
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  สวัสดีค่ะ... ในสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562.. งานประชาสัมพันธ์  
มีข่าวสารสาระน่ารู้มากมายมาแจ้งให้กับ ทุกท่านได้รับทราบ และขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วม
แข่งขันทักษะระดับหน่วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาศึกษา และได้รับคัดเลือกรับรางวัลต่าง ๆ  หลายสาขาวิชา โดยจะได้เป็น
ต ัวแทน ของว ิทยาล ัยฯ เข ้ าร ่ วมการแข ่ งข ันท ักษะระ ด ับอาช ี วศ ึกษาจ ั งหว ัดเช ียงราย ต ่อไปค ่ะ . . . .  
 

ข่าวประชาสัมพันธ์  ชมพูพนัธ์ุทิพย์รายสัปดาห์ ฉบับที ่ 381 ระหว่างวันที ่4 พฤศจิกายน – 8 พฤศจิกายน 2562 

กิจกรรม...ประจำสัปดาห์ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยนายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ  

ผู้อำนวยการฯ พูดคุยพบปะนักเรียน นักศึกษา  ณ  บริเวณสนามบาสเก็ตบอล 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษา ประจำปี 2563  ณ ห้องประกันคุณภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เชียงราย วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 

ว ิทยาล ัยอาชีวศ ึกษาเช ียงราย โดยนายปร ิว ิชญ ์ ไชยประเสริฐ 

 ผู้อำนวยการฯ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม

เตร ียมความพร้อมการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต  

แห่งประเทศไทย / การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน / การประกวด

สิ ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร 

ให้ก ับ ดร.ศรากร บุญปถัมภ์ รองผู ้อำนวยการฯ และนายธวัชชัย สาเกตุ  

หัวแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชู

เกียรติ "คุรุสดุดี" ในระดับ (อศจ.) ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เชียงรายวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับนายชาญชนะ 

โปษยาอนุวัตร นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  

ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงราย ในการแข่งขันกีฬาเยาวชน

แห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 

ประเภท วิ่งผลัดเมดเลย์ / เหรียญเงิน ประเภท วิ่งผลัด 4 X 100 เมตรชาย 

และ ประเภท วิ่งผลัด 4 X 400 เมตรชาย ณ จังหวัดตากวันที่ 6 พฤศจิกายน 

2562 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยนางสาวยุวลี ดวงพุทธพรกุล และ

นางสาวบุษกร เหล็กเพชร ครูพิเศษแผนกวิชาแฟช่ันและสิ่งทอ เข้ารายงานตัว 

และนำเสนอผลงานแบบร่างชุดแฟชั ่น พร ้อมส่งเอกสารการสมัครและ

หลักฐานยืนการเข้าร่วมประกวดออกแบบ The Next Big Designer Contest  

ครั้งที่9  ณ  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันที่ 6 พฤศจิกายน 

2562 

นายปริวิชญ์  ไชยประเสร ิฐ ผ ู ้อำนวยการฯ พร้อมนายสุภเวช   

โชติญาณวงษ์ รองผู้อำนวยการฯ /คณะครู ดำเนินการประชุมวิพากย์หลกัสตูร 

และแผนการเรียนของสาขาวิชาการตลาด ระบบทวิภาคี ร่วมกับบริษัทอีซู

ซ ุเชียงราย (2002) กลุ ่มนกเง ือก ณ  ห้องประกันคุณภาพ  วิทยาลัย

อาชีวศึกษาเชียงราย วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 

ว ิทยาล ัยอาช ีวศ ึกษาเช ียงราย โดย ดร .ศรากร บ ุญปถัมภ์  

รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนัก

วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน 

ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2562  

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยคณะครู บุคลากร และนักเรียน 

นักศึกษา สวดมนต์ยาว ทำนองสรภัญญะ เพื่อความเป็นสิริมงคล ตลอดจนสืบ

ทอดวัฒนธรรมอันดีงาม ณ สนามบาสเก็ตบอล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 



 

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับหน่วย หน่วยวิทยาลยัอาชีวศกึษาเชียงราย  
ประจำปีการศึกษา 2562    วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 

.................................................................................................... 
ประเภทวิชาคหกรรม  จัดแข่งขัน จำนวน 6 ทักษะวิชา 
 

สาขาวิชาแฟช่ันและสิ่งทอ 
1. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ระดับ ปวช. 
 ชนะเลิศ     ได้แก่  นายวุฒิชัย  ชัยวุฒิ / นางสาวภัทรพรรณ  มโนมัย / นางสาวเฉลิมขวัญ  มองช่อบิดร   
 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นางสาวทิชากร  หมื่อแล / นางสาวสุภาวดี  เนเลกู่ / นางสาวนามี  ม่อโป  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 - 
 

2.  ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล ระดับ ปวส. 
ชนะเลิศ      ได้แก่  นางสาวชลดา  มาเยอะ / นางสาวบูเดอะ  โวยแม / นางสาวมิเอะ  นาคามูรา  

   
 รองชนะเลิศอันดับ 1 -  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 -  
 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
3.  ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ      ได้แก่  นางสาวหมี่ตู  มาเยอะ / นางสาวอารีรัตน์  ยารังสี / นางสาวเกวลิน  ต๋าตุ้ย   
 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นายสุดเขต  อายี่กู่ / นายมนัสวิน  บุณยรัตพันธุ์ / นางสาวณัฐสุรางค์  ศรีสมบัติ
  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นายปฏิภาณ  การะบูรณ์  / นางสาวมี่ฉ่า  มาเยอะ / นายบุญญาฤทธิ์  อุตอินแก้ว 

 

4.  ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส.  
ชนะเลิศ     ได้แก่  นางสาวทารีรัตน์  สุขเกษม / นางสาวพรรณนิภา  ยะโน     

 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นายภูบดินทร์  ดำแสง / นางสาวพัฒนา  อ้วยล่อ    
 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นางสาวพาขวัญ  ทองสวาท / นางสาวกันติยา  วงศ์บุญชัยเลิศ 
 

สาขาวิชาคหกรรม 
5.  ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ      ได้แก่  นายภรัณยู  บุญส่ง / นายสตางค์  ก้อใจ / นางสาวชนาพร  แลเชอร์    
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นางสาวฟองติ๊บ  ยอดดี / นางสาวสุทาทิพย์  กัปปะหะ / นางสาวกัญญารัตน์   

เจริญเก่า  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นางสาวพรนภัส  นา่นน้อง / นางสาวฐานิกา  ซาวคำเขตต์ / นางสาวนางซอน   
                                        หนานอุ่น 



 

6.  ทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส.  
ชนะเลิศ      ได้แก่  นายอภิวัฒน์  โนวุฒิ / นายวรพล  คันธวังอินทร์ / นางสาวธันยพร  จันทร์หอม   

 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นางสาวกีรติกา  กันทะพงค์ / นางสาวอารียา  ลีลา / นางสาวสุภาวรรณ   
                                        สนั่นก้อง  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นายอรรถพันธ์  แก้วหน่อ / นายธนวัฒน์  สุริยะ / นายจักรพัน  จันพรม 
  

 

 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ จัดแข่งขัน จำนวน 10 ทักษะวิชา 

 

สาขาวิชาการบัญชี 
1.   ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชรีะดับ ปวช. 

ชนะเลิศ     ได้แก่  นางสาวพิมพิกา  หงส์คำ / นางสาววาสนา  ดวงตา   
 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นางสาวเมรี่  แซ่ตั้ง / นางสาวอารีรัตน์  สุใจมุข  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นางสาวอริษา  ไทยนุรัฐ / นางสาวอ่อน  คำมูล 
 

2.   ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี  ระดับ ปวส. 
ชนะเลิศ      ได้แก่  นางสาวกาสินี  ใจมา / นายศราวุธ  สาคร  

 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นางสาวอธิตยา มอยมี / นางสาวสุวรรณี  ใจเกษมสุขมาก  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นางสาวพิมชฎาพร  ขันใจ / นางสาวน้ำฝน  เพชรบุรี 
 

สาขาวิชาการตลาด 
3.   ทักษะการนำเสนอการขายสินค้า “The Marketing Challenge” ระดับ ปวช.  

ชนะเลิศ     ได้แก่  นางสาวอรปวีณ์  สิงหะ / นางสาวนฤมินทร์  ก๋าวิชา / นางสาววริศรา  ทองจรัส    
 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นายณัฐวุฒิ  มานิธิ / นางสาวศุภนิดา  จรรศิลป์ / นางสาวพฤษากร  อนันต์  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  อรุณโรจน์  บุญตัน / นางสาวสุภาพร  มาเยอะ / นางสาวเสาวนีย์  มารี 

 

4.   ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ  ระดับ ปวส. 
ชนะเลิศ     ได้แก่  นางสาวพรรณราย  มาตะ / นางสาวสายรุ้ง  ปอมุ / นางสาวสุพรรณษา  จะดี / นางสาว 

    อาทิตยา  ณัฏฐวิวัฒน์ / นางสาวพัชรีย์  หน่อโปะ๊กู่ /    
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นายศรายุธ  คำฟู / นายวริทธิ์  อะทะวงษา / นางสาวพัชรา  แสนสุรินทร์  / 

นางสาวชลธิชา  กุรณะกันตี / นางสาวคุณชนก  ชมจุมจัง  
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นายณัฐพงษ์  สุตะวงค์ / นางสาวอมลวรรณ  ไชยอาษา / นางสาวกมนมณี   

ศรีสวัสดิ์ / นางสาวนภาพร  ไชยวรศิลป์ / นางสาวกิติยา  ศรีกัลยา 
 

5.   ทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสร้างสรรค์ “Creative Marketing Plan”  ระดับ ปวส. 
ชนะเลิศ     ได้แก่  นางสาวกิ่งกาญจน์  อุดเขียว / นางสาวสุวิณา  นามแดง / นางสาววรชยา  ผ่านสำแดง   



รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นางสาวจามาลี  ราใส / นางสาววัชราภรณ์  ปิ ่นเจริญ / นางสาววิมลรัตน์  
พุทธกาล  

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นางสาวน้ำเพชร  พรมโคตร / นางสาวณัชชา  ชุมโน / นางสาวตาฤทัย  มีลาภ 
  

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
 

6.   ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับ ปวส. 
ชนะเลิศ      ได้แก่  นางสาวพรรัตน์  ลาดตาดี / นางสาวสุรีพร  สาดี / นางสาวอินทิพร  สอนผัด   
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นางสาวชรนิทร์ฎา  เมืองมูง / นางสาวศิรลิักษ์  เกสร / นางสาวคำสขุ  ศรีบุร ี / 

นางสาวหยาดรุ้ง  สำราญ / นางสาวจิราวรรณ  ช่างแต่ง 
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นางสาวดวงใจ  ต้ังจารุจุรี / นางสาวพรนรินทร์  ฉ่ำตระกูล / นายกาจพล  พันธ์

ศรี / นางสาวอภิญญา  พุทธรักษา  

 
 
 
  
 
 

สาขาวิชาการเลขานุการ 
 

7.   ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์  ระดับ ปวช. 
ชนะเลิศ     ได้แก่  นางสาวอรัญญา  เมอโป๊ะกู่    

 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นางสาวพรทิพย์  นามแก้ว  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นางสาวจาฎุพัจน์  รักสุข 
  

8.   ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์  ระดับ ปวช. 
ชนะเลิศ      ได้แก่  นางสาวอรัญญา  เมอโป๊ะกู่    

 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นางสาวรจนา  เขื่อนแก้ว  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นางสาวพรทิพย์  นามแก้ว 
 

9.    ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก  ระดับ ปวส. 
ชนะเลิศ      ได้แก่  นางสาวเอมมี่  มาเยอะ   

 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นางสาวจุฑามาศ  จูด้วง  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นางสาวชาธิสา  บรรดิ  
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
10.   ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)  ระดับ ปวช./ปวส. 

ชนะเลิศ      ได้แก่  นายปานชนะ  ศรีพรม / นายพุทธลักษณ์  ปัญญาคำ  
 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นายสุรนาท  ใจจุมปา / นายณภัทร  รำมะนู   
 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นางสาวพิชญานิน  จำรัส / นายณัฐพันธ์ พงศ์กาสอ  
 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จัดแข่งขัน จำนวน 2 ทักษะวิชา 



 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.   ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ      ได้แก่  นายสมชาย  บริบูรณ์ / นายนวพล  สมปินตา   
 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นายณัฐวุฒิ  สีสมุดดำ / นายณัฐพล  ชอบจิตต์   
 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นายชินวัตร  อนุวงค์ / นายธนชัย  วงศ์ดาว 

 

2.   ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับ ปวส. 
ชนะเลิศ      ได้แก่  นายรณกฤต  มูลวงค์ / นายธนกฤษ  บุตรกิติ   

 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  อธิวัฒน์  วิริยะ / นายชยานันท์  มีสุข   
 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นายธนกรณ์  ธรรมขันทา / นายนันทกร  ตุ้ยคง 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  จัดแข่งขัน จำนวน 5 ทักษะวิชา 
 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
1.   ทักษะการนำเสนอรายการนำเท่ียวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  ระดับ  ปวช. 

ชนะเลิศ     ได้แก่  นายณัฐกร  ภิระบรรณ / นางสาวสุทธิดา  แสงงาม    
 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นายศรายุทธ  หนานคำ / นางสาวจิณณพัตร  อุดมทรัพย์ศิลา  
 รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  นายกรกฤษณ์  ผังดี / นางสาวบุปผา  อาจอ 
 

2.   ทักษะการจัดทำรายการนำเท่ียว   ระดับ ปวส. 
ชนะเลิศ      ได้แก่  นายวรพล  ยือเซาะ   

 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นางสาวนลินา  ใจเป็ง  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นายพิทวัส  ยามะสัก 
 

สาขาวิชาการโรงแรม 
3.   ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic  Bartender ระดับ  ปวช./ปวส. 

ชนะเลิศ      ได้แก่  นายภูรินทร์  ฉ่ำใจดี / นายอดิณัฐ  แสงไชย   
 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นางสาวมณธิญา  ตาวงศ์  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นางสาวสุธีมนต์  แสนคำ 
 



4.   ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender  ระดับ  ปวช./ปวส. 
ชนะเลิศ     ได้แก่  นางสาวชญานิษฐ์  ณ ลำปาง    

 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นางสาวสายฝน  อันทรปัญญา  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นายธราเทพ  ก๋ามา 
 

5.   ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ  ปวช./ปวส. 
ชนะเลิศ      ได้แก่  นายภูรินทร์  ฉ่ำใจดี / นางสาวธัญญารัตน์  ไชยสาร / นางสาวกฤษรินทร์  ผันเพลิน   

 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นางสาวสุธาวี  มณีศรีรักษ์ / นางสาวอัมพร  อาจอ / นางสาวฟอง  คำหล้า  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นางสาวธิดา  วงค์กันยา / นางสาวอาชู  อานีกู่ / นางสาวอรัญญา  แลเชอกู่ 
 

ประเภทวิชาศิลปกรรม  จัดแข่งขัน จำนวน 6 ทักษะวิชา 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
1.    ทักษะการวาดภาพ (Deawing) คนเหมือน  ระดับ  ปวช. 

ชนะเลิศ      ได้แก่  นายธนวัฒน์  จอมแก้ว   
 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นายพีรยุทธ  อยู่ลือ   
 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นางสาวอรณิช  โชคลิขิตอำนวย 
 

2.    ทักษะจิตรกรรมไทยระดับ  ปวช.  
ชนะเลิศ      ได้แก่  นายธวัตรชัย  ขันวัง   

 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นายศุกร์  ปัญญา  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นายธวีโรจน์  เหล่าหนองจันทร์ 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาออกแบบ 
3.   ทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแต่ง  ระดับ ปวช. 

 ชนะเลิศ     ได้แก่  นายชนะชล  โปธิ   
 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นายพิริยะ  หมื่อแล  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นางสาวปาริฉันฑ์  อินทรทิพย์ 

 

4.  ทักษะการออกแบบนิเทศศิลป์ ระดับ ปวช. 
ชนะเลิศ      ได้แก่  นางสาวญาณินท์  สุขโข   

 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นางสาวสุภัชชา  ฑีฆายุ  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นางสาวเก๋  เซอหมื่อ 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม 
5.   ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์  ระดับ ปวช.  



ชนะเลิศ      ได้แก่  นางสาวอรวีย์  ฉัตรมณีกาญจนา   
 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นางสาววิภาพร  หว่อง   
 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นางสาววันวิสาข์  คำภีระ 
 

6.   ทักษะออกแบบมัลติมีเดียอาร์ตเพ่ือการศึกษา  ระดับ ปวส. 
ชนะเลิศ      ได้แก่  นางสาววาสนา  บุญเกิด   

 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นางสาวอาทิตยา  ฝั้นคำลือ  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นางสาวจุฑามาศ  มงคลรัตน์  
 

ผลการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับหน่วย หน่วยวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชยีงราย  
ประจำปีการศึกษา 2562  วันท่ี 7 พฤศจกิายน 2562 

………………………………………………………………………. 
 

ทักษะพื้นฐาน จัดแข่งขัน จำนวน  14  ทักษะ     
1.    ทักษะการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 

ชนะเลิศ      ได้แก่  นางสาวภชนันท์  วรรณศรี     
 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นางสาวศุลีพร  โยสูงเนิน  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นางสาวมาลี  อานิ  
 

2.    ทักษะการพูดในท่ีสาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 
ชนะเลิศ     ได้แก่  นางสาวศิรพร  มาเยอะ    

 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นางสาวสุภาพร  อาเซอ  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นางสาวรัสมี  ดงปาลี 
 

3.    ทักษะสุนทรพจน์ภาษาไทย   
ชนะเลิศ      ได้แก่  นางสาวชลธิชา  คำตุ้ย   

 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นางสาวกัลยา  หัยเบียง  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นางสาวจิรนันท์  มาละดา  
 
 
 
 

4.    ทักษะเล่านิทานพ้ืนบ้าน  
ชนะเลิศ      ได้แก่  นางสาวอาเมอะ  เชอหมื่อ    

 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นางสาวพัสนี  ธรรมลังกา    
 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  -  
 

5.    ทักษะการประกวดรักการอ่านภาษาไทย 
ชนะเลิศ     ได้แก่  นายทิวากรณ์  ทองเนตร์    



 รองชนะเลิศอันดับ 1  นางสาวทิพวรรณ  จีเบีย  
 รองชนะเลิศอันดับ 2  นางสาวปาริชาต  นางวงค์  
 

6.    ทักษะการตอบปัญหาวิชาหน้าท่ีพลเมือง และ ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
ชนะเลิศ     ได้แก่  นางสาวเก็จแก้ว  ลุงปันต๊ะ / นางสาวรอด  อ่อนคำ    

 รองชนะเลิศอันดับ 1 -  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 -  

 

7.    ทักษะมารยาทไทย 
ชนะเลิศ     ได้แก่  นายสมชาย  อาจอกู่ / นางสาวสุพรรษา  วิมานรังษี   

 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นายเพชร  สามคำ / นางสาวศศิธร  ใจงาม 
 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นายจักรพันธ์  ยอดสุวรรณ์ / นางสาวพัชราภา  นามแสง 

  

8.    ทักษะสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง  
ชนะเลิศ      ได้แก่  นางสาวอารินทร์  จะสอ    

 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นางสาวสุรียา  แซ่ม้า  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นางสาวกัลยา  หัสมณีนิล  
 

9.    ทักษะการร้องเพลง  เพลงสากลหญิง  
ชนะเลิศ     ได้แก่  นางสาวพิมพ์ลภัส  อุตสา     

 รองชนะเลิศอันดับ 1  นางสาววารุณี  นามใจ     
 รองชนะเลิศอันดับ 2  นางสาวพัชนี  ธรรมลังกา  

 

10.    ทักษะการร้องเพลง  เพลงไทยสากลชาย  
ชนะเลิศ     ได้แก่  นายมนัส  เบเหมี่ยทู    

 รองชนะเลิศอันดับ 1 -    
 รองชนะเลิศอันดับ 2 -  
 

11.    ทักษะการร้องเพลง  เพลงไทยสากลหญิง 
ชนะเลิศ     ได้แก่  นางสาวจิราวรรณ  อะโนมา     

 รองชนะเลิศอันดับ 1  นางสาวเกวรินทร์  แสงลัด     
 รองชนะเลิศอันดับ 2  นางสาวเสาวนีย์  เบ่อเชกู่  

 

12.    ทักษะการร้องเพลง  เพลงไทยลูกทุ่งชาย 
ชนะเลิศ      ได้แก่  นายศิระวิชญ์  สุพรม     

 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นายธนกร  สามคำ      
 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นายธนกรณ์  ธรรมขันทา 
 
  
 



13.    ทักษะการร้องเพลง  เพลงไทยลูกทุ่งหญิง 
ชนะเลิศ      ได้แก่  นางสาวปุริน  จิรพศพันธ์      

 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นางสาวชุติมา  ดีศรี       
 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นางสาวแสงดาว  จันทร์แสง     

 

14.    ทักษะวงดนตรีโฟล์คซอง 
ชนะเลิศ      ได้แก่  นายนที  วงค์มูล / นายพงศกร  สุริยนต์ / นางสาวมนรดา  มฤคพิทักษ์ / นางสาวอรณิช   

                                   โชคลิขิตอำนวย    
 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นายกันดิศ  ตะเทียนทอง / นางสาวณัชรดา  ตะเภาพงษ์ / นางสาวเข็มอักษร   
                                                  สามหลวง   
 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นายสุรศักดิ์  จวดอ้าย / นายยุทธการ  พุทธสาร / นายอภิชน  เปรื่องนา 
 

 
 

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 วิสัยทัศน์  :  มุ่งจดัการศกึษาอย่างมคีุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา สู่ยุค Thailand 4.0 

 ปรัชญา  : สามัคคี  มีวินัย  ใจนกักีฬา  พัฒนาอาชีพ 

 อัตลักษณ์  : ทักษะเย่ียม  เปี่ยมคุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

 เอกลักษณ์  :  วิชาชีพเด่น  ผลิตภัณฑด์ี  เป็นที่ยอมรับ 

 วัฒนธรรมองค์กร  :  ย้ิม  ไหว้  ทกัทาย 

 อัตลักษณ์คณุธรรม  :  วินัยเย่ียม  เปี่ยมจติอาสา  มารยาทงาม 

   
 

 

 

 

 

 

นางสาวสุวรรณี ยายู่ ชคอ.1/5 คหกรรม  เก็บโทรศัพท์ได้ / นางสาวสุนิสา เสภา ชพบ.3/4 การบัญชี เก็บโทรศัพท์ได้ / 

นายอดุลรัชด์  ปัญญาแก้ว ชพค.1/2 คอมพิวเตอร์ เก็บกุญแจรถได้ / นางสาวอสมา อามอ ชคอ.3/3 คหกรรม เก็บกุญแจ

รถได้ / นางสาวรุ่งทิพย์ คำมา ชพค.2/1 คอมพิวเตอร์ เก็บบัตรนักศึกษากับบัตร ATM ได้ / นางสาวนันท์ชนก ป้อมฟั้น 

ชพบ.3/2 การบัญชี เก็บกุญแจรถได้ / นายณัฐภัทร อักษรพันธ์ สบค.1/1 คอมพิวเตอร์ เก็บกุญแจรถได้ / นางสาวเอมวิ

กา บุตรดี สคอ.2/1 อาหารและโภชนาการ เก็บเงินได้ / นายพีรพัฒน์ บัวพันธ์ ชคอ.1/2 อาหารและโภชนาการ  

เก็บกุญแจรถได้ / นางสาวพัชรี ขันธรรม ชพบ.1/1 การบัญชี เก็บกุญแจรถได้ / นายธนภัทร จักรใจ สคอ.1/2 คหกรรม  

เก็บกระเป๋าเงินได้   

คนดี...ประจ ำสัปดำห์ 

งานประชาสมัพนัธ ์ วทิยาลยัอาชวีศกึษาเชยีงราย 

เกร็ดควำมรู้ 


