
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   ผลงานดีเด่น ระดับชาติ  
ประจ าปีการศึกษา 2561 

................................................................ 
นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และนายศรากร บุญปถัมภ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเชียงราย ได้รับรางวัล “ผู้บริหารดี ศรีอาชีวศึกษา” ของส านักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจ าปี 2561 เข้ารับ
โล่และเกียรติบัตร จาก นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 17 มกราคม 2562      
ณ ห้องประชุม คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ   

…………………………………………………………… 
 

นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อ านวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้รับเครื่องหมาย เชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจ าปี
การศึกษา 2561 ของส านักงาน คุรุสภา โดยเข้ารับ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ จากนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   วันที่ 17 มกราคม 2561  ณ หอประชุม คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 

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

นายสุรสิทธิ์ ปุสุรินทร์ค า หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้รับเลือกจากกรมกิจการ
เด็กและเยาวชน เข้ารับรางวัลจาก ฯพณฯ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ      
สาขาพัฒนาเยาวชน บ าเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประจ าปี 2561 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม     
เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ในวันที่ 20 กันยายน 2561 

……………………………………………………………… 
 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2561   
               ณ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้รับรางวัลและเกียรติบัตร ดังนี้ 
                                                          …………………………. 
   -  รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะประติมากรรม การปั้นคนเหมือน  ได้แก่ นางสาวเสาวนีย์  เบเชอกู่ สาขาวิชา วิจิตรศิลป์ 

             อาจารย์ผู้ควบคุม  นายสุรชิต  ทะยะธง 
  -  รองชนะเลิศ  อันดับ 3 ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (แบบจ าลองสถานการณ์เบียร์เกมส์) ระดับ ปวส. 
             สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  ได้แก่ นายชนมภูมิ  ปันค า/นายสุริยา  นิ่มนวล/นายวุฒิพงษ์  จันแก้ว และ 
                       นายศรายุธ  ธนะค า      อาจารย์ผู้ควบคุม นายพัทธพงศ์  พรมชัย 
  -  รางวัลชมเชย ทักษะการบริหารจัดการฐานข้อมูล ระดับ ปวช.  สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ได้แก ่นายธนกฤษ บุตรกิต ิ/      
                     นายรณกฤต  มูลวงค ์ อาจารย์ผู้ควบคุม นายธวัชชัย  สาเกตุและนางสาวปิยะมาส แก้วอินตา  
  -  เกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ 

- ทักษะการจัดดอกไม้แบบไทย ระดับ ปวช. สาขาวิชาคหกรรม    ได้แก่ นายอภิวัฒน์  โนวุฒิ /นางสาวรัตนา เยลุงกู 
          นางสาวฟองติ๊บ  ยอดด ี/นายภรัณยู  บุญส่ง        อาจารย์ผู้ควบคุม นางสาว อารีย์ ชั่งชัย 

           - ทักษะการประยุกต์ดอกไม้เชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส.    สาขาวิชาคหกรรม ได้แก่ นายอรรถพันธ์ แก้วหน่อ 
 และนายภูริช ธิงาเครือ   อาจารย์ผู้ควบคุม นายกฤษฎา มาตัน 
 



          - ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี  ระดับ ปวช.  สาขาวิชาการบัญชี  ได้แก่  นายสัญชิต  คะนองและ 
                     นางสาวสุพิชา  นาเวียง      อาจารย์ผู้ควบคุม นางสาวรัตติยา  กันธร 
           -  ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี  ระดับ ปวส.  สาขาวิชาการบัญชี   ได้แก่  นายปฏิภาณ  หมั้นขันและ 
                     นางสาวอ าไพ  ธนะวงค์   อาจารย์ผู้ควบคุม นางฐาปนี  กูลพิมาย 
           -   ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก  ระดับ ปวส. สาขาวิชาการเลขานุการ ได้แก่ 
                     นายสมบุญศักดิ์  สุวรรณ  อาจารย์ผู้ควบคุม นางสาวเทพิน  มัธยมจันทร์ 
          -   ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับ ปวส.   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่  นายพงศภัค  ต่างใจและ 
                     นายอนิรุจน์  วงศ์กันทา       อาจารย์ผู้ควบคุม นายธวัชชัย สาเกตุและนางสาวดวงกมล ท้าวอินทร์ต๊ะ  
          -   ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว ระดับ ปวช. สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

 ได้แก่  นายภาณุวัตน์  หน่อค าและนางสาวณิชภัทร  อินทนิน   อาจารย์ผู้ควบคุม นายพีระพงษ์  ดวงสนิท 
 -   ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ  ปวช./ปวส. สาขาวิชาการโรงแรม 
            ได้แก่ นางสาวณิชกานต์  ใจจุมปา/นางสาวกัลยา  วงค์ค าตันและ นางสาวกรพินธ์  แสนมณีกูล  

           อาจารย์ผู้ควบคุม นางพิมพ์ณดา  นนประสาท และ นายจิรวัฒน์  วงกา 
           -   ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ระดับ  ปวช./ปวส. สาขาวิชาการโรงแรม    ได้แก่  
                 นางสาวจุฑามาศ  วิชาโห้ง    อาจารย์ผู้ควบคุม นายจิรวัฒน์  วงกา 

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

        การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจ าปีการศึกษา 2561  ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2561 
                         ณ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้รับรางวัล ดังนี้  
                                                          ………………………………….. 
        -  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะสุนทรพจน์ภาษาจีน   ได้แก่ นางสาวปณิธาน  เยโลกุ อาจารย์ผู้ควบคุม นางสาว Qin Tian 
  

       -  รองชนะเลิศ  อันดับ 2  ทักษะเล่านิทานพื้นบ้าน        ได้แก่  นางสาวเก็จมณี  ค าแพงศร ี 
               อาจารย์ผู้ควบคุม นางสรกมล ผาค าสระศรี 
 

       -  เกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ  
                   -  ทักษะการตอบปัญหาทางวิชาการ (ประวัติศาสตร์ไทย)   ได้แก่  นางสาวรอด  อ่อนค าและ 
                       นางสาวเก็จแก้ว  ลุงปันต๊ะ      อาจารย์ผู้ควบคุม นาย เฉลิมชัย ภู่จีนาพันธ์ 
                   -  ทักษะการพูดสาธิตภาษาอังกฤษ  ได้แก่  นางสาวเบญจมาศ  มองช่อบดิร  
                       อาจารย์ผู้ควบคุม นางสมศรี แสงศรีจันทร์ 
                   -  ทักษะการร้องเพลง  เพลงไทยลูกทุ่งหญิง  ได้แก่ นางสาวปุริน  จิรพศพันธุ์  
                       อาจารย์ผู้ควบคุม นายอนุวัช ดวงแก้วฝ้าย 

                 …………………………………………………………………………………………….. 
             นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้รับทุนไปศึกษาต่อ ณ นครเทียนจิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
รุ่นที่ 5 จ านวน 6 คน ได้แก่ นางสาวอัญชลี คีรีคามสุข / นางสาวกาญจนา หลู่ลือ / นางสาวนันภัทร์ ศรีโลเพี้ยน / นางสาวกรองทอง 
ศรีโลเพ้ียน / นางสาวนงลักษณ์ แซ่เจียว และนางสาวกชกร แซ่หลั่ง ได้เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ ณ นครเทียนจิน ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาการท่องเที่ยว และการโรงแรม ภายใต้โครงการความร่วมมือพัฒนาอาชีวศึกษา ไทย –จีน            
(เทียนจินโมเดล)  วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 

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



          นายจตุพล อยู่ลืม นักเรียนชั้น ชออ. 2/1 การท่องเที่ยว   ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้รับเงินจ านวน 2,000 บาท         
จากการเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน "Chinese Bridge 2018" ในหัวข้อ Learn Chinese , Douber Your World 
ประจ าปีการศึกษา 2561 เพ่ือคัดตัวแทน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จ านวน 5 คน ระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 
2561   ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

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

นายจตุพล อยู่ลืม นักเรียนชั้น ชออ. 2/1 การท่องเที่ยว ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ของสะพานแห่งภาษาจีน 汉

语桥 และเป็นที1่ ของอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ ในการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 11 วันที่ 8 สิงหาคม 
2561 ณ กรุงเทพมหานคร   

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

นายคณพนธ์ แผงตัน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นตัวแทนเยาวชน  ทีมชาติไทย               
ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 World Skills ASEAN Bangkok 2018  สาขาเว็บดีไซน์ ที่ อิมแพ็คเมืองทองธานี 
ระหว่างวันที่ 31สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 

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

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง กีฬาบาสเก็ตบอลหญิง การแข่งขันมหกรรมกีฬา อาชีวะเกมส์ระดับชาติ        
ครั้งที่ 13 "บัวหลวงเกมส์”  ณ สนามกีฬาราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี     ในระหว่างวันที่ 3-9 กันยายน 2561 ได้แก่ 

นางสาว อาเบอร์ อายี/ นางสาว เงินไข่ พิบุญ /นางสาว เกวลี ทาใจ /นางสาว อัญชิษฎา บุญยอด 
/นางสาว ทิพย์ลาวัลย์ แสนมะโน / นางสาว รัตนาวลี อุดใจ / นางสาว เข็มอัปสร สามหลวม / นางสาว ศิริลักษณ์ เรือนแก้ว   
/ นางสาว อภิสมัย เขียวสะอาด / นางาสาว เข็มอัปสร วงค์ต่อม / นางสาว นลินนา  ใจเป็ง  
………………………………………………………………………………………………. 
 

รางวัลเหรียญทองแดง นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ได้แก่ นางสาว ธีรนุช ฟูม่วงขาม /นางสาวอติกานต์ บุญคลอง 
           และนางสาว นิภาพร ยามี เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand ' s Internataional Culinary Cup (TICC)      ครั้งที่ 24  
            ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 5 - 8 กันยายน 2561  

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

นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจีสติกส์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   ที่ ได้รับทุนการศึกษาจาก SICHUAN 
ENGINEERING COLLEGE สาธารณรัฐประชาชนจีน  ได้เดินทางไปศึกษาตามโครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาไทย -จีน 
ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย กับ วิทยาลัยฝูเจี้ยนโพลิเทคนิค ระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2563       
ณ วิทยาลัยฝูเจี้ยนโพลิเทคนิค สาธารณรัฐประชาชนจีน 

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

นักศึกษา ปวส.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สาขาวิชาการโรงแรม  ชุดแรก ได้แก่ นางสาวปิยะฉัตร ไหมเขียว /    
นางสาวภัทราวดี ทัศติวงษ์ /นางสาวรัตนา อุ่ยเมย / นางสาววนิดา แลเซอ / นางสาววิภาดา เผอเมี๊ยะ และนางสาวสุทธิดา เบเลกู่ 
ได้รับทุนการศึกษา เรียนร่วมกับวิทยาลัยวิศวกรรม เสฉวน Sichuan Engineering technical College  เมืองเต๋อหย๋าง ประเทศ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน  ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2562  

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



 
นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  ชุดแรก ได้แก่ นายณัฐพล แซ่ลู /              

นายจักรพันธ์ ขวัญนนท์เดิม / นางสาวอันริกา ธรรมวงศ์ / นางสาวศุภรัตน์    อ่ินค า / นางสาวจุรีรัตน์ ค าแดง ได้รับทุนการศึกษา
เรียนร่วม กับวิทยาลัยฝูเจี้ยน โพลิเทคนิค Fujian Polytechnic of Information Technology) สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2562 

         ………………………………………………………………………………………………….. 
 
 สาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ในการแข่งขันกิจกรรม และนักศึกษามหาวิทยาลัย แมคโคร ตลาด

นัดโชว์ห่วย ครั้งที่ 10 จากสถานศึกษา 85 แห่งทั่วประเทศ  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 
 #ชนะเลิศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย รับโล่และเงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ นายภาสกร ดาววี/นางสาวอริศรา 

ปัญญาเลิศ/นางสาวสาธิตา จินากาศ/นางสาวชลลดา พ่วงทวีทรัพย์และ  นายเอกวิทย์  มัฆวาน 
 อาจารย์ผู้ควบคุม นางพจนา นพรัตน์/ นายเตชะตาธรรม  เตชะตามี/ นางสาวศิริพันธ์ วงค์ค าลือ 
#รางวัลที่2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับโล่และเงินรางวัล 30,000 บาท  
 #รางวัลที่3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม รับโล่และเงินรางวัล 20,000 บาท  
…………………………………………………………………………………………………… 
 นางสาวรุจิรา แซ่เออ นักศึกษา ระดับ ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี เป็นตัวแทนเข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน  

ณ มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ มหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2561  
…………………………………………………………………………………………… 
 
รางวัล “สถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตย กับ แบบภาครัฐ”  จากคณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรม                 

วิถีประชาธิปไตย ในโรงเรียน สถาบันนิติบัญญัติแห่งชาติ  ร่วมกับมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ประจ าปี 2562  ตัวแทนวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย รับโล่จากพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิ เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2562 

....................................................................................................... 
 
นางสาว ปณิธาน เยโลกุ ชอร.3/2 การโรงแรม  ได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วม

โครงการ ความร่วมมือ ในการพัฒนาอาชีวศึกษา อบรมเข้าค่ายเรียนรู้ภาษาจีน และวัฒนธรรมจีน ระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 
2562 ณ. วิทยาลัยเกษตรปักก่ิง สาธารรัฐประชาชนจีน 

……………………………………………………………………………………………. 
-รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ชื่อผลงาน ห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและ

สื่อสาร ประจ าปี 2560 ของส านักงานกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยมีนายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อ านวยการ /นายศรากร        
บุญปถัมภ์ รองผู้อ านวยการ และนายธวัชชัย สาเกตุ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับโล่และเกียรติบัตร 

-รางวัลเหรียญเงิน ชื่อผลงาน  ห้องปฏิบัติการ บริการห้องพัก แผนกวิชา การโรงแรม ประเภทอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว 
ประจ าปี 2560 ของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

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



รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ระดับอาชีวศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ครั้งที่1 ระหว่างวันที่ 23-28 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัด
เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย เข้ารับโล่และเงินรางวัลจ านวน 50,000 บาท จากพลเอกสุรเชษฐ์ ไชยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

.......................................................................................................... 
 
นาย จตุพล อยู่ลืม ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น เข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่และโอวาท จาก พล. อ. ประยุทธ์ 

จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี  จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 วันที่ 12 มกราคม 2562  
                          …………………………………………………………………… 
 
มูลนิธิเอส ซีจี  มอบเกียรติบัตรให้ นางสาวสุข ชัยวงศ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็น1 ใน10 ผู้เสนอครูในดวงใจ ที่

ได้รับการโหวตสูงสุด จากกิจกรรม ครูเราเจ๋ง..เก่งอยากอวด      ภายใต้โครงการอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติและได้รางวัลเดินทาง
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น   พร้อมด้วยนายสุรสุรสิทธิ์ ปุสุรินทร์ค า หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม 

                       ……………………………………………………………………… 
 
-รางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ในการประกวดสุดยอดนวัตกรรม อาชีวศึกษา อาหารไทย 4.0 

ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561  ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
ผลงาน คุกกี้ถั่วดาวอินคาไขมันต่ า โดยนางสาว ลีลาวดี  วงศาโรจน์ ครูที่ปรึกษา นางสาว ปิยะมาศ สั่งสอน 

 
-รางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ในการประกวดสุดยอดนวัตกรรม อาชีวศึกษา อาหารไทย 4.0 

ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561  ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
ผลงาน เค้กข้าวตอกข้าวเม่า โดยนาย วีระพงศ์ ทาแกงและนายธนาวิทย์ อ่อนบ ารุง  ครูที่ปรึกษา นางสาว ปิยะมาศ สั่งสอน 

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



 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   ผลงานดีเด่น  
ระดับภาค ภาคเหนือ    ประจ าปีการศึกษา 2561 

……………………………………………….. 
 

การแข่งขันสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ระดับภาค ภาคเหนือประจ าปีการศึกษา 2561   
ระหว่างวันที่  4 – 7 ธันวาคม 2561  วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ 

……………………….. 
                            -   รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 10 การน าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรม 
                 และสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ   ได้แก่  นางสาวมาริกา  แลนี และ นางสาวอาเบอ  อานี 

        อาจารย์ผู้ควบคุม  นางสมศรี แสงศรีจันทร์ และนางสุพัตรา  พรหมพิชัย 
 

                            -   รองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน  ประเภทท่ี 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย  
                 ได้แก่  นายคณพนธ์  แผงตัน และ นายอิสรีย์  ไพโรจน์ 

       อาจารย์ผู้ควบคุม นางสุวารี  แปงณีวงค์ / นางสาวนุชจรี  แก้วเพียร / นางสาวปิยมาส  แก้วอินตา 
 

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
                         

       การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2561  
       ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ / วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ / วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ 

……………………………………………………….. 
            - ชนะเลิศ ทักษะการจัดดอกไม้แบบไทย ระดับ ปวช. สาขาวิชาคหกรรม ได้แก ่นายอภิวัฒน์  โนวุฒิ /นางสาวรัตนา  
                           เยลุงกู / นางสาวฟองติ๊บ  ยอดดี /นายภรัณยู  บุญส่ง       อาจารย์ผู้ควบคุม นางสาว อารีย์ ชั่งชัย 
            -  ชนะเลิศ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. สาขาวิชาการบัญชี ได้แก่ นายสัญชิต  คะนอง/  
                          นางสาวสุพิชา     นาเวียง     อาจารย์ผู้ควบคุม นางสาวรัตติยา  กันธร 
           -  ชนะเลิศ ทักษะการบริหารจัดการฐานข้อมูล ระดับ ปวช. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                          ได้แก่  นายธนกฤษ  บุตรกิติ / นายรณกฤต  มูลวงค ์ 

                อาจารย์ผู้ควบคุม นายธวัชชัย สาเกตุ / นางสาวปิยะมาส แก้วอินตา / นายสุริยา  ต๊ะศรีเรือน 
            -  ชนะเลิศ ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (แบบจ าลองสถานการณ์เบียร์เกมส์) ระดับ ปวส.  
                        สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์   ได้แก่ นายชนมภูมิ  ปันค า/นายสุริยา  นิ่มนวล/นายวุฒิพงษ์  จันแก้ว 
                        และ นายศรายุธ  ธนะค า      อาจารย์ผู้ควบคุม นางสาวลลิตา จินดาวงษ์ 

 

            - รองชนะเลิศ อันดับ 1  ทักษะการประยุกต์ดอกไม้เชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. สาขาวิชาคหกรรม 
                        ได้แก่ นายอรรถพันธ์ แก้วหน่อ   และนายภูริช ธิงาเครือ          อาจารย์ผู้ควบคุม นายกฤษฎา มาตัน 
 

           - รองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก    ระดับ ปวส. 
                       สาขาวิชาการเลขานุการ  ได้แก่ นายสมบุญศักดิ์  สุวรรณ์   อาจารย์ผู้ควบคุม นางนันทภรณ์ บุญอิ่ม 
 

            - รองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                        ได้แก่ นายพงศภัค  ต่างใจ/นายอนิรุจน์  วงศ์กันทา   อาจารย์ผู้ควบคุม นายธวัชชัย สาเกตุ 



            - รองชนะเลิศ อันดับ1  ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ  ปวช./ปวส. 
             สาขาวิชาการโรงแรม  ได้แก่ นางสาวณิชกานต์  ใจจุมปา/นางสาวกัลยา  วงค์ค าตัน/ 
                      นางสาวกรพินธ์  แสนมณีกูล  อาจารย์ผู้ควบคุม นางพิมพ์ณดา  นนประสาท และ นายจิรวัฒน์  วงกา 
            - รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะประติมากรรม การปั้นคนเหมือน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
    ได้แก่ นางสาวเสาวนีย์  เบเชอกู่   อาจารย์ผู้ควบคุม  นายสุรชิต  ทะยะธง 
            -  รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี  ระดับ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี 

            ได้แก่  นายปฏิภาณ  หมั้นขัน/นางสาวอ าไพ  ธนะวงค์     อาจารย์ผู้ควบคุม นางเยาวเรศ  เวียงค า 
           -  รองชนะเลิศ อันดับ2  ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว   ระดับ  ปวช. 

            สาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้แก่  นายภาณุวัตน์  หน่อค าและนางสาวณิชภัทร  อินทนิน  
            อาจารย์ผู้ควบคุม นางเสาวคนธ์  อาทนิตย์ 

          - รองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ระดับ  ปวช./ปวส. 
    สาขาวิชาการโรงแรม ได้แก่ นางสาวจุฑามาศ  วิชาโห้ง  อาจารย์ผู้ควบคุม นายจิรวัฒน์  วงกา 
          -  ชมเชยท่ี 4  ระดับเหรียญทอง ทักษะการน าเสนอการขายสินค้า ระดับ ปวช. สาขาวิชาการตลาด 

            ได้แก่  นายณัฐวุฒิ  มานิธิ / นางสาวสุภนิดา  จรรศิลป์ / นางสาวนิชนิภา  มุ่งเมิน  
           อาจารย์ผู้ควบคุม นางพจนา  นพรัตน์ 

          -  ชมเชยท่ี 4 เหรียญทองแดง  ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ  ระดับ ปวส.   สาขาวิชาการตลาด  ได้แก่   
                      นางสาวพิชชาภา  ธรรมโชติ / นางสาวพรรณหงส์  สมพรเสริฐ /นางสาว  ปทุมพร  อุดเครือ /  
                      นายณัฐพง    สุตะวงค์ และ นางสาวพิทปภา  ท่าดีสม    อาจารย์ผู้ควบคุม นางพจนา  นพรัตน์ /  
                      นายเตชะตาธรรม  เตชะตามี และ นางสาวศิริพันธ์  วงค์ค าลือ 

           -   ชมเชย ทักษะพิมพ์ดีดไทยและพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์  ระดับ ปวช./ปวส. สาขาวิชาการเลขานุการ 
  ได้แก่  นางสาวอรัญญา  เมอโป๊ะกู ่     อาจารย์ผู้ควบคุม นางเจษฎา วงค์ใหญ่ 

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

       การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับภาค ภาคเหนอื ประจ าปีการศึกษา 2561  ระหว่างวันที่  3 – 6 ธันวาคม 2561 
      ณ  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  / วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และ  วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชยีงใหม่  
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้รับรางวัล ดังนี้ 
                                             ………………………….. 
       -  ชนะเลิศ ทักษะเล่านิทานพื้นบ้าน      ได้แก่  นางสาวเก็จมณี  ค าแพงศรี   อาจารย์ผู้ควบคุม นางสรกมล ผาค าสระศรี 
 

       -  รองชนะเลิศอันดับ 1  ทักษะการตอบปัญหาทางวิชาการ (ประวัติศาสตร์ไทย) 
           ได้แก่  นางสาวรอด  อ่อนค าและนางสาวเก็จแก้ว  ลุงปันต๊ะ   อาจารย์ผู้ควบคุม นาย เฉลิมชัย ภู่จีนาพันธ์ 

 

        -  รองชนะเลิศอันดับ 1  ทักษะสุนทรพจน์ภาษาจีน   ได้แก่  นางสาวปณิธาน  เยโลกุ  
          อาจารย์ผู้ควบคุม นางสาว Qin Tian 
 

      -   รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการพูดสาธิตภาษาอังกฤษ    ได้แก่  นางสาวเบญจมาศ  มองช่อบดิร  
          อาจารย์ผู้ควบคุม นางสมศรี แสงศรีจันทร์ 

 

      -   รองชนะเลิศอันดับ 2  ทักษะการร้องเพลง  เพลงไทยลูกทุ่งหญิง   ได้แก่  นางสาวปุริน  จิรพศพันธุ์    
            อาจารย์ผู้ควบคุม นายอนุวัช ดวงแก้ว 

……………………………………………………………………………………….. 



 
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ  หลง หลิน เกมส์  ครั้งที่ 13 ณ สนามกีฬากลาง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ระหว่างวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2561   และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้รับรางวัลดังนี้. 

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

        # เหรียญทอง วอลเลย์บอลชาย (แชมป์4สมัย)  ได้แก่ นายเอกราช มณีวรรณ /นายธนวัฒน์ สุริยะ/นายชลกานต์ สมสะอาด 
/นายสุทัศน์ มาเยอะ/นายธีรศักดิ์ สายฟูเป็ง/นายดารัน จันโอทาน นายกฤษดนัย ค าสิทธิ์ และนายสุริยา พรมใจ  

นักกีฬาวอลเลย์บอลชายดีเด่น   นายเอกราช มณีวรรณ  

ผู้จัดการ  ทีมวอลเลย์บอลชาย  นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ 

ผู้ฝึกสอน  ทีมวอลเลย์บอลชาย  นายพีระพงษ์ ดวงสนิท 

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ทีมวอลเลย์บอลชาย  นายศุภศานต์  รักสกุล 

 # เหรียญเงิน บาสเกตบอล หญิง  ได้แก่นางสาว อาเบอร์ อายี/ นางสาว เงินไข่ พิบุญ /นางสาว เกวลี ทาใจ /นางสาว   
อัญชิษฎา บุญยอด /นางสาว ทิพย์ลาวัลย์ แสนมะโน / นางสาว รัตนาวลี อุดใจ / นางสาว เข็มอัปสร สามหลวม / นางสาว ศิริ
ลักษณ์ เรือนแก้ว  / นางสาว อภิสมัย เขียวสะอาด / นางาสาว เข็มอัปสร วงค์ต่อม / นางสาว นลินนา  ใจเป็ง  

 # เหรียญทองแดง บาสเกตบอลชาย    ได้แก่   

                                      ……………………………………….. 
การประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา  ประจ าปี 2560      ระดับภาค ภาคเหนือ วิทยาลัย

อาชีวศึกษาเชียงราย ได้รับรางวัล ดังนี้ 
-รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  ชื่อผลงาน ห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   ประเภท

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ในการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา  ประจ าปี 2560      
ระดับภาค ภาคเหนือ 

-รางวัลเหรียญทอง ชื่อผลงาน  ห้องปฏิบัติการ บริการห้องพัก แผนกวิชา การโรงแรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ในการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา  ประจ าปี 2560  ระดับภาค ภาคเหนือ 

-รางวัลเหรียญเงิน ชื่อผลงาน  ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน  แผนกวิชา สามัญสัมพันธ์  ประเภทวิชาสามัญ ในการประกวด
การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา  ประจ าปี 2560  ระดับภาค ภาคเหนือ 

…………………………….. 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการประกวดสุนทรพจน์ ภาษาจีนกลาง ระดับภาค ภาคเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2561  

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับอาชีวศึกษาภาคเหนือ วันที่ 4 ธันวาคม 2561  
นักศึกษา   นางสาวปณิธาน  เยโลกุ    ผู้ฝึกซ้อม และควบคุม นางสมศรี แสงศรีจันทร์และ Ms. Qin Tian 

…………………………………………… 



วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ผลงานดีเด่น  
ระดับจังหวดัเชียงราย    ประจ าปีการศึกษา 2561 

.................................................................................................... 
        การประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 
        ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงราย วันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิค 
                กาญจนาภิเษกเชียงราย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้รับรางวัล ดังนี้ 
                                        ………………………………….. 
             รองชนะเลิศอันดับ 1  สิ่งประดิษฐ์ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ชื่อผลงาน  อุปกรณ์ปอกเปลือกกระเทียม 
  

              ชนะเลิศ   สิ่งประดิษฐ์ประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ชื่อผลงาน  น้ าจิ้มซอสสับปะรด 2 in 1 

  

              ชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ชื่อผลงาน  สลักสบู่วิจิตร   

      รองชนะเลิศอันดับ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ชื่อผลงาน  ตัดสานงานกระป๋อง 
 

               รองชนะเลิศอันดับ 1สิ่งประดิษฐ์ประเภทท่ี 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาซอฟแวร์ และสมองกลฝังตัว 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ชื่อผลงาน  การพัฒนาแอปพลิเคชั่นการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ 
                     บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
      รองชนะเลิศอันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ประเภทท่ี 7 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณะภัย 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ชื่อผลงาน  อุปกรณ์เสริมทักษะการใช้กล้ามเนื้อ 
      รองชนะเลิศอันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ชื่อผลงาน  ไม้นวดผ่อนคลายด้วยน้ ามันสมุนไพร (แบบพกพา) 
     รองชนะเลิศอันดับ 2 สิ่งประดิษฐ์ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
                      วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ชื่อผลงาน  ถุงเท้าสมุนไพรไล่แมลง 
 

              ชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ประเภทท่ี 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ “ชุดควบคุมด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อ  
                     ชุมชน” Internet of things (IOT) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ชื่อผลงาน ระบบตรวจสอบปริมาณน้ าฝน  
                       พร้อมแจ้งเตือนภัย 
  

             สิ่งประดิษฐ์ประเภทท่ี 10 การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ 
             ภาคภาษาอังกฤษ 

    ชนะเลิศ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ชื่อผลงาน  อุปกรณ์ปอกเปลือกกระเทียม  
     รองชนะเลิศอันดับ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ชื่อผลงาน  Application Development for Audiovisual 
     รองชนะเลิศอันดับ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ชื่อผลงาน  อุปกรณ์เสริมทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
 
 
                                       …………………………………………………………………………………………………….. 



 
      การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย (อศจ. เชียงราย)  ประจ าปีการศึกษา 2561 
                   วันที่ 31 ตุลาคม 2561    ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย    
                            ………………………………………………. 
-ชนะเลิศ ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ระดับ ปวช.    ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวอรทัย  
             บุญธนโชติชัย /นางสาวบุณณดา  ศรีหิรัญ และนางสาวบูเดอะ  โวยแม 
  

- ชนะเลิศ ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล ระดับ ปวส.   ได้แก่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
            นางสาววิไล  บาหลา /นางสาวอาหมี่  เบทูกู่ และนางสาวบัวบาน  มาเยอะ   
 

- ชนะเลิศ ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภทการประกอบอาหารไทย  ชุดเตรียมจ าหน่าย (Thai Set) ระดับ ปวช. 
            ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวนุสบา  สุจดา  และนายเอกลักษณ์  กวนหล้า  
 

- ชนะเลิศ ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล  ประเภทอาหารม้ือค่ าแบบตะวันตก      
           (Western Set Diner) ระดับ ปวส. ได้แก่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
            นางสาวอาเพียว  มาเยอะ /นางสาวลี  นามอิง และนายชาตรี  ปอแฉ่  
  

- ชนะเลิศ ทักษะการจัดดอกไม้แบบไทย ระดับ ปวช.    ได้แก่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  นายอภิวัฒน์  โนวุฒิ/ 
            นางสาวสุทาทิพย์  กัปปะหะ/  นางสาวฟองติ๊บ  ยอดดีและนายภรัณยู  บุญส่ง  

 

- ชนะเลิศ ทักษะการประยุกต์ดอกไม้เชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
              นายปิยะ  ปาอินทร์  
 

-   ชนะเลิศ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ได้แก่   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   
               นายสัญชิต  คะนองและนางสาวสุพิชา  นาเวียง  
  

-  ชนะเลิศ ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี  ระดับ ปวส. 
 ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   นายปฏิภาณ  หมั่นขันและนางสาวอ าไพ  ธนะวงค์ 
  

-  ชนะเลิศ ทักษะการน าเสนอการขายสินค้า ระดับ ปวช.ได้แก่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย    นายณัฐวุฒิ  มานิธิ / 
           นางสาวสุภนิดา  จรรศิลป์ / นางสาวนิชนิภา  มุ่งเมิน  
 

- ชนะเลิศ ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ  ระดับ ปวส.   ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย    นางสาวพิชชาภา  ธรรมโชติ /  
            นางสาวพรรณหงส์  สมพรเสริฐ / นางสาวปทุมพร  อุดเครือ / นายณัฐพง  สุตะวงค์ / นางสาวพิทปภา  ท่าดีสม 
 

-ชนะเลิศ   ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (แบบจ าลองสถานการณ์เบียร์เกมส์) ระดับ ปวส.ได้แก่ วิทยาลัย  
            อาชีวศึกษาเชียงราย  นายชนมภูมิ  ปันค า/นายสุริยา  นิ่มนวล/นายวุฒิพงษ์  จันแก้วและนายศรายุทธ  ธนะค า  
 

-  ชนะเลิศ ทักษะพิมพ์ดีดไทยและพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์  ระดับ ปวช./ปวส. 
   ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย    นางสาวอริญญา  เมอโป๊ะกู่  
-  ชนะเลิศ  ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก    ระดับ ปวส.  ได้แก่  

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  นายสมบูญศักดิ์  สุวรรณ์  
- ชนะเลิศทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ระดับ ปวช./ปวส ได้แก่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   นายกฤษณะ  ค าทับทิมและ  
             นายก่อเกียรติ  แซ่ตัน 
 



- ชนะเลิศ ทักษะการบริหารจัดการฐานข้อมูล ระดับ ปวช. ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย    นายธนกฤษ  บุตรกิติ และ 
             นายรณกฤต  มูลวงค ์ 
- ชนะเลิศ  ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับ ปวส. ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  นายพงศภัค  ต่างใจและ 
             นายอนิรุจน์  วงศ์กันทา  
-  ชนะเลิศ ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว  ระดับ  ปวช. ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
             นายภาณุวัตน์  หน่อค าและนางสาวณิชภัทร  อินทนิน  
 -  ชนะเลิศทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว  ระดับ ปวส.  ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
             นางสาวศิริพร  ทิพยกานนและนางสาวอภิชญา  นันทะเสน  
-  ชนะเลิศ ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic  Bartender ระดับ  ปวช./ปวส. 
             ได้แก่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  นายภูรินทร์  ฉ่ าใจดี  
 -  ชนะเลิศ ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender  ระดับ  ปวช./ปวส. 
    ได้แก่   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  นางสาวจุฑามาศ  วิชาโห้ง  
 - ชนะเลิศ ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ  ปวช./ปวส.    ได้แก่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
             นางสาวณิชกานต์  ใจจุมปา/นางสาวกัลยา  วงค์ค าตัน และนายกชกร  ลัมยศ  
 ………………………………………………………………………………………………………………… 

 
   ผลการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย (อศจ. เชียงราย) ประจ าปี 

การศึกษา 2561 วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
………………………………………………………………………. 

 

-  ชนะเลิศ  ทักษะการพูดสาธิตภาษาอังกฤษ     ได้แก่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   นางสาวเบญจมาศ  มองช่อบดิร  
-  ชนะเลิศ ทักษะการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ   ได้แก่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   นายอรชุา  ยะโป๋  
-  ชนะเลิศ  ทักษะสุนทรพจน์ภาษาจีน  ได้แก่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   นางสาวปณิธาน  เยโลกู   
-  ชนะเลิศ ทักษะเล่านิทานพื้นบ้าน   ได้แก่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  นางสาวเก็จมณี  ค าแพงศร ี 
-  ชนะเลิศ ทักษะสุนทรพจน์ภาษาไทย  ได้แก่     วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวหญิง  อินตา  
-  ชนะเลิศ ทักษะการตอบปัญหาทางวิชาการ (ประวัติศาสตร์ไทย)  ได้แก่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
                  นางสาวรอด  อ่อนค าและนางสาวเก็ดแก้ว  ลุงขันต๊ะ   
-  รองชนะเลิศอันดับ 1  ทักษะการร้องเพลงสากลชาย ได้แก่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  นายหล่อเช่  โวยยื่อ   
-  รองชนะเลิศอันดับ 1  ทักษะการร้องเพลงไทยสากลหญิง ได้แก่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวณัฐณิชา  ชัชวรัตน์  
-  ชนะเลิศ  ทักษะการร้องเพลง  เพลงไทยลูกทุ่งหญิง  ได้แก่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  นางสาวปุริน  จิรพศพันธุ์   
-  รองชนะเลิศอันดับ 1    ทักษะวงดนตรีสากล คนพันธุ์อาและโฟล์คซองคนพันธุ์อา   ได้แก่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
                         นางสาวมนรดา  มฤคพิทักษ์/นางสาวอรณิช  โชคลิขิตอ านวย/นายพงศกร สุวิยนต์และ นายนที  วงค์มูล 
- รองชนะเลิศอันดับ 1  ทักษะรักการอ่าน  ได้แก่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  นางสาวอาคิรา  ค าลือวงค์  

…………………………………………………………………….  
 
 
 
 



วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย   จัดแข่งขันการสวดมนต์หมู่ ท านองสรภัญญะ เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมี
ท่านเจ้าคุณ พระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน มอบรางวัลและเกียรติบัตร วันที่ 29 พฤษภาคม 2561      
ผลการแข่งขัน ดังนี้ 

           -ชนะเลิศ ห้อง ชพบ.2/2 บัญชี เงินรางวัล 2,000 บาท  

          - รองอันดับ1 ห้อง ชพบ.2/1 บัญชี เงินรางวัล 1,500 บาท 

          - รองอันดับ2 ห้อง ชพล.2 เลขานุการ เงินรางวัล 1,000 บาท  

          -รางวัลชมเชย   เงินรางวัล 500 บาทจ านวน ได้แก่  ห้อง ชอร.2/1 การโรงแรม /ห้อง ชคอ.2/1 อาหารและโภชนาการ /  

                             ห้อง ชพค.2/2 คอมพิวเตอรธุรกิจ /ห้อง ชพต.2/1 การตลาด และ ห้อง ชคค.2  คหกรรม 

…………………………………………………….. 
 

นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน
ทักษะการประกอบอาหาร จากผลิตภัณฑ์โครงการพระราชด าริ  (เชฟมือทองอร่อยสามโลก)  ในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
ภายใต้โครงการพระราชด าริ ณ สวนป่าประชารัฐเพ่ือความสุขของคนไทย  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

 #ชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 #รองชนะเลิศอันดับ1  ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 #รองชนะเลิศอันดับ2  ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 #รางวัลชมเชย จ านวน 2 รางวัล ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

……………………………………………………… 
 

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม ATN Film จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้แก่ นางสาวสุข ชัยวงค์ / นางสาว 
ณัฐรุจา อุปอาด / นายญาณวรุตม์ ค าเมือง / นายแสงสุรีย์ ดวงจันทร์ / นายภาณุพงค์ วงค์สรรศรี และนายอิทธิพล  
นาราศักดิ์ นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม เข้าร่วมแข่งขัน ประกวดคลิปวีดีโอเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย 
ในหัวข้อ  "วัยรุ่นเชียงรายโชวเ์หนือ" ประจ าปี 2561  วันที่ 10 สิงหาคม 2561 

 
………………………………………………………………………………………… 

เทศบาลนครเชียงราย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “เยาวชนต้นแบบการสร้างชื่อเสียงให้สถาบันการศึกษา”  
          ในโครงการเยาวชนแห่งชาติ แด่ นายภัทรกรณ์  เตจ๊ะวันดี นักศึกษา ปวส.2 สาขาอาหารและโภชนาการ  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วันที่ 20 กันยายน 2561 
……………………………………………………………………………. 

 



รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน เชฟถิ่นไทย ประเภทอาหารไทยฟรีสไตส์ ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท เชียงราย 
ได้แก่ นายอ านาจ อยู่อินทร์ / นางสาวภิญญาพัชญ์ ยี่อาม / นางสาวอติกานต์ บุญคง  รับเกียรติบัตร / ถ้วยรางวัล  

           และ เงินรางวัล 10,000 บาท ให้แก่นักศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ   
 วันที่ 9   พฤศจิกายน 2561 

…………………………………………………………………………….. 
 

การแข่งขัน  วาดภาพระบายสี มหกรรมดอกไม้อาเซี่ยน   ประจ าปี 2561 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   
วันที่ 26-28 ธันวาคม 2561 ณ สวนไม้งามริมน้ ากก จังหวัดเชียงราย  และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้รับรางวัล ดังนี้ 

             ประเภท ประชาชนทั่วไป 
                    - รางวัลชมเชย เงินรางวัล 4,000 บาท ได้แก่ นายสุรชิต ทะยะธง   วิจิตรศิลป ์                 
             ประเภท นักศึกษา 
                    - รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ นายฐิติกร อ่อนสา    วิจิตรศิลป ์  
                    - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 4,000 บาท ได้แก่ นายพันธวีร์ ราชคม   วิจิตรศิลป์                     
                    - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ นายศุกร์ ปัญญา   วิจิตรศิลป์                  
                    - รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,500 บาท ได้แก่ นายธนวัฒน์ จอมแก้ว   วิจิตรศิลป์    
                    - รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,500 บาท ได้แก่ นายพิชญพงษ์ โพธาใจ วิจิตรศิลป ์                 
                    - รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,500 บาท ได้แก่ นางสาว เสาวนีย์ เบ่อเชกู่  วิจิตรศิลป ์          
                    - รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,500 บาท ได้แก่ นางสาว ปุณยาพร แปงสนิท  วิจิตรศิลป์    
                    - รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,500 บาท ได้แก่ นายธวัชชัย ขันวัง   วิจิตรศิลป์    
 

………………………………………………. 
 
 
 
 

การแข่งขัน  วาดภาพระบายสี ในเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 15  ประจ าปีการศึกษา 2561 จัดโดยเทศบาล 
       นครเชียงราย  ระหว่างวันที่ 7-16 มกราคม 2562     ณ สวนตุงและโคม จังหวัดเชียงราย  และวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
       เชียงราย ได้รับรางวัล ดังนี้ 
             ประเภท ประชาชนทั่วไป 
                    - รางวัลชมเชย เงินรางวัล 4,000 บาท ได้แก่ นายสุรชิต ทะยะธง   วิจิตรศิลป ์                 
                    - รางวัลชมเชย เงินรางวัล 4,000 บาท ได้แก่ นายฐิติกร อ่อนสา    วิจิตรศิลป ์          
                    - รางวัลชมเชย เงินรางวัล 4,000 บาท ได้แก่ นายธวัตรชัย ขันวัง   วิจิตรศิลป์  
             ประเภท เยาวชน อายุไม่เกิน 25 ปื 
                    - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ นายศุกร์ ปัญญา   วิจิตรศิลป์                  
                    - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ นายฐิติกร อ่อนสา    วิจิตรศิลป์           
                    - รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ นายศุภชัย ค าชุม   วิจิตรศิลป์    
                    - รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ นายย่ี ไทยใหญ่ วิจิตรศิลป์                  
                    - รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ นางสาว เสาวนีย์ เบ่อเชกู่  วิจิตรศิลป ์          
                    - รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ นางสาว เย็นจิต อางี  วิจิตรศิลป์    



 
………………………………………………. 

 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย    ผลงานดีเด่น ระดบัหน่วย  
หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ปีการศึกษา 2561 

…………………………………………………. 
 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับหน่วย หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจ าปี การศึกษา 2561 วันที่ 18 ตุลาคม 2561 
-    ทักษะการพูดสาธิตภาษาอังกฤษ 

ชนะเลิศ  นางสาวเบญจมาศ  มองช่อบดัร  
 รองชนะเลิศอันดับ 1 นายพิทวัส  ยามะสัก 
 รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาววิดารัตน์  สุธีวารพล 
 

-    ทักษะการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 
ชนะเลิศ  นายอรชุา  ยะโป๋  

 รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวธิดา  วงค์กันยา 
 รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวอินทิรา  หมื่อและ 
 

-    ทักษะรักการอ่าน เล่านิทานพื้นบ้านและสุนทรพจน์ภาษาไทย 
ชนะเลิศ  นางสาวอาคิรา  ค าลือวงค์  

 รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวพรรณี  แซ่เกอร 
 รองชนะเลิศอันดับ 2 นายดนัย  ค าสิทธิ์ 
 

-    ทักษะการตอบปัญหาทางวิชาการ (ประวัติศาสตร์ไทย) 
ชนะเลิศ  นางสาวรอด  อ่อนค า/นางสาวเก็ดแก้ว  ลุงขันต๊ะ  

-    ทักษะมารยาทไทย 
ชนะเลิศ  นายทองค า  ชัยวงค์/นางสาวสุรีย์  เชอหมื่อ  

 รองชนะเลิศอันดับ 1 นายอุทัย  ยือบ้อ/นางสาวสุดารัตน์  อ้อยหวาน 
 รองชนะเลิศอันดับ 2 นายชัย  ค าปุ๊ด/นางสาวสุดา  เบเช 

  

-    ทักษะสุนทรพจน์ภาษาจีน 
ชนะเลิศ  นางสาวปณิธาน  เยโลกุ  

 รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวรุจิรา  แซ่เออ 
 รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวจิณณพัต  อุดมทรัพย์ศิลา 
 

-    ทักษะการร้องเพลง  เพลงสากลหญิง  
ชนะเลิศ  นางสาวนนธิชา  คันธเสวี  



 รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาววีนัส  พระพรเลิศ 
 รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวสุธิดา  รายค า 
 

-    ทักษะการร้องเพลง  เพลงสากลชาย  
ชนะเลิศ  นายหล่อเช่  โวยยื่อ   

 รองชนะเลิศอันดับ 1 นายชลชาติ  ปัญญาฟู  
  

-    ทักษะการร้องเพลง  เพลงไทยสากลชาย  
ชนะเลิศ  นายมานัส  เบเหมี่ยทู  

 รองชนะเลิศอันดับ 1 นายศุภณัฐ  ลินค า   
 รองชนะเลิศอันดับ 2 นายศักดิ์สิทธิ์  คงบาง 
 

-    ทักษะการร้องเพลง  เพลงไทยสากลหญิง 
ชนะเลิศ  นางสาวณัฐณิชา  ชัชวรัตน์   

 รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวสุภาวดี  พรหมเมืองมา    
 รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวปนัดดา  ค าบุญเรือง 
 

-    ทักษะการร้องเพลง  เพลงไทยลูกทุ่งชาย 
ชนะเลิศ  นายวัฒนา  มอแลกุ    

 รองชนะเลิศอันดับ 1 นายธนกร  สามค า     
 รองชนะเลิศอันดับ 2 นายยาวี  ยะวัง 
 

-    ทักษะการร้องเพลง  เพลงไทยลูกทุ่งหญิง 
ชนะเลิศ  นางสาวนินทิดา  กีศรี     

 รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวปุริน  จิรพศพันธุ์      
 รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวชุติมา  ดีศรี    

 

-    ทักษะวงดนตรีสากล คนพันธุ์อาและโฟล์คซองคนพันธุ์อา 
ชนะเลิศ  นางสาวมนรดา  มฤคพิทักษ์/นางสาวอรณิช  โชคลิขิตอ านวย/นายพงศกร  สุวิยนต์/นายนที  วงค์มูล  

 รองชนะเลิศอันดับ 1 นายกลิวัฒน์  ฐานเทิดย์/นายศตวรรษ  ค าเขียว/นายวุฒิพงษ์  พุตนัท/นายอิทธิพล  นาราศักดิ์  
 
                              ………………………………………………………………………….. 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับหน่วย หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจ าปี การศึกษา 2561 วันที่ 18 ตุลาคม 2561 

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

- ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ระดับ ปวช. 
 ชนะเลิศ  นางสาวอรทัย  บุญธนโชติชัย/นางสาวบุณณดา  ศรีหิรัญ/นางสาวบูเดอะ  โวยแม 
 รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวสันห์ฤทัย  ใสสว่างธรรมกุล/นางสาวชลดา  มาเยอะ/นางสาวเมวดี  แลเชอกู่ 
 รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวเสาวลักษณ์  ใจค าปัน/นางสาวรัชนก  เบเชกู่/นางสาวทิพย์ธัญญา  ปัญมือ 
 

-  ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล ระดับ ปวส. 
ชนะเลิศ  นางสาววิไล  บาหลา/นางสาวอาหมี่  เบทูกู่/นางสาวบัวบาน  มาเยอะ   

  

-  ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภทการประกอบอาหารไทย  ชุดเตรียมจ าหน่าย (Thai Set) ระดับ ปวช. 



ชนะเลิศ  นางสาวนุสบา  สุจดา/นายเอกลักษณ์  กวนหล้า  
 รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวเนตรภา  ปันเขื่อนขัติ/นางสาวพลอย  มาเยอะ 
 รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวจิตรากานต์  สันธิ/นางสาวแก้ว  สมบุญ 
 
 

 

-  ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล  ประเภทอาหารม้ือค่ าแบบตะวันตก 
          (Western Set Diner) ระดับ ปวส.  

ชนะเลิศ  นางสาวอาเพียว  มาเยอะ/นางสาวลี  นามอิง/นายชาตรี  ปอแฉ่  
 รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวชนัดดา  พิมพ์น้อม/นายภัทรากรณ์  เตจ๊ะวันดี/นางสาวสุพัตรา  โลค า   
 รองชนะเลิศอันดับ 2 นายภาสกร  เมืองใจ/นางสาวกุลกานต์  จินตะเลขา/นายอ านาจ  อยู่อินทร์ 
 

-  ทักษะการจัดดอกไม้แบบไทย ระดับ ปวช. 
ชนะเลิศ  นายอภิวัฒน์  โนวุฒิ/นางสาวสุทาทิพย์  กัปปะหะ/นางสาวฟองติ๊บ  ยอดดี/นายภรัณยู  บุญส่ง  
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวกัญญารัตน์  เจริญแก้ว/นางสาวนางซ้อน  หนานอุ่น/นางสาวสุนันท์  แซ่ลี/ 

นางสาวรัตนา  เยลุงกุ 
 รองชนะเลิศอันดับ 2 นายภราดร  ทาวาลิน/นายวรพล  คันธวังอินทร์/นางสาวศจี  แซ่จ๋าว/นางสาวอินทิพร  สอนผัด 

 

-  ทักษะการประยุกต์ดอกไม้เชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส.  
ชนะเลิศ  นายปิยะ  ปาอินทร์  

 รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวชลธิชา  มะโนชัย 
 รองชนะเลิศอันดับ 2 นายจิรพงศ์  โนระ 
-   ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ  นายสัญธิต  คะนอง/นางสาวสุพิชา  นาเวียง  
 รองชนะเลิศอันดับ 1 นายธนกฤษ  กันทะวัง/นางสาววาสนา  แลเฉอะ 
 รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวพิมรฎาพร  วันใจ/นางสาวแอนนา  จะแล 
 

-   ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี  ระดับ ปวส. 
ชนะเลิศ  นายปฏิภาณ  หมั่นชัย/นางสาวอ าไพ  ธนะวงค์ 

 รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวเณศรา  ไทง๊ก/นางสาวนันธมน  กันธิยะ 
 รองชนะเลิศอันดับ 2 นายอพิชัย  บวรวิชจิรัสม์/นายธนากร  พะยา 
 

-   ทักษะการน าเสนอการขายสินค้า ระดับ ปวช.  
ชนะเลิศ  นายณัฐวุฒิ  มาปิฐิ/นางสาวณัฐณิชา  จิณทะจิตต์/นางสาวศุภบิดา  จรรศิลป์  

 รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวพิชพิภา  มุ่งเมิน/นางสาวเพ็ญนภา  โสภณสิริพร/นางสาวจุฑามาศ  อินต๊ะมา 
 รองชนะเลิศอันดับ 2 นายอรุณโรจน์  บุญตัน/นางสาวพลอย  บุญมี/นางสาวเสาวนีย์  มารี 

 

-   ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ  ระดับ ปวส. 
ชนะเลิศ นายศรายุธ  ค าฟู/นางสาวศศิกา  ค าฮอม/นางสาวรมิตา  สุขเกษม/นางสาวสุชานันท์  เทวตา/ 

นายณัฐพง  สุตะวงค์  
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวอาทิตยา  มะโนวรรณ/นางสาวขวัญจิรา  ยศดี/นางสาวผกาพรรณ  ดงปารี / 

นางสาวพิชชาภา  ธรรมโชติ/นางสาวกัญญารัตน์  ศิวภาส 



รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวณัธพร  สมเพ็ชร/นางสาวนิลเนตร  พรหมโชติ/นางสาวน้ าฝน  ติ๊บมา/นางสาวปิยะพร   
เพียเมีย/นางสาวกณิตา  เรือนค า/นางสาวชลาลัย  รักศิลป์ 

 
 

-   ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (แบบจ าลองสถานการณ์เบียร์เกมส์) ระดับ ปวส. 
ชนะเลิศ  นายชนมภูมิ  ปันค า/นายสุริยา  นิ่มนวล/นายวุฒิพงษ์  จันแก้ว/นายศรายุทธ  ธนะค า  
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาววิชญาพร  ค าก้อแก้ว/นายศิริชัย  นันชัยอุด/นางสาวสุรภา  ธันยาจิรภัค/ 

นายศุภชัย  จันทร์จอหอ 
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวหฤทัย  บัวบาล/นางสาวรัชพร  เรียบปวง/นางสาวณัฐชยา  อินแก้ว/ 

นายโพธิวัฒน์  โคตะพันธ์ 
 

-   ทักษะพิมพ์ดีดไทยและพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์  ระดับ ปวช. 
ชนะเลิศ  นางสาวอริญญา  เมอโป๊ะกู่  

 รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวไอริน  พึ่งต าบล 
 รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาววิไลลักษณ์  เสาร์ค านาง 
-    ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก    ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ  นายสมบูญศักดิ์  สุวรรณ์  
 รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาววาสนา  พรมมิน 
 รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวบัวซอน  ใจแก้ว 
 

-   ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ระดับ ปวช./ปวส. 
ชนะเลิศ  นายชนุตย์  ค าป๊ก/นายกฤษณะ  ค าทับทิม 

 รองชนะเลิศอันดับ 1 นายวิชัย  ก าลังประสิทธิ์/นายสิปปกร  ลอยรักษ์  
  

-   ทักษะการบริหารจัดการฐานข้อมูล ระดับ ปวช. 
ชนะเลิศ  นายรณกฤต  มูลวงค์/นายธนกฤษ  บุตรกิติ  

 รองชนะเลิศอันดับ 1 นายอาเซียะ  มาเยอะ/นางสาวจตุพร  ชัยชมพู 
 รองชนะเลิศอันดับ 2 นายชยานัน  มีสุข/นายนพดล  พรมแสน/นายนันทกรณ์  ตุ้ยคง/นายตันติกร  ทิพย์สุภา 

 

-   ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับ ปวส. 
ชนะเลิศ  นายพงศภัค  ต่างใจ/นายอนิรุจน์  วงศ์กันทา  

 รองชนะเลิศอันดับ 1 นายณรงค์ฤทธิ์  เอื้อจริง/ นายวราวุฒิ  ใจกาศ  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวฉัตรยา  ไชยเนตร/นางสาวธวัลรัตน์  วิริยะบุบผา 
 

   -   ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว   ระดับ  ปวช. 
ชนะเลิศ  นายภาณุวัตน์  หน่อค า/นางสาวณิชภัทร  อินทะนิน  

 รองชนะเลิศอันดับ 1 นายศรายุท  หนานค า/นางสาวญาตา  ชนะ 
 รองชนะเลิศอันดับ 2  นางสาวสุทธิดา  แสงงาม/นางสาววิภาดา  ตาแสง 
 

    -   ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว   ระดับ ปวส. 
ชนะเลิศ  นางสาวศิริพร  ทิพยกานน/นางสาวอภิชญา  นันทะเสน  

 รองชนะเลิศอันดับ 1 นายธีรเดช  วิเศษโชค/นางสาวรัตนา  นาระตะ 
 รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวอาทิตยา  กันธะนะ/นายเกรียงไกร  จะรอ 
 



    -   ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic  Bartender ระดับ  ปวช./ปวส. 
ชนะเลิศ  นายภูรินทร์  ฉ่ าใจดี  

 รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวบงกช  นามใส 
 รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวราตรี  อารีย์ 
 
-    ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender  ระดับ  ปวช./ปวส. 

ชนะเลิศ  นางสาวจุฑามาศ  วิชาโห้ง  
 รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวชญานิษฐ์  ณ  ล าปาง 
 รองชนะเลิศอันดับ 2 นายธรเทพ  ก๋ามา 
 

 -   ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ  ปวช./ปวส. 
ชนะเลิศ  นางสาววณิชกานต์  ใจอุปปา/นางสาวกัลยา  วงค์ค าตัน/นายกชกร  ล้มยศ  

 รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวนฤมล  พลยุทธศาสตร์/นางสาวพนิดา  พรศรีสุขสกุล/นางสาวน้ าฝน  โสภณเอ้ืออ านวย 
 รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวจิณห์ณิภา  ธิแปง/นางสาวกรพิน  แสนมณีกุล 
 

-    ทักษะการวาดภาพสีน้ าหุ่นนิ่ง ระดับ  ปวช. 
ชนะเลิศ  นายธนวัฒน์  จอมแก้ว  

 รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวพรรณี  แมกู่  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 นายธวัตรชัย  ขันวัง 
 

-    ทักษะประติมากรรม ระดับ  ปวช.  
ชนะเลิศ  นางสาวเสาวนีย์  เบ่อเซกู่  

 รองชนะเลิศอันดับ 1 นายปวิตร  ไชยวงค์ 
 รองชนะเลิศอันดับ 2 นายธีรดนย์  วรรณมณี 
 
 

-    ทักษะการออกแบบ 2D แอนิเมชั่น “อเมซ่ิงเที่ยวไทย สไตล์อาชีวะ”   ระดับ ปวช.  
ชนะเลิศ  นางสาวมนรดา  มฤคพิทักษ์/นางสาวอภิชญา  เจริญสกุลไกล  

 รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวอรวีย์  ฉัตรมณีกาญจนา/นางสาววิภาพร  หว่อง  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 - 
 

-     ทักษะออกแบบ 3D แอนิเมชั่น “อาชีวะ Intro” ระดับ ปวส. 
ชนะเลิศ  นายญาณวรุฒ์  ค าเมือง/นายเอกชัย  กาบแก้ว  

 รองชนะเลิศอันดับ 1 นายกฤดนัย  อินต๊ะวงศ์/นายนฤเบศ  พาบุญสม 
 รองชนะเลิศอันดับ 2 นายโชคทวี  มูลมั่ง/นายวุฒิพงศ์  พุฒิมา 

                             ……………………………………………………………… 
ครู และบุคลากรดีเด่น  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย    ประจ าปีการศึกษา 2561 

                  ครูสวัสดิ์   จอมพูน  
                  ครูอุดมศักดิ์   ชัยวงค์  
                  ครูสุวนา   เชี่ยววานิช และ 
                  คุณสันทัด   แสนมงคล 
                                                 ………………………………………………………………………………… 



 
 
ผลการประกวดพานไหว้ครู ในกิจกรรมไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2561  วันที่  14  มิถุนายน  2561 
ประเภท ความคิดสร้างสรรค์ 
               ชนะเลิศ ได้แก่  ห้อง สออ.2 การท่องเที่ยว   ครูที่ปรึกษา ครูฤทัยชนก  นาคะ 
               รองชนะเลิศ อันดับ 1 ห้อง สศว.1 วิจิตรศิลป์ ครูที่ปรึกษา ครูสุรชิต  ทะยะธง 
               รองชนะเลิศ อันดับ 2 ห้อง สคค.2 คหกรรม ครูที่ปรึกษา ครูกุลวรรณ์  รื่นรวย 
               ชมเชย   ห้อง ชพต.2/2 การตลาด ครูที่ปรึกษา  ครูศิริพันธ์  วงค์ค าลือ 
               ชมเชย   ห้อง ชอร.2/1  การโรงแรม ครูที่ปรึกษา   ครูศตนันทน์  ชุ่มหา 
 
ประเภท สวยงาม 
             ชนะเลิศ  ห้อง สคค.1 คหกรรม     ครูที่ปรึกษา ครูกุลวรรณ์  รื่นรวย 
             รองชนะเลิศ อันดับ 1 ห้อง ชคค.2 คหกรรม   ครูที่ปรึกษา ครูนงคราญ  สมบัติหลาย 
             รองชนะเลิศ อันดับ 2 ห้อง ชคค.3 คหกรรม   ครูที่ปรึกษา ครูอารีย์  ชั่งชัย 
             ชมเชย ห้อง ชคค.3 คหกรรม             ครูที่ปรึกษา ครูกฤษฎา  มาตัน 
            ชมเชย  ห้อง ชบบ.1/2 การบัญชี    ครูที่ปรึกษา ครูยุพิน  ศิริขันแก้ว 

                                           ………………………………………………………… 
กิจกรรมสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และขยะมูลฝอย ระดับสถานศึกษา    ปีการศึกษา 2561  
 วันที่ 30 สิงหาคม 2561  ณ  หอประชุม อาคาร 7  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
 

            รางวัลชนะเลิศ     ชื่อผลงาน    โคมไฟถุงก๊อบแก็บ       สาขาวิชาคหกรรม  
       ครูผู้ควบคุม     ครูกุลวรรณ์   รื่นรวย  
                                   นักศึกษา  นางสาวอัญชิกา  นันใจ/ นางสาวเสาวลักษณ์  เพิงเจกู ่/ นางสาวสารธาร  บันลอื /  
                                   นางสาวสนิสา  ปอแฉะ /  นางสาว  ทิพย์ภวรรณ  ไชยสาร / นางสาวพีรยา  กุมานะ  (สคค. 2) 
 

            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อผลงาน  สัตว์คู่ใจ     สาขาวิชาคหกรรม    
                                   ครูผู้ควบคุมครูอรพิน  สืบทิม 
                                   นักศึกษา  นางสาวทรงอัปสร  หมั่นเหมาะ / นางสาวปริญญาพร  ค้ าชู / นางสาวพรรณี  แมกู่ /  
                                   นางสาวพัชญานิน  บุญเฉลียว/ นางสาวเสาวนีย์  เบ่อเชกู ่ (ชศว. 3) 
 
 

             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อผลงาน       กระเป๋าจากวัสดุเหลือใช้     สาขาวิชาการตลาด (ทวิ)   
                             ครูผูค้วบคุม     ครูศิริพันธ์ วงค์ค าลือ 
                             นักศึกษา  นางสาวหญิง  อินตา / นางสาวอรพิน แยลูกู่ / นางสาวยลดา  ญาณะวรรณ / นายอภิวัฒน์ 
                             อติศัยเลิศ /นางสาวทัดดาว นายค า  (สตท. 1) 
 



             รางวัลชมเชย     ชื่อผลงาน    งามอย่างไทย  มาลัยโพศรี      สาขาวิชาคหกรรม    
                           ครูผู้ควบคุมครูกุลวรรณ์ รื่นรวย 
                            นักศึกษา  นายธนวัฒน์  สุริยะ / นายอรรถพันธ์    แก้วหน่อ / นายภูริช  ธิงาเครือ / นายปิยะ ปาอินทร์ /  
                           นางสาวศุทธนี  อักษราพิพัฒน์ / นายสุทธิศักดิ์  นฤภัย / นายจักรพัน  จันพรม และ 
                           นางสาวชลธชิา  มะโนชัย  (สคค. 1) 
 

               รางวัลชมเชย  ชื่อผลงาน สื่อการเรียนรู้พัฒนาการเด็กปฐมวัย    สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
                            ครูผู้ควบคุม     ครูเครือฟ้า อุทธิยา   
                            นักศึกษา นางสาวอาหน่อย เมกากู ่/ นางสาวรัตนา  เบเชกู ่/ นางสาวสุกัญญา  สกุลลิขิต และ 
                            นางสาวสธิดา  ลีนวรรธณกุล   สบจ. 1/1 
                              ……………………………………………………………………………………. 
 

การจัดประกวดการวาดภาพหน้าเค้ก   กิจกรรมส่งเสริมเทศกาลเค้กและของขวัญปีใหม่ ประจ าปี 2562  วันที่ 12 ธันวาคม 
2561  ผลการแข่งขันมีดังนี้  

# รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 1,500 บาท ได้แก่  นางสาวเสาวนีย์ เบอเชกู่ ชศว.3 
 # รองชนะเลิศอันดับ1  เงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่  นางสาวญาณินท์ สุขโข ชศบ.1 
 # รองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล 800 บาท ได้แก่  นางสาวพรรณี แซกู่ ชศว.3  
# รางวัลชมเชย  เงินรางวัล 500 บาท ได้แก่ นางสาวเสาวณีย์ เบอเชกู่ ชศว.3 และ นายพิริยะ หมือแล ชศบ.2  

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

 นายจตุพลอยู่ลืม ชออ.3/2 การท่องเที่ยว ได้รับรางวัล ชมเชย รับเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร เข้าร่วมการแข่งขันสุนทร
พจน์ ภาษาจีน ส าหรับนักเรียน ในโรงเรียน เครือข่ายภายใต้โครงการ International Intership Program ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย  วันที่ 15 มีนาคม 2562 
 

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

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากร ดีเด่น ประจ าปี 2561 ในพิธีมอบ 
ใบประกาศนียบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี 2561 โดยรับเกียรติบัตรจาก รศ.ดร. น ายุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์ นายกสภาสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

1. นายเฉลิมชัย ภู่จีนาพันธ์ 
2. นางนัยรัตน์ กล้าวิเศษ 
3. นางสาวเทพิน มัธยมจันทร์ 
4. นางกุลวรรณ์ รื่นรวย 
5. นางนาตยา นาพนมไชย 
6. นางสรกมล ผาค าสระศรี 
7. นางอ าไพ แสงใส 

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



 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ นักศึกษากิจกรรมดีเด่น ประจ าปี 2561 ในพิธีมอบ 

ใบประกาศนียบัตร แกผู่้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี 2561 โดยรับเกียรติบัตรจาก รศ.ดร. น ายุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์ นายกสภาสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 
 1. นายชัยวัฒน์ ชมพูอาจ 
 2. นายฐิติภัทรวรกฤต สุปัญโญ 
 3. นายอนุพงศ์ ปราณี 
  4. นางสาวสุทธินันท์ ปะนันโต 
 5. นางสาววิจิตรา เหล่าลุมพุก 
 6. นางสาวรัตติการ์ สามเอ้ย 
 7. นางสาวปิยะพร เพียเมีย 
 8. นางสาวอารยา แซ่หลี่ 
 9. นางสาวปิยะรัตน์ เต็มมือ  
 10. นางสาวอมรพรรณ อนุพงศานุกูล 
 11. นางสาวณัฐณิชา จิณทะจิตต์ 
 12. นางสาวณัฐชา ใจลึก 
 13. นางสาวมฑนาลัย สีเล็ก 
 14. นางสาวนิราวรรณ์ มะโนค า 
 15. นางสาวชินกานต์ ไชยจิตต์ 
 
                                       -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ นักเรียนเรียนดี ระดับปวช. ประจ าปี การศึกษา  2561 ในพิธี
มอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี 2561 โดยรับเกียรติบัตรจาก รศ.ดร. น ายุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์ นายกสภา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  วันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 
 1. นางสาวส้ม ศรีปัญญา   เกรดเฉลี่ยสะสม 3.95  แผนกวิชา การบัญชี 
 2. นายพงษ์พันธ์ ตาค าจิง   เกรดเฉลี่ยสะสม 3.98  แผนกวิชา การบัญชี(ทวิศึกษา) 
 3. นางสาวยอนซื่อ ไทยใหญ่   เกรดเฉลี่ยสะสม 4.00  แผนกวิชา การตลาด  
 4. นางสาวพร ค าหล้า                          เกรดเฉลี่ยสะสม 3.91  แผนกวิชา การเลขานุการ 
 5. นายอัครเดช สว่างทิตย์   เกรดเฉลี่ยสะสม 3.64  แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ 
 6. นางสาวเสาวนีย์ เบ่อเซกู่  เกรดเฉลี่ยสะสม 3.96  แผนกวิชา วิจิตรศิลป์ 
 7. นางสาวอรวรรณ อภิธนัง  เกรดเฉลี่ยสะสม 3.73  แผนกวิชา การออกแบบ 
 8. นางสาวศิริกานต์ เชื้อเมืองพาน  เกรดเฉลี่ยสะสม 3.61  แผนกวิชา เทคโนโลยีศิลปกรรม 
 9. นางสาวบุณณดา ศรีหิรัญ  เกรดเฉลี่ยสะสม 3.91  แผนกวิชา เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 
 10. นางสาวจิดาภา วิเวกพรมราช  เกรดเฉลี่ยสะสม 3.94  แผนกวิชา อาหารและโภชนาการ 
 11. นางสาวกนกกาญจน์ ชัยมงคล  เกรดเฉลี่ยสะสม 3.94  แผนกวิชา อาหารและโภชนาการ 
 12. นางสาวพลอย น ายอด  เกรดเฉลี่ยสะสม 3.87  แผนกวิชา อาหารและโภชนาการ(ทวิศึกษา) 



 13. นางสาวอินทิพร สอนผัด  เกรดเฉลี่ยสะสม 3.72  แผนกวิชา คหกรรมเพ่ือการโรงแรม 
 14.นายไพรอุดม แซ่ซ้ง   เกรดเฉลี่ยสะสม 3.91  แผนกวิชา การโรงแรม 
 15. นางสาวสุรีย์พร เปียวแล่  เกรดเฉลี่ยสะสม 3.86  แผนกวิชา การท่องเที่ยว 
 16. นางสาวจุฬาลักษณ์ แซ่ลี  เกรดเฉลี่ยสะสม 3.86  แผนกวิชา การท่องเที่ยว 
 17. นายอาเชียะ มาเยอะ   เกรดเฉลี่ยสะสม 3.88  แผนกวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
   -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ นักเรียนเรียนดี ระดับปวส. ประจ าปี 2561 ในพิธีมอบ 
ใบประกาศนียบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี 2561 โดยรับเกียรติบัตรจาก รศ.ดร. น ายุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์ นายกสภาสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  วันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

1. นางสาวนัทธมน กันธิยะ  เกรดเฉลี่ยสะสม 3.98  แผนกวิชา การบัญชี 
2. นางสาวบัวค า บัวทอง   เกรดเฉลี่ยสะสม 4.00  แผนกวิชา การตลาด 

 3. นายสมบุญศักดิ์ สุวรรณ์  เกรดเฉลี่ยสะสม 3.94  แผนกวิชา การเลขานุการ 
 4. นายณรงค์ นามยอด    เกรดเฉลี่ยสะสม 3.89  แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 5. นางสาววิสุทธินี กันทะปัน  เกรดเฉลี่ยสะสม 3.52  แผนกวิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีก 
 6. นางสาวค าพีท ไชยวงค์   เกรดเฉลี่ยสะสม 3.90  แผนกวิชา การจัดการโลจิสติกส์ 
 7. นางสาวกุลจิรา ศรีวิไล   เกรดเฉลี่ยสะสม 3.34  แผนกวิชา วิจิตรศิลป์ 
 8. นายจารุเดช สวัสดิพลวงศ์  เกรดเฉลี่ยสะสม 3.67  แผนกวิชา เทคโนโลยีศิลปกรรม 
 9. นางสาวบัวบาน มาเยอะ  เกรดเฉลี่ยสะสม 3.86  แผนกวิชา เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 
 10. นางสาวสุพัตรา โลค า   เกรดเฉลี่ยสะสม 3.94  แผนกวิชา อาหารและโภชนาการ 
 11. นางสาวอัญชิกา นันใจ  เกรดเฉลี่ยสะสม 3.71  แผนกวิชา การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 
 12. นางสาวณิชากานต์ ใจจุมปา  เกรดเฉลี่ยสะสม 3.94  แผนกวิชา การโรงแรม 
 13. นายธีระเดช วิเศษโชค  เกรดเฉลี่ยสะสม 3.90 แผนกวิชา การท่องเที่ยว 
 14. นางสาวอาท่า เขอหมื่น  เกรดเฉลี่ยสะสม 3.97  แผนกวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
                    --------------------------------------------------------------------------------  
 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ นักเรียนเรียนดี ระดับปริญญาตรี ประจ าปี 2561 ในพิธีมอบ 
ใบประกาศนียบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี 2561 โดยรับเกียรติบัตรจาก รศ.ดร. น ายุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์ นายกสภาสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 
 1. นางสาวกลมฉัตร หินแก้ว  เกรดเฉลี่ยสะสม 3.92 แผนกวิชา การบัญชี(ต่อเนื่อง) 
 2. นางสาวรัชนก ปันแก้ว   เกรดเฉลี่ยสะสม 3.83 แผนกวิชา เทคโนโลยีและโภชนการ(ต่อเนื่อง) 
 3. นางสาวณัฐนารี ขัติเสน   เกรดเฉลี่ยสะสม 4.00 แผนกวิชา การท่องเที่ยว(ต่อเนื่อง) 
 

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

 



วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจ าปี การศึกษา 2561 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561                
ผลการแข่งขันมีดังนี้ 

        ทักษะ ค้นหาหนังสือ ในเว็บห้องสมุด  
           # รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  นายศรีทน  สุวรรณ  ห้องชอร. 1/14 

                     # รองชนะเลิศอันดับ 1   ได้แก่  นางสาวชัญญาพร ไชยลังกา สบบ.1/3 
           # รองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นางสาวอาบา    เชอหมื่อ ชออ.1 1/1 
        ทักษะการแข่งขันเปิดพจนานุกรม ระดับ ปวช. 
            # รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาว ธิดา วงค์กันทาและนางสาว ชญานิษฐ์ ณ ล าปาง 

                      # รองชนะเลิศอันดับ 1   ได้แก่  นางสาวก าไลกร ค าแสงและนางสาวไพลิน สุเรียมมา 
            # รองชนะเลิศอันดับ 2   ได้แก่  นางสาวอาบา    เชอหมื่อ และนางสาววนิดา แซ่เล่า  
        ทักษะการแข่งขันเปิดพจนานุกรม ระดับ ปวส. 
            # รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาว ณัฐริกา ปันทะทาและอภิญญา วงค์อ่ิน 

                      # รองชนะเลิศอันดับ 1   ได้แก่  นางสาวปนัดดา ไชยะแสนและโสภา ใจวรรณะ 
            # รองชนะเลิศอันดับ 2   ได้แก่  นางสาวสุชาดา ปัญญานิลและนางสาวมน พรมจันทร์ 
                             …………………………………………………………………… 

 


