบบ.2/1 /นายพิทวัส จันทาพูน  ชพล.2 /นางสาวศิรดา 
วงศ์พิทักษ์วัฒนา สบบ.2/1/นางสาวพรรพษา อิงอาน  ชพบ.1/1 /นางสาวพัฒนา ตระกูลเฆฆี  ชคอ.1/2 /นางสาว



จุฑามาศ สีม่วง   สคอ.1/1 /นางสาวเมศิณี จันต๊ะวงค์   สคท.1/2 /นางสาวชินกานต์ ไชยจิตต์ ชอร.2 /นางสาวจารุวรรณ 
เทพอาจ  ชคอ.1/2        ครูผู้ควบคุมทีม  นางสาว เทพิน มัธยมจันทร์ 

- ชนะเลิศ กีฬาตะกร้อหญิง ได้แก่ นางสาวปรียานุช ก้อนแก้ว สออ.2 /นางสาวเบญจมาภรณ์ อุทุมภา ชทท.3 /
นางสาวสินีนาฎ กันธิยะ ชพบ.2/1 /นางสาวอาเมีย เพอเมีย ชคอ.2/1 /นางสาวอาเหมียว เชอหมื่อ ชคอ.2/1 

      ครูผู้ควบคุมทีม  นางสาวยุพิน ศิริขันแก้ว 

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

           อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย (อศจ.เชียงราย)  จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด   ระหว่างวันที่16 – 17 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  จังหวัดเชียงราย และวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย  ได้รับรางวัล ดังนี้ 

        - ชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ประเภทท่ี 9 ชื่อผลงาน ศิลปะผ้าพื้นเมือง  ได้แก่ นางสาว ศจี แซ่จ๋าว 

        - รองชนะเลิศ อันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 10  ชื่อผลงาน ระบบตรวจสอบและป้องกัน การสูบบุหรี่ของ
นักศึกษา ควบคุมผ่านCloudและการแจ้งผลผ่าน  Line ได้แก่ นายกิตตินันท์ ค าเขียว 

          - รองชนะเลิศ อันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ประเภทท่ี 7  ชื่อผลงานโจ๊กผักเซียงดากึ่งส าเร็จรูป ได้แก่ นางสาววิมลสิริ 
ทองพิมพ์ 

…………………………………………………………………….. 

                มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ระดับอุดมศึกษา ในกิจกรรม ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา  ครั้งที่ 7 วันที่ 1 กันยายน 2560  และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ได้รับรางวัล ดังนี้ 

   - ชนะเลิศ  ได้แก่ นาย ปฏิภาณ หมั้นขัน 

   - รางวัลทึ่ 2 ได้แก่ นางสาวศุกร์ นายทุน 

   - รางวัลชมเชย  ได้แก่ นางสาว รอด อ่อนค า 

      ครูผู้ควบคุมทีม  นาง มนทิรา สุวรรณไตรย์ 

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

กรมกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

จัดโครงการมหกรรม พลังประชารัฐ ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมลักษวรรณ 

รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้รับรางวัลดังนี้ 

       - ชนะเลิศ ทักษะ แกะสลัก ผัก ผลไม้  สาขาวิชาคหกรรม  ได้แก่ นายธนวัฒน์  สุริยะ / นางสาวนารีรัตน์  ศรี
พรม / นางสาวสุนิสา  ปอแฉะ  ชั้น สคค.1  / นายภูริช  ธงิาเครือ และ นายอรรถพันธ์  แก้วหน่อ  ชั้น ชคค.3 



      - รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่  - นางสาวนาผื่อ  ลาหู ่/ นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  ยะขัติ / นายพิชยะ  ปันพรหม                  
/นายพีรพล  มณีรัตน์  และ นางสาวกานดา  สาคุณ  ชั้น สคค.2 

     - รางวัล ชมเชย  ได้แก่  นางสาวกฤษณา  ฟุ้งรุ่งทรัพย์ และ นางสาวสุกัญญา  เบเซกู่  ชั้น ชคค.2 

   - ชนะเลิศ ทักษะ การจัดโต๊ะอาหาร สาขาวิชาการโรงแรม ได้แก่ นางสาวอภิญญา  พยามโน  ชั้น สอร.2 

   - รองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่ นางสาวชุติกาญจน์  คันธมูล  ชั้น สอร.2 

   - รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะ ออกแบบและตกแต่งเสื้อผ้า สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ได้แก่  

              นางสาวบุณณดา  ศรีหิรัญ / นางสาวอรัญญา  อุยแม และ นายสัณห์ฤทัย  ใสสว่างธรรมกุล  ชั้น ชคผ.2 

    - รางวัลชมเชย ได้แก่   นายภควัต  ลือชัย / นางสาวบัวบาน  มาเยอะ และ นางสาวอาหมี่  เบทูกู่  ชั้น สคผ.1 

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

                 ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย  จัดแข่งขัน ประกวดกิจกรรมการยกระดับ
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 4จังหวัดภาคเหนือ กิจกรรมหลัก ยกระดับผู้ประกอบการด้าน        
การท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล ภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานบุคลากร ด้านการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 3 – 5 
สิงหาคม 2560  ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์  รีสอร์ท เชียงราย โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้รับรางวัลดังนี้  

     - รางวัลชนะเลิศ  ทักษะ ประกอบอาหารพ้ืนเมืองภาคเหนือ  ได้แก ่ นายมานัส  เบเหมี่ยทู /นางสาวนารีรัตน์      
สุขเกษม / นางสาวฟ้า  มาเยอะ และ นางสาวมยุรีย์  เมอโป๊ะกู่  ชคอ. 2/1   ครูผู้ควบคุมทีม  นายกุลธวัช    แสนค าปิง 

     - รางวัลชนะเลิศ  ทักษะ ประกอบอาหารฟิวชั่น  ได้แก ่ นายลิขิต  ค าบุญ / นางสาวปริชญา  ไฝเครือ / นางสาวสุ
ธิดาทา  ทองหลาง และ นางสาวธีรนุช  ฟูเฟืองค า  ชั้น สคอ. 2/  ครูผู้ควบคุมทีม  นางสาวปิยะมาศ   สั่งสอน   

    - รางวัลชนะเลิศ  ทักษะ แกะสลักผลไม้  ได้แก่  นายอรรถพันธ์  แก้วหน่อ / นางซอน  หนานอุ่น ชั้นชคค. 1 และ 
นายธนวัฒน์  สุริยะ  ชั้น สคค. 1     ครูผู้ควบคุมทีม  นายกฤษฎา    มาตัน 

     - รางวัลชนะเลิศ  ทักษะ บาร์เทนเดอร์ ประเภทมอกเทลสมุนไพร  ได้แก่ นางสาวจุฑามาศ  วิชาโห้ง    ชั้นชอร. 3/2  
และ นางสาวสมปรารถนา  มรกต ชั้น สอร. 2    ครูผู้ควบคุมทีม  นายจิรวัฒน์  วงกา และ  นางสาวศตนันทน์    ชุ่มหา 

     - รางวัลชนะเลิศ  ทักษะ การจัดโต๊ะอาหาร แบบ Western Set คอนเซ็บล้านนา ได้แก่  นางสาวชุติกาญจน์   
คันธมูล และ นางสาวอภิญญา  พยามโน  ชั้น สอร. 2  ครผูู้ควบคุมทีม  นายจิรวัฒน์  วงกา / นางสาวศตนันทน์  ชุ่มหา 

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

           เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย  มอบโล่รางวัลเยาวชนดีเด่น ในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ าปี 
2560วันที่ 20 กันยายน 2560  และนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เข้ารับโล่รางวัล ได้แก่  

     - นายชญานนท์ เทพอุดม  สาขาวิชาการบัญชี ได้รับการยกย่อง ด้านการสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน  

     - นางสาวบวัแดง ค ามูล สาขาวิชาการบัญชี  ไดร้ับการยกย่อง ด้านการบ าเพ็ญประโยชน์ 



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

                เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประกวดแข่งขัน วาดภาพระบายสี  ตามโครงการส่งเสริม การ
ท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น นครเชียงราย ในงานเชียงราย ดอกไม้งาม ครั้งที่ 14 
ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 17 กุมภาพันธ์ 2561  ณ สวนตุงและโคม จังหวัดเชียงราย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
โดยสาขาวิจิตรศิลป์     ได้ส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าแข่งขัน วันที่ 22 มกราคม 2561  ได้รับรางวัลดังนี้ 

ประเภทประชาชนทั่วไป  
       - รองชนะเลิศ อันดับ 1  เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่  ได้แก่ นายสุรชิต ทะยะธง  วิจิตรศิลป์ 

ประเภทนักเรียน นักศึกษา  
       - รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล  ได้แก่ นางสาวอรณิช โชคลิขิตอ านวย ชศว.1   

       -รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ นายพุฒิพงศ์ แสงจันทร์ สศว 2 

       - รองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล  ได้แก่ นายอนุภัทร จันทร์ช่วย ชศว.3  

      - รางวัล ชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร   ได้แก่ นางสาวพิมพ์ชนก ขัติยะ ชศว.3 / นางสาว
พรรณี แมกู่ ชศว.2 / นายพันธวีร์ ราชคม ชศว.3 / นายศุภชัย ค าชุม ชศว.3 และนายธวตัรชัย ขันวัง ชศว.1  

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

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย    ผลงานดีเด่น  
ระดับหน่วย หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   
                ปีการศึกษา 2560 
                                              ……………………………………………………… 

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน  ระดับหน่วย  หน่วย
อาชีวศึกษาเชียงราย  ประจ าปีการศึกษา 2560 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ   มีผลการแข่งขันดังนี้ 

สาขาวิชา  แฟชั่นและสิ่งทอ 

ทกัษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ระดับ ปวช. 

     - รางวัลชนะเลิศ  นางสาวล ี แซ่ท่อ / นางสาวไซ  แซ่ยา่ง / นางสาวมาล ี หมอ่โปกู่ 

    - รองชนทกัษะเลิศอนัดบั 1  นางสาวลกัษกิา  แซ่จ๋าว / นางสาวสุกญัญา  แซ่ฟุ้ง / นางสาวศริวิรรณ  แซ่เฮ่อ 



    - รองชนะเลิศอนัดบั 2  นางสาวณฐัรุจา  สงิหเ์พชร / นางสาวมยรุ ี แซ่พา / นางสาวภทัรยีา  พลิยัเลศิ 

ทกัษะการประยกุตอ์อกแบบตดัเยบ็เคร่ืองแต่งกายสู่สากล ระดบั ปวส. 

     - รางวลัชนะเลิศ  นางสาวดาวณัย ์ นามบุญ / นางสาวสริาวรรณ  ผกูวาจา / นางสาวณนัณภสั  ชยันาม 

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

                                                    สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ 

 ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ระดับ ปวช. 

     - รางวลัชนะเลิศ นายวรีะพงศ ์ ทาแกง / นายธนาวทิย ์ อ่อนบ ารงุ 

     - รองชนะเลิศอนัดบั 1  นางสาวฟ้า  มาเยอะ / นางสาวมยุรยี ์ เมอโป๊ะกู่ 

     - รองชนะเลิศอนัดบั 2  นางสาวณฐัธดิา  แสงอรณุ / นางสาวนารรีตัน์  สุขเกษม 

ทกัษะการออกแบบและการประกอบอาหาร เชิงธรุกิจสู่มาตรฐานสากล ระดบั ปวส. 

       - รางวลัชนะเลิศ  นางสาวสุทตัตา  อนิธศิกัดิ ์/ นางสาวปิยภรณ์  วานิชพลู 

       - รองชนะเลิศอนัดบั 1  นางสาววาสนา  ชื่นตระกูลด ี/ นางสาวศศวิมิล  บงัคมเนตร 

       - รองชนะเลิศอนัดบั 2  นางสาวแสงค า  แสนขา่ย / นางสาวธริาพร  มะโนวร 

…………………………………………………………………………… 

สาขาวิชา คหกรรม 

ทกัษะการประยกุตด์อกไม้เชิงธรุกิจ สู่มาตรฐานสากล ปวส. 

     - รางวลัชนะเลิศ  นางสาวพลอยไพลนิ  จนัค า / นายพชิยะ  ปนัพรหม / นางสาวพมิพพ์สิุทธิ ์ ยะขตั ิ

     - รองชนะเลิศอนัดบั 1  นางสาวทพิยว์รรณ  ไชยสาร / นายสริวชิญ ์ จนีะวจิารณะ / นางสาวนิพาดา  เดชยศ
ด ี

     - รองชนะเลิศอนัดบั 2  นายธนวฒัน์   สุรยิะ / นางสาวนารรีตัน์  ศรพีรม / นางสาวอญัชกิา  นนัใจ 

ทกัษะการประยกุตง์านดอกไม้แบบไทย ระดบั ปวช. 

     - รางวลัชนะเลิศ นางสาววลิยัวรรณ์ พรมจรรย/์นางสาวเสาวณยี ์ผูย้ ือ่/นายภรูชิ  ธงิาเครอื/นายอรรถพนัธ ์แกว้
หน่อ 



     - รองชนะเลิศอนัดบั 1 นายจกัรพนั  จนัพรม / นางสาวชลธชิา  มะโนชยั / นางสาวศุทธนิี อกัษราพพิฒัน์ /  
นายสุทธศิกัดิ ์ นฤภยั 

       - รองชนะเลิศอนัดบั 2  นายวรพล  คนัธวงัอนิทร ์/ นายอภวิฒัน์  โนวุฒ ิ/ นางสาวอนิทพิร  สอนผดั /  
นางสาวศจ ี แซ่จ๋าว 

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

สาขาวิชา การบญัชี 

ทกัษะการใช้คอมพิวเตอรใ์นงานบญัชี ระดบั ปวช.  

       - รางวลัชนะเลิศ  นายเปรมนท ี ธนินัชยั / นางสาวธนชัพร  แกว้ค า 

       - รองชนะเลิศอนัดบั 1 นายก าพล  ราชสมีา / นายอพชิยั  ลาหุนะ 

       - รองชนะเลิศอนัดบั 2 นางสาวสุชานุช  วงคเ์วยีนมา / นางสาวภานิศา  นามจาย  

ทกัษะโปรแกรมส าเรจ็รปูเพ่ืองานบญัชี ระดบั ปวส. 

       - รางวลัชนะเลิศ  นางสาวศริดา  วงศพ์ทิกัษ์วฒันา / นางสาววรชัยา  ทพิประเสรฐิ 

        - รองชนะเลิศอนัดบั 1  นายปฎภิาณ  หมัน้ขนั / นางสาวนทัธมน  กนัธยิะ 

       -รองชนะเลิศอนัดบั 2  นางสาวเกศวรา  สารปิง / นางสาวปิยนุช  ดมีาก 

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

สาขาวิชา เลขานุการ 

ทกัษะพิมพดี์ดองักฤษด้วยคอมพิวเตอร ์ระดบั ปวช./ปวส.   - รางวลัชนะเลิศ  นางสาวพร  ค าหลา้ 

       - รองชนะเลิศอนัดบั 1  นางสาวพชัร ี ประทายนอก 

       - รองชนะเลิศอนัดบั 2  นายพงศกร  จนัทรป้์อม 

ทกัษะพิมพดี์ดไทยด้วยคอมพิวเตอร ์ระดบั ปวช./ปวส.  - รางวลัชนะเลิศ  นางสาวฐติชิญา  เอีย่มพศิมร 

        - รองชนะเลิศอนัดบั 1  นางสาวนุศรา  สทิธขินัแกว้ 

        - รองชนะเลิศอนัดบั 2  นางสาวศวินาถ  วรรณศร ี

ทกัษะผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดบั ปวส.  - รางวลัชนะเลิศ  นายสมบุญศกัดิ ์ สุวรรณ์ 



       - รองชนะเลิศอนัดบั 1  นางสาวมธุรส  เยาวธ์านี  

       - รองชนะเลิศอนัดบั 2  นางสาวกญัญารตัน์ มะโนสมบตั ิ

………………………………………………………………… 

                                                           สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์รุกิจ 

  ทกัษะการขายสินค้าออนไลน์  ระดบั ปวช./ปวส. 

      - รางวลัชนะเลิศ  นายคณพนธ ์ แผงตนั / นายกฤษณะ  ค าทบัทมิ 

       - รองชนะเลิศอนัดบั 1  นายศกันรนิทร ์ ไชยศกัดิ ์/ นายกติตภิมู ิ จนัพุดชา 

       - รองชนะเลิศอนัดบั 2  นางสาวสริภทัร  ราชคม / นางสาวชชัญาพร  จนัผาสุก 

 

                                                      สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทกัษะการบริหารจดัการฐานข้อมลู ระดบั ปวช.   - รางวลัชนะเลิศ  นายชนายสุ  กรแกว้ / นายอนิรุจน์  วงศ์
กนัทา 

      - รองชนะเลิศอนัดบั 1  นางสาวปนดัดา  กลา้หาญ / นางสาวอรณชิา  ปญัญาโชต ิ

      - รองชนะเลิศอนัดบั 2  นายวทิวสั  ปญัญาช่วย / นายวทญัญ ู วรรณชยั 

ทกัษะเทคโนโลยีเครือข่าย  ระดบั ปวส  - รางวลัชนะเลิศ  นายธวชัชยั  ฐานด ี/ นายจกัรนิทร ์ พริส 

      - รองชนะเลิศอนัดบั 1  นายทว ี โสภาพนัธุ ์/ นายคงกฤช  ทรงธรรม 

…………………………………………………………………. 

สาขาวิชา  การตลาด 

ทกัษะการเขียนแผนธุรกิจ  ระดับ ปวส. 

         - รางวัลชนะเลิศ นางสาวกนกวรรณ  เปียวเช / นางสาวรัตติญา  เป็งเรือน / นายสถาพร  พงษ์ยิ้ม / นางสาว
วรรณสร   มูลกาศ / นางสาวพิชชาภา  ธรรมโชติ 

         -รองชนะเลิศอันดับ 1  นางสาวอาทิตยา  มะโนวรรณ / นางสาวขวัญจิรา  ยศดี / นางสาวผกาพรรณ  ดงปารี 

นางสาวกัญญารัตน์  ศิวกาส / นางสาวมัสทนา  อะทะวงค์ษา 



       - รองชนะเลิศอันดับ 2  นางสาวทวีพร  อัครวิชัยกุล / นางสาวศิริพร  ดวงแก้ว / นางสาวอารยา  แซ่หลี่  
นางสาววิลาสินี  กุ่ยแก้ว / นางสาวบัวค า  บัวทอง / นางสาวบุษยา  เมี่ยงเชกู่ 

ทกัษะThe Marketing Challenge ระดับ ปวช. 

       - รางวลัชนะเลิศ  นางสาวกุง้นาง  ปญัญาด ี/ นางสาวจรุรีตัน์  ค าแดง / นายวษิณุพงศ ์ เทพวงั 

       - รองชนะเลิศอนัดบั 1  นางสาวธนิตา  ค าเงนิ / นางสาวสุนิตา  อุ่นแกว้ / นางสาวอรณุ ี บุญวงศ์ 

      - รองชนะเลิศอนัดบั 2  นางสาวเฟ่ืองลดา  พรมชยั / นางสาวศุภนิดา  จรรศลิป์ / นายณฐัวุฒ ิ มานิธ ิ

……………………………………………………………. 

                                  สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ 

ทกัษะการจัดการโลจิสติกส์และ โซ่อุปทาน (แบบจ าลองสถาน การณ์เบียร์เกมส์) ระดับ ปวส. 

รางวัลชนะเลิศ  นายเจษฎา  สุวรรณดี / นายธีรภัทร  ศรมีา / นายพัชรพล  กันทา / นายปรีชา  ไชยกิจจานุวัฒน์ 

         - รองชนะเลิศอันดับ 1  นางสาวชลดา  มาธง / นางสาวสลิลทิพย์  สิงห์ทอง / นางสาวกมลวรรณ  วิละแสง 
นางสาวรุ่งรวิน  ทะสมบูรณ์ 

         - รองชนะเลิศอันดับ 2  นางสาวค าพีท  ไชยวงค์ / นายธนวัฒน์  จันทร์แก้ว / นางสาวพรรณทิพย์  บุตรพร 
นางสาวเสาวนีย์  อาจอ 

………………………………………………………………… 

สาขาวิชา เทคโนโลยีศิลปกรรม 

 ทกัษะมลัติมีเดียอารต์ "Infographic อาชีวะ 4.0" ระดบั ปวช. 

       - รางวลัชนะเลิศ  นางสาวพทัธมน  รตันนิรมลสกุล / นายพสิษิฐ ์หมัน่ขนั 

       - รองชนะเลิศอนัดบั 1  นางสาวมนรดา  มฤคพทิกัษ์ / นางสาวอภชิญา  เจรญิสกุลไถล 

       - รองชนะเลิศอนัดบั 2  นางสาววาสนา  บุญเกดิ / นางสาวศริกิานต ์ เชือ้เมอืงพาน 

ทกัษะมลัติมีเดียอารต์ "อาชีพท่ีก้าวไกลยคุ Thailand 4.0" ระดบั ปวส. 

        - รางวลัชนะเลิศ  นายชุมพส  สมณะ / นายจริศกัดิ ์ ศรวีชิยั 

       - รองชนะเลิศอนัดบั 1  นายชาครชิ  อนุรกัษ์ / นายรชัชานนท ์ ใจชื่น 

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



สาขาวิชา  การออกแบบ 

ทกัษะการออกแบบโบสเตอร ์หวัข้อ "ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรนัดร"์ ระดบั ปวช. 

       - รางวลัชนะเลิศ  นางสาวสุดารตัน์  ไชยนุรกัษ์ 

       - รองชนะเลิศอนัดบั 1  นายณฐกร  เท่งเจยีว 

       - รองชนะเลิศอนัดบั 2  นางสาวจริชัญา  แมน่หมาย 

 ทกัษะการออกแบบเขียนแบบตกแต่ง ระดบั ปวช./ปวส.  - รางวลัชนะเลิศ  นายสมรกัษ์  หมือ่แล 

      - รองชนะเลิศอนัดบั 1  นายเชาวว์ฒัน์  อะทะวงษา 

      - รองชนะเลิศอนัดบั 2  นางสาวอรวรรณ  อภิธนงั 

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

สาขาวิชา  วิจิตรศิลป์ 

 ทกัษะการวาดภาพ  ระดบั ปวช.   - รางวลัชนะเลิศ  นางสาวเสาวนีย ์ เบ่อเชกู่ 

      - รองชนะเลิศอนัดบั 1  นายอนุภทัร  จนัทรช์่วย 

      - รองชนะเลิศอนัดบั 2  นายธนโชต ิ ศรกีนัไชย 

 ทกัษะจิตรกรรมไทย  ระดบั ปวช./ปวส.   - รางวลัชนะเลิศ  นางสาวพมิพช์นก ขตัยิะ 

      - รองชนะเลิศอนัดบั 1  นายธวตัรชยั ขนัวงั 

      - รองชนะเลิศอนัดบั 2  นายพนัธวรี ์ราชคม 

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

สาขาวิชา  การโรงแรม 

การผสมเครื่องด่ืม ประเภท Flair Bartender ระดบั ปวช. / ปวส.  - รางวัลชนะเลิศ  นายศิลา  ไทยลือ 

       - รองชนะเลิศอันดับ 1  นายภูรินทร์  ฉ่ าใจดี 

       - รองชนะเลิศอันดับ 2  นางสาวรุ่งทิวา  ขวาเมืองพาน  

ทกัษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ระดับ ปวช./ปวส - รางวัลชนะเลิศ นางสาวอมราวดี  ศรี

พรม 



       - รองชนะเลิศอันดับ 1  นายเอกราช  มณีวรรณ 

       - รองชนะเลิศอันดับ 2  นางสาววิบูลย์ศรี  แก้วนุช 

ทกัษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส. 

      - รางวัลชนะเลิศ  นางสาวณิชกานต์  ใจจุมปา / นางสาววรรณิษา  จินะ / นางสาวอาภาพร  วิเศษยิ่งไพศาล 

      - รองชนะเลิศอันดับ 1  นางสาวอาหมี่  มาเยอะ / นางสาวอัญชลี  เรืองวุฒิ / นางสาวสยุมพร  เจ้าจุลี 

      - รองชนะเลิศอันดับ 2  นางสาวกัณฑมาศ  สายบุญยืน / นางสาววาสนา  หงส์ค า / นางสาวสุภาพร  แสนใหม่ 

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

แผนกวิชา  การท่องเที่ยว 

ทกัษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว  ระดับ ปวช. 

        - รางวัลชนะเลิศ  นายนราธิป  สุวรรณบัณฑิต / นางสาวมาลินี  อาเชอ 

       - รองชนะเลิศอันดับ 1  นายภาณุวัฒน์  หน่อค า / นางสาวณิชาภัทร  อินทะปัน 

       - รองชนะเลิศอันดับ 2  นายศรายุทธ  หนานค า / นายฤทธิพงศ์  บัวบาล 

ทกัษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว 

        - รางวัลชนะเลิศ  นายเจนวิส  มาเยอ / นางสาวพลอยแสง  หน่อใจยา  

        - รองชนะเลิศอันดับ 1  นายธีระเดช  วิเศษโชค / นางสาวพรสวรรค์  สุวรรณคง 

         - รองชนะเลิสอันดับ 2  นายพิชัตชัย  บุญทา / นางสาวสุปรัญา  จักรแก้ว 

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

ทักษะวิชาพ้ืนฐาน  

วงดนตรีสากลคนพันธ์อา และโฟล์คซองของคนพันธ์R  ระดับ ปวช./ปวส. 

        - รางวัล ชนะเลิศ  นางสาวกรรณิการ์  ใจยะ / นางสาวมาลินี  อาเซอ / นายสุรเชษฐ์  วิมรขจรสิริ 

ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย)  ระดับ ปวช./ปวส.  - รางวลัชนะเลิศ  นายปรเมนทร ์ ปญัจะภกัด ี  

       - รองชนะเลิศอนัดบั 1  นายจริะเดช  จณิานุกูล 

       - รองชนะเลิศอนัดบั 2  นายจริาวฒัน์  หลกัค า 

ร้องเพลงไทยลกูทุ่ง (หญิง) ระดบั ปวช./ปวส - รางวลัชนะเลิศ  นางสาวปรุนิ  จริะพงศพนัธุ์ 



      - รองชนะเลิศอนัดบั 1  นางสาวประภา  สุทธปิระภา 

      - รองชนะเลิศอนัดบั 2  นางสาวอภญิญา  เสอืมจัฉะ 

เพลงสากล (ชาย) ระดบั ปวช./ปวส.  - รางวลัชนะเลิศ  นายมานสั  เบเหมีย่ทู 

       - รองชนะเลิสอนัดบั 1  นายพทิวสั  ประโยง 

เพลงสากล (หญิง) ระดบั ปวช./ปวส   - รางวลัชนะเลิศ  นางสาวดาวด ี แซ่ว่าง 

       - รองชนะเลิศอนัดบั 1  นางสาวพชันี  ธรรมลงักา 

       - รองชนะเลิศอนัดบั 2  นางสาวชาลสิสา  ไชยมงคล 

เพลงไทยสากล (ชาย) ระดบั ปวช./ปวส.   - รางวลัชนะเลิศ  นายศุภณฐั  ลนิค า 

        - รองชนะเลิศอันดับ ๑  นายวีรพล  โยธินประดับชัย 

        - รองชนะเลิศอันดับ ๒  นายพงษ์เพชร  ค าแก้ว 

เพลงไทยสากล (หญิง) ระดับ ปวช./ปวส.  - รางวัลชนะเลิศ  นางสาวปรารถนา  ไชยมงคล 

        - รองชนะเลิศอันดับ ๑  นางสาวจุฬารัตน์  จอมสว่าง 

        - รองชนะเลิศอันดับ ๒  นางสาวพิมชฎาพร  ขันใจ 

การพดูในท่ีสาธารณะเป็นภาษาองักฤษ ระดบั ปวช./ปวส.  - รางวลัชนะเลิศ  นางสาวดาวด ี แซ่ว่าง 

        - รองชนะเลิศอนัดบั 1  นางสาวสม้  ศรปีญัญา 

        - รองชนะเลิศอันดับ ๒  นางสาวคริตพร  มาชื่น 

 การพูดสาธิตภาษาอังกฤษ ปวช./ปวส.  - รางวัลชนะเลิศ  นางสาววิดารัตน์  สุรีวราพล 

        -  รองชนะเลิศอนัดบั 1  นางสาวปรษิา  ธนภานุภทัร ์

        - รองชนะเลิศอนัดบั 2  นางสาวบวัชมพ ู ใหมก่าศ 

  รกัการอ่าน ระดบั ปวช. - รางวลัชนะเลิศ  นายวตีนุพงษ์  สุขเกษม  

        - รองชนะเลิศอนัดบั  นางสาวนภาพร  ไกรอนิทร ์  

        - รองชนะเลิศอนัดบั 2  นายศรายุท  หนานค า  

   การตอบปัญหาทางวิชาการ ประวติัศาสตรไ์ทย ระดบั ปวช. 



       - รางวลัชนะเลิศ  นางสาวเกจ็แกว้  ลุงปนัต๊ะ / นางสาวรอด  อ่อนค า  

      -  รองชนะเลิศอนัดบั 1  นางสาวพมิพล์ดา  สุขสวสัดิ ์/ นางสาวจริากรณ์  หมื่นแกว้  

      - รองชนะเลิศอนัดบั 2  นายพรีพงศ ์ จนิดาธรรม / นางสาวบณัฑติา  แกว้เพชร  

      นางสาวมยุร ี นิมติเจรญิ / นางสาวจารุมน  มอโฟน  

 สนุทรพจน์ภาษาไทย ระดบั ปวช./ปวส.  - รางวลัชนะเลิศ  นายอนุพงษ์  ปราณี 

 มารยาทไทย ระดบั ปวช./ปวส.  - รางวลัชนะเลิศ  นายรชัชานนท ์ ปินตาปุ๊ด / นางสาวนร ี กุนณา  

       - รองชนะเลิศอนัดบั 1 นายสุทศัน์  มาเยอะ / นางสาวทราย  หมือ่แล  

       - รองชนะเลิศอนัดบั 2 นายสุธรรม  คะนอง / นางสาวติบ๊  พนัธท์อง  

   สนุทรพจน์ภาษาจีน ระดบั ปวช. - รางวลัชนะเลิศ  นายจตุพล  อยูล่มื  

       - รองชนะเลิศอนัดบั 1  นางสาวอนิทริา  หมือ่และ  

       - รองชนะเลิศอนัดบั 2  นางสาวกนกวรรณ  เยส่อกู่  

   เล่านิทานพื้นบ้าน   - รางวลัชนะเลิศ  นางสาวอรวรรณ  จนัโย  

         - รองชนะเลิศอนัดบั 1  นางสาวสุนิษา  พรรุง่แสงสกุล  

         - รองชนะเลิศอนัดบั 2  นายศรายทุ  หนานค า  

 ……………………………………………………………………………………… 

        ผลการประกวดพานไหว้ครู ประเภทความคิดสร้างสรรค์และประเภทสวยงาม ประจ าปีการศึกษา 2560                 
ในกิจกรรมไหว้ครู วันที่ 11มิถุนายน 2560  ดังนี้ 

                                  สรุปผล การประกวดพานไหว้ครู ประเภท ความคิดสร้างสรรค์ 

  -รางวัล ชนะเลิศ เงินรางวัล 1,000 บาท ระดับชั้น ชศว.2 แผนกวิชา วิจิตรศิลป์  ครูที่ปรึกษา นางอรพิน สิบทิม 

  - รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 700 บาท ระดับชั้น สคอ.2/2 แผนกวิชา อาหารและโภชนาการ  

ครูที่ปรึกษา นายกุลธวัช แสนค าปิง 

  - รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 500 บาท ระดับชั้น ชศว.3/1 แผนกวิชา วจิิตรศิลป์  

ครูที่ปรึกษา นายพงศ์พิสิทธิ์ ขันจันทร์แสง 

  - รางวัล ชมเชย เงินรางวัล 300 บาท ระดับชั้น ชคอ.3/1 แผนกวิชา อาหารและโภชนาการ  



ครูที่ปรึกษา นางสาวนันทวัน คล้ายทอง 

  - รางวัล ชมเชย เงินรางวัล 300 บาท ระดับชั้น ชพบ.3/5 แผนกวิชา การบัญชี  

ครูที่ปรึกษา นางสาวสุนิสา รัตนประยูร 

                              สรุปผล การประกวดพานไหว้ครู ประเภท สวยงาม 

 - รางวัล ชนะเลิศ เงินรางวัล 1,000 บาท ระดับชั้น ชคค.2 แผนกวิชา คหกรรมเพ่ือการโรงแรม  

ครูที่ปรึกษา นายกฤษฎา มาตัน 

- รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล700 บาท ระดับชั้น ชคค.1 แผนกวิชา คหกรรมเพ่ือการโรงแรม 

ครูที่ปรึกษา นางวันเพ็ญ พุทธฤทธิ์ 

- รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 500 บาท ระดับชั้น ชคค.3 แผนกวิชา คหกรรมเพื่อการโรงแรม 

ครูที่ปรึกษา นางกุลวรรณ์ รื่นรวย 

- รางวัล ชมเชยเงินรางวัล 300 บาท ระดับชั้น  ปริญญาตรี การท่องเที่ยว 1 แผนกวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

ครูที่ปรึกษา นายพีระพงษ์ ดวงสนิท 

-รางวัล ชมเชย เงินรางวัล 300 บาท ระดับชั้น ชออ.1/3 แผนกวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

ครูที่ปรึกษา นางสมศรี แสงศรีจันทร์ 

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

 


