
 

ผลการแข่งขัน รางวัลระดับชาติ   ประจำปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้รับรางวัล ดังนี้ 

                                                          ………………………………….. 
        -  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะสุนทรพจน์ภาษาจีน   ได้แก่ นางสาวปณิธาน เยโลกุ  นักเรียนระดับชั้น ชอร.3/2 สาขาวิชาการ
โรงแรม อาจารย์ผู้ควบคุม  Miss.XU  YUE 
 

       -  รองชนะเลิศ  อันดับ 2     ทักษะเล่านิทานพ้ืนบ้าน     รางวัลชมเชย (อันดับ 4)     ได้แก่  นางสาวเก็จแก้ว  ลุงปันต๊ะ / 
นางสาวรอด  อ่อนคำ   อาจารย์ผู้ควบคุม  นางเณรี  ช่างหล่อ 

                 …………………………………………………………………………………………….. 
รางวัล “สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ” จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมสัมมนา 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ วันที่ 12 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัย
การอาชีวศึกษาปทุมธานี 

…………………………………………………………… 
 

นางสาวปณิธาน เยโลกุ นักเรียนชั้น ชอร.3/2 การโรงแรม ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้า
ร่วมโครงการ ความร่วมมือ ในการพัฒนาอาชีวศึกษา อบรมค่ายการเรียนรู้ภาษาจีน และวัฒนธรรมจีน ระหว่างวันที่ 16 – 30 
เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

…………………………………………………………… 
 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มอบเกียรติบัตรให้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ที่ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรม “กยศ. 
รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพ่ือนมนุษย์” ปีที่ 6  ณ จังหวัดเชียงราย  ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562  

…………………………………………………………… 
 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มอบ
เกียรติบัตรให้ คณะครูอาจารย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้แก่ นางสาคร วรรณสุข / นางสาวปนัดดา พึ่งศิลป์ / นางพิมพ์ณดา 
นนประสาท / นายพยุงศักดิ์ บุญศิริ / นางอารีรัตน์ ไชยกิตติ / นายอนุพล บุญศรี / นางสาวปิยะมาศ สั่งสอน / นายชาตรี ปอแช่ / 
นายจิรวัฒน์ วงกา / นางกุลวรรณ์ รื่นรวย /   ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้จัดเตรียมเครื่องเสวย และอาคารประทับพัก ในการประชุม
วิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา  

…………………………………………………………… 
 

 



 
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่  ๑๐ เฉลิมพระเกียรติ  

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้านศิลป์ประดิษฐ์ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา เพ่ิมทักษะอาชีพ 
ประสบการณ์  สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาได้มีความพร้อมพัฒนาตนเอง  ประกวดระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ สิงหาคม  ๒๕๖๒   ณ  
หอประชุมรักตะกนิษฐ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกรุงเทพมหานคร  

ในการนี้แผนกคหกรรม ได้เข้าร่วมประกวดดังรายการต่อไปนี้ 
 

ระดับ ปวช. เข้าร่วมการประกวด “วิจิตรตระการกรองร้อยกระเช้าดอกไม้”ผู้เข้าร่วมแข่งขันทีมละ ๕ คน ได้รับรางวัล 
ชมเชย  เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท 

ประกอบด้วย 
1. นางสาวฟองติ๊บ ยอดดี             
2. นางสาวกัญญารัตน์ เจริญเก่า      
3. นางสาวสุทาทิพย์ กัปปะหะ 
4. นางสาวชนาพร แลเชอร์ 
5. นายภรัณยู บุญส่ง 

 

ระดับ  ปวส.  เข้าร่วมประกวด รางวัลชมเชย  การประกวด “วิจิตรตระการกรองร้อยพานพุ่ม” ผู้เข้าร่วมแข่งขันทีมละ 
๕ คน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒   เงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท  

ประกอบด้วย 
1. นายธนวัฒน์ สุริยะ 
2. นายอรรถพันธ์ แก้วหน่อ 
3. นายภูริช ธิงาเครือ 
4. นายจักรพัน จันพรม 
5. นายอภิวัฒน์ โนวุฒิ 

ครูผู้ควบคุม  
ครูนงคราญ  สมบัติหลาย 
ครูอารีย์  ชั่งชัย 
ครูกฤษฎา  มาตัน 

 

ระดับ ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการประกวด “วิจิตรตระการกรองร้อยเทียนชัยถวายพระพร” โดยการส่งผลงานสำเร็จ
เข้าร่วมประกวด ไม่ได้ทำการประกวดในเวลา  ผู้เข้าร่วมการแข่งขันส่งในนามวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้รับรางวัล 
ชมเชย เงินรางวัล  ๗,๐๐๐ บาท  

…………………………………………………………… 
 



นางสาวปณิธาน เยโลกุ  นักเรียน ระดับชั้น ชอร.3/2 สาขาวิชาการโรงแรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ ได้รับรางวัลเกียรติ
บัตร พร้อมด้วยโทรศัพท์มือถือ xiaomi A6 1 จากการเข้าร่วมการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา 
ครั้งที่ 12  วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพมหานคร 

…………………………………………………………… 
 
 
 

การแข่งขนักีฬาอาชีวะเกมส ์ ระดบัชาติ   ครัง้ท่ี   14 
“ละโวเกมส”์ อาชีวศึกษาจงัหวดัลพบุรี 

ระหว่างวนัท่ี 2 – 8 กนัยายน  2562  จงัหวดั ลพบุรี 
วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย  ได้รบัรางวลัดงัน้ี. 

………………………………………………. 
 

รองชนะเลิศ    อนัดบั 2  บาสเกตบอลชาย  ได้แก่  
นายวุฒ ิ จะส ี(สออ.2/1) / นายณฐัพล  จะวะนะ (สออ.2/1) / นายพนมกร  ค ามลูเอย้ (สทป. 1/1) / นายศุภ

ชพี  กงพลนนัท ์(ชคอ.3/2) / นายสบืเกยีรต ิสาย (สออ.1/2) / นายต่อพงษ์ ศรบีุญเรอืง (ชทท.2/1) / นายสมภพ กติตี
สกาวกุล (ชอร.3/1) / นายรณกานต ์กนัภยั (ชทท.3) / นายอสิรยี ์ไพโรจน์ (สทท.2) / นายปณิธาน  สุขมาก (สอร.
1/1) / นายสุทธกิานต ์สุขทอง (ชศป.2) / นายอคัวชิญ์ วงษ์ษา (ชศป.1) 

ครผูู้ควบคมุทีม นายสุรชิต  ทะยะธง 
 

รองชนะเลิศ    อนัดบั 2     บาสเกตบอลหญิง ได้แก่   
นางสาวอาเบอร ์ อาย ี(นกัศกึษาปรญิญาตร)ี / นางสาวเกวล ี นาใจ ( ชพต.2/1) /  นางสาวเงนิไข ่พบิุญ 

(ชพต.2/2) / นางสาวทพิยล์าวลัย ์แสนมาโน (ชคอ.2/1) / นางสาวอาเบอะ เชอหมอื (ชพต1/2) / นางสาวพชิชาพร 
เหล๋ย (สออ.1/2) / นางสาวสุนิสา เบีย่วท ู(ชพบ.1/3) / นางสาวอาทติยา ยาเป้ย (ชอร.1/2) / นางสาวสนิีนาฏ กนัธยิะ 
(สบบ.1/1) / นางสาวสุวภิา มาเยอะ (ชคอ.2/4) / นางสาวอภสิมยั เขยีวสะอาด (ชคอ.3/1) / นางสาวสุนิสา เฟเมยีกู่ 
(สอท.2/4) 

ครผูู้ควบคมุทีม นายสุรชิต  ทะยะธง 
       

รองชนะเลิศอนัดบั 2 กีฬาตะกร้อหญิง ได้แก่ 
นางสาวบวัติบ๊ ป ญญา (ชคอ.2/1) / นางสาวชนากานต ์เจเปอะ (ชทท.1/1) / นางสาวสุจาร ีชอืมอื (ชพค.2/2) 
/ นางสาวคตีภทัร ไชยลงักา (สบจ.1/1) / นางสาวเบญจมาภรณ์ อุทุมภา (สคท.2/1)  
ครผูู้ควบคมุทีม นางสาวภรณ์ทิพย ์มีสุข 

 

ประเภทกรีฑา 
รองชนะเลศิ อนัดบั 2 กรฑีาวิง่ 200 เมตรชาย และรองชนะเลศิ อนัดบั 3 
วิง่ 100 เมตรชาย ไดแ้ก่ นายชาญชนะ  โปษยาอนุวตัร (ชคอ.2/2)  



ครผูู้ควบคมุทีม  นายศภุศานต์  รกัสกลุ 
 

รางวลัผู้เล่นยอดเยี่ยม บาสเกตบอลชาย ได้แก่   
นายวุฒ ิ จะส ี(สออ.2/1) 
 

ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ 
นายสุรชติ  ทะยะธง ครปูระจ าแผนกวชิาวจิติรศลิป์ 

 

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

 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ผลงานดีเด่น  
ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 

……………………………………………….. 
 

การแข่งขันสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค (ภาคเหนือ) 
ประจำปีการศึกษา 2562   

ระหว่างวันที่ 17 – 20 ธนัวาคม 2562 ณ วิทยาลยัเทคนิคสุโขทัย   

……………………….. 
                            -   สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล Honor Awards ระดับภาค (ภาคเหนือ) ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย                  

        ชื่อผลงาน  The Automatic Medicine counting machine.   
 

……………………………………………….. 
 
 

 
 

 
 
 
 



ผลการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 
ระหว่างวันที่ 16 - 20 ธนัวาคม 2562  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้รับรางวัล ดังนี้. 
 

………………………………………………………………………. 
 

1.    ทักษะการประกวดรักการอ่านภาษาไทย 
รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  นายทิวากรณ์  ทองเนตร์ 
อาจารย์ผู้ควบคุม  นางมทนพร  อินต๊ะแก้ว 
 

2.    ทักษะการตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และ ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
รางวัลชมเชย (อันดับ 4)     ได้แก ่ นางสาวเก็จแก้ว  ลุงปันต๊ะ / นางสาวรอด  อ่อนคำ 
อาจารย์ผู้ควบคุม  นางเณรี  ช่างหล่อ 
 

3.    ทักษะสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 
รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ นางสาวอารินทร์  จะสอ 
อาจารย์ผู้ควบคุม   Miss.XU  YUE 
 

4.    ทักษะการร้องเพลง  เพลงไทยสากลชาย 
รางวัลชมเชย (อันดับ 4)   ได้แก่  นายมนัส  เบเหมี่ยทู 
อาจารย์ผู้ควบคุม  นายศุภศานต์  รักสกุล 

 

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

 



การแข่งขนักีฬาอาชีวะเกมส ์ ระดบัภาค ภาคเหนือ ครัง้ท่ี 14 
“อาชีวะภาคเหนือเกมส ์@ น่าน” 

ระหว่างวนัท่ี 6 – 12 กรกฎาคม  2562 ณ สนามองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัน่าน 
วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย  ได้รบัรางวลัดงัน้ี. 

 

………………………………………………. 
 

ชนะเลิศ บาสเกตบอลชาย  ได้แก่  
นายวุฒ ิ จะส ี(สออ.2/1) / นายณฐัพล  จะวะนะ (สออ.2/1) / นายพนมกร  ค ามลูเอย้ (สทป. 1/1) / นายศุภชพี  กง
พลนนัท ์(ชคอ.3/2) / นายสบืเกยีรต ิสาย (สออ.1/2) / นายต่อพงษ์ ศรบีุญเรอืง (ชทท.2/1) / นายสมภพ กติตสีกาว
กุล (ชอร.3/1) / นายรณกานต ์กนัภยั (ชทท.3) / นายอสิรยี ์ไพโรจน์ (สทท.2) / นายปณิธาน  สุขมาก (สอร.1/1) / 
นายสุทธกิานต ์สุขทอง (ชศป.2) / นายอคัวชิญ์ วงษ์ษา (ชศป.1) 

ครผูู้ควบคมุทีม นายสุรชิต  ทะยะธง 
 

ชนะเลิศ บาสเกตบอลหญิง ได้แก่   
นางสาวอาเบอร ์ อาย ี(นกัศกึษาปรญิญาตร)ี / นางสาวเกวล ี นาใจ ( ชพต.2/1) /  นางสาวเงนิไข ่พบิุญ (ชพต.2/2) / 
นางสาวทพิยล์าวลัย ์แสนมาโน (ชคอ.2/1) / นางสาวอาเบอะ เชอหมอื (ชพต1/2) / นางสาวพชิชาพร เหล๋ย (สออ.
1/2) / นางสาวสุนิสา เบีย่วทู (ชพบ.1/3) / นางสาวอาทติยา ยาเป้ย (ชอร.1/2) / นางสาวสนิีนาฏ กนัธยิะ (สบบ.1/1) / 
นางสาวสุวภิา มาเยอะ (ชคอ.2/4) / นางสาวอภสิมยั เขยีวสะอาด (ชคอ.3/1) / นางสาวสุนิสา เฟเมยีกู่ (สอท.2/4) 

ครผูู้ควบคมุทีม นายสุรชิต  ทะยะธง 
       

รองชนะเลิศอนัดบั 2 กีฬาตะกร้อหญิง ได้แก่ 
นางสาวบวัติบ๊ ป ญญา (ชคอ.2/1) / นางสาวชนากานต ์เจเปอะ (ชทท.1/1) / นางสาวสุจาร ีชอืมอื (ชพค.2/2) 
/ นางสาวคตีภทัร ไชยลงักา (สบจ.1/1) / นางสาวเบญจมาภรณ์ อุทุมภา (สคท.2/1)  
ครผูู้ควบคมุทีม นางสาวภรณ์ทิพย ์มีสุข 

 

ประเภทกรีฑา 
รองชนะเลศิ อนัดบั 2 กรฑีาวิง่ 200 เมตรชาย และรองชนะเลศิ อนัดบั 3 
วิง่ 100 เมตรชาย ไดแ้ก่ นายชาญชนะ  โปษยาอนุวตัร (ชคอ.2/2)  
ครผูู้ควบคมุทีม  นายศภุศานต์  รกัสกลุ 
 

รางวลัผู้เล่นยอดเยี่ยม บาสเกตบอลชาย ได้แก่   
นายวุฒ ิ จะส ี(สออ.2/1) 
 

ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ 
นายสุรชติ  ทะยะธง ครปูระจ าแผนกวชิาวจิติรศลิป์ 

 

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



 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอ์าชีวศึกษาระดบัภาค ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562  
ระหว่างวนัท่ี 26 – 28 มิถนุายน 2562 ณ วิทยาลยัเทคนิคแม่สอด จงัหวดัตาก 

วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย ได้รบัรางวลัดงัน้ี. 
……………………………………………….. 

- รางวลัเหรียญเงินระดบั  ปวช.  ช่ือโครงงาน  การศกึษาประสทิธภิาพของน ้าหมกัจากหวัปลทีีม่ผีลต่อการ
เจรญิเตบิโตของตน้อ่อนทานตะวนั 
 
- รางวลัเหรียญเงินระดบั  ปวส.  ช่ือโครงงาน  การศกึษาฮอรโ์มนจากผลไมท้ีม่ผีลต่อการเร่งการเจรญิเตบิโตของ
ถัว่ฝักยาว  

………………………………………………………………………. 
 

ในการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา นักเรียนนักศึกษา จังหวัดเชียงรายประจำปี 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงรายขอแสดงความยินดีกับ นายชาญชนะ โปษยาอนุวัตร นักศึกษา สาขาวิชาการอาหาร (ชคอ.2/2) ที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศวิ่ง 100 เมตรชายและชนะเลิศวิ่ง 200 เมตรชาย และ นายธีรธวัช กัมปะหะ สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ชพค.2/1) ที่
ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี    

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

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ คร้ังที่ 28 ระดับภาค ภาคเหนือประจำปีการศึกษา 2562 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562   ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ วิทยาเขตลำปาง 

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

- รางวัลชนะเลิศ ทักษะการจัดดอกไม้ ระดับ ปวส.  
ได้แก่ นายอภิวัฒน์  โนวุฒิ ระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาคหกรรม 

 

- รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการจัดดอกไม้ ระดับ ปวช.  
ได้แก่ นายภรัณยู  บุญส่ง ระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาคหกรรม  
 

อาจาร์ยผู้ควบคุม นางสาวนงคราญ สมบัติหลาย / นางกุลวรรณ์ รื่นรวย / นางสาวอารีย์ ชั่งชัย  
                       และ นายกฤษฎา มาตัน 

 

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

 



วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ผลงานดีเด่น 

ระดับจังหวดัเชียงราย  ประจำปีการศึกษา 2562 
 

.................................................................................................... 
ผลการแข่งขันสิ่งประดษิฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดบัอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย   

ประจำปีการศึกษา 2562 
ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 

………………………………….. 
 

สิ่งประดิษฐ์ประเภทท่ี 4  ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
ชนะเลิศ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ชื่อผลงาน   น้ำพริกเผาปูนา    
รองชนะเลิศอันดับ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ชื่อผลงาน   ผงน้ำพริกไส้อ่ัวเสริมลำไยอบแห้งก่ึงสำเร็จรูป     

 

สิ่งประดิษฐ์ประเภทท่ี 5  ด้านหัตถศิลป์       
ชนะเลิศ   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ชื่อผลงาน   เปเปอร์มาเช่ศิลปะไทยร่วมสมัย  
รองชนะเลิศอันดับ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ชื่อผลงาน  ดินประดิษฐ์ชมพูพันธุ์ทิพย์ 

 

สิ่งประดิษฐ์ประเภทท่ี 6  ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ และสมองกลฝังตัว       
รองชนะเลิศอันดับ 2   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ชื่อผลงาน   การพัฒนาแอปพลิเคชั่นสปาชมพูพันธุ์ทิพย์  

 

สิ่งประดิษฐ์ประเภทท่ี 7  ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย  
ชนะเลิศ   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ชื่อผลงาน  อุปกรณ์เสริมการบริหารกล้ามเนื้อมัดเล็ก  

 

สิ่งประดิษฐ์ประเภทท่ี 8  ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
ชนะเลิศ   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ชื่อผลงาน   น้ำหมักชีวภาพจากหัวปลี  
รองชนะเลิศอันดับ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ชื่อผลงาน  ถุงสมุนไพรดับกลิ่นและไล่แมลง 

 

สิ่งประดิษฐ์ประเภทท่ี 9  ประเภทกำหนดโจทย์ 
ชนะเลิศ   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ชื่อผลงาน   ระบบ GPS ติดตามและแจ้งตำแหน่งแบบ Online  

 

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 10  องค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาค
ภาษาอังกฤษ 

ชนะเลิศ   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ชื่อผลงาน   เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติ  



รองชนะเลิศอันดับ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ชื่อผลงาน ชุดอุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อสำหรับบุคคลที่มีความ
บกพร่องทางการเคลื่อนไหว                                                 
รองชนะเลิศอันดับ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ชื่อผลงาน  เครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงพร้อมตรวจแบบเรียวไทม์ 

 

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

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย (อศจ. เชียงราย) 
ประจำปีการศึกษา 2562   วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 

ณ  วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 

………………………………………………. 
 

ประเภทวิชาคหกรรม  จัดแข่งขัน จำนวน 6 ทักษะวิชา 
 

สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 
-     ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ระดับ ปวช. 
 ชนะเลิศ  ได้แก่ นายวุฒิชัย ยาวุฒิ / นางสาวภัทรพรรณ มโนชัย / นางสาวเฉลิมขวัญ มองช่อบิดร  
  

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

 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
-      ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ   ได้แก่ นางสาวหมี่ตู มาเยอะ / นางสาวธารีรัจน์ ยารังสี / นางสาวเกวลิน ต๋าตุ้ย   
 

สาขาวิชาคหกรรม 
-      ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ  ได้แก่ นางสาวฟองติ๊บ  ยอดดี / นายภรัณยู  บุญส่ง  / นางสาวรัตนา เยลุงกุ 
 

-      ทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส.  
ชนะเลิศ  ได้แก่ นายอภิวัฒน์ โนวุฒิ / นายภูรชิ ธิงาเครือ / นายอรรถพันธ์ แก้วหน่อ  

 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ จัดแขง่ขัน จำนวน 8 ทกัษะวิชา 
สาขาวิชาการบัญชี 
-     ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ  ได้แก่ นางสาวพิมพิกา หงษ์คำ / นางสาววาสนา ดวงตา 
-     ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี  ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ  ได้แก่ นางสาวภาสินี ใจมา / นายศรายุทธ สาคร 
 



สาขาวิชาการตลาด 
-     ทักษะการนำเสนอการขายสินค้า “The Marketing Challenge” ระดับ ปวช.  

ชนะเลิศ  ได้แก่ นายสุทธิณัฐ เสนะสิทธิพันธุ์  / นางสาวชนินาถ ชัยจำรูณพันธ์ / นางสาวชนิภรณ์ ชัยจำรูณพันธ์  
-     ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ  ได้แก่ นางสาวยอนซื่อ ไทยใหญ่ / นางสาวณัฐชยาพร สันธิ / นางสาวเบญจมาศ มองช่อนิดร /  
                              นางสาวอาทิตยา ณัฏฐวิวัฒน์ / นางสาวพฤกษา ก้างยาง 

-     ทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสร้างสรรค์ “Creative Marketing Plan” ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ  ได้แก่ นางสาวกิ่งกาญจน์ อุดเขียว / นางสาวสุวิณา นามแดง / นางสาววรชยา ผ่านสำแดง   
 

 
 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
-     ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ  ได้แก่ นางสาวพรรัตน์ ลาดตาดี / นางสาวสุรีพร คำดี / นางสาวอินทิพร สอนผัด  
 

สาขาวิชาการเลขานุการ 
-     ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์  ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ  ได้แก่ นางสาวอรัญญา เมอโป๊ะกู่ / นางสาวพรทิพย์ นามแก้ว  
-     ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ  ได้แก่ นางสาวอรัญญา  เมอโป๊ะกู่ 
-     ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ   ได้แก่ นางสาวเอมม่ี มาเยอะ  
 

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

ชนะเลิศ   ได้แก่  นายปานชนะ ศรีพรม / นายพุทธลักษณ์ ปัญญาคำ 
 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จัดแข่งขัน จำนวน 2 ทักษะวิชา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

-     ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. 
ชนะเลิศ   ได้แก่ นายสมชาย บริบูรณ์ / นายนวพล สมปินตา  

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

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  จัดแข่งขนั จำนวน 5 ทกัษะวิชา  
สาขาวิชาการท่องเที่ยว 



 -     ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  ระดับ  ปวช. 
ชนะเลิศ   ได้แก่ นายวรพล ยื่อเซาะ  

 

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

ชนะเลิศ   ได้แก่ นายอดิณัฐ แสงไชย  
-     ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender  ระดับ  ปวช./ปวส. 

ชนะเลิศ   ได้แก่ นางสาวชญานิษฐ์ ณ ลำปาง  
-     ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ  ปวช./ปวส. 

ชนะเลิศ   ได้แก่ นายภูรินทร์ ฉ่ำใจดี / นางสาวธัญญารัตน์ ไชยสาร / นางสาวกฤษรินทร์ ผันเพลิน  
 

ประเภทวิชาศิลปกรรม  จัดแข่งขัน จำนวน 6 ทักษะ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
-    ทักษะการวาดภาพ (Drawing) คนเหมือน ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ  ได้แก่ นายธนวัฒน์ จอมแก้ว 
-    ทักษะจิตรกรรมไทยระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ  ได้แก่ นายธวัตรชัย  ขันวัง 
สาขาวิชาออกแบบ  
-    ทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแต่ง ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ  ได้แก่ นายชนะชล  โปธิ 
-    ทักษะการออกแบบนิเทศศิลป์ ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ  ได้แก่ นางสาวญาณินท์  สุขโข 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม  
-    ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ  ได้แก่ นางสาวอรวีย์  ฉันตรมณีกาญจนา 
-    ทักษะการออกแบบมัลติมีเดียอาร์ตเพี่อการศึกษา ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ  ได้แก่ นางสาวสาวนา  บุญเกิด 
 

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

 



ผลการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย (อศจ. เชียงราย) 
ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 พฤศจกิายน 2562 

ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

………………………………………………………………………. 
 

ทักษะพื้นฐาน จัดแข่งขัน จำนวน  14  ทักษะ     
1.    ทักษะการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 
ชนะเลิศ      ได้แก่  นางสาวภชนันท์  วรรณศรี     
 รองชนะเลิศอันดับ 1 -  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 -  
 

2.    ทักษะการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 
ชนะเลิศ     -    
 รองชนะเลิศอันดับ 1 -  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 - 
 

3.    ทักษะสุนทรพจน์ภาษาไทย   
ชนะเลิศ      ได้แก่  นางสาวชลธิชา  คำตุ้ย   
 รองชนะเลิศอันดับ 1 -  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 - 
 

4.    ทักษะเล่านิทานพื้นบ้าน  
ชนะเลิศ      ได้แก่  -    
 รองชนะเลิศอันดับ 1 -    
 รองชนะเลิศอันดับ 2 -  
 

5.    ทักษะการประกวดรักการอ่านภาษาไทย 
ชนะเลิศ     ได้แก่  นายทิวากรณ์  ทองเนตร์    
 รองชนะเลิศอันดับ 1  -  
 รองชนะเลิศอันดับ 2  - 
 

6.    ทักษะการตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และ ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
ชนะเลิศ     ได้แก่  นางสาวเก็จแก้ว  ลุงปันต๊ะ / นางสาวรอด  อ่อนคำ    
 รองชนะเลิศอันดับ 1 -  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 -  
 

7.    ทักษะมารยาทไทย 



ชนะเลิศ     -   
 รองชนะเลิศอันดับ 1 - 
 รองชนะเลิศอันดับ 2 - 
 

 
 
8.    ทักษะสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง  
ชนะเลิศ      ได้แก่  นางสาวอารินทร์  จะสอ    
 รองชนะเลิศอันดับ 1 -  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 -  
 

9.    ทักษะการร้องเพลง  เพลงสากลหญิง  
ชนะเลิศ     -     
 รองชนะเลิศอันดับ 1  -     
 รองชนะเลิศอันดับ 2  -  
 

10.    ทักษะการร้องเพลง  เพลงไทยสากลชาย  
ชนะเลิศ     ได้แก่  นายมนัส  เบเหมี่ยทู    
 รองชนะเลิศอันดับ 1 -    
 รองชนะเลิศอันดับ 2 -  
 

11.    ทักษะการร้องเพลง  เพลงไทยสากลหญิง 
ชนะเลิศ     -     
 รองชนะเลิศอันดับ 1  -     
 รองชนะเลิศอันดับ 2  -  
 

12.    ทักษะการร้องเพลง  เพลงไทยลูกทุ่งชาย 
ชนะเลิศ      ได้แก่  -    
 รองชนะเลิศอันดับ 1 -      
 รองชนะเลิศอันดับ 2 - 
 

13.    ทักษะการร้องเพลง  เพลงไทยลูกทุ่งหญิง 
ชนะเลิศ      ได้แก่  นางสาวปุริน  จิรพศพันธ์      
 รองชนะเลิศอันดับ 1 -       
 รองชนะเลิศอันดับ 2 -     
 

14.    ทักษะวงดนตรีโฟล์คซอง 
ชนะเลิศ      -    



 รองชนะเลิศอันดับ 1 - 
 รองชนะเลิศอันดับ 2 - 
 

15.    การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวช. 
ชนะเลิศ      ได้แก่  นายจีรเดช  หน่อแก้วแปง / นายฤทธกร  หมื่นดวง / นายณัฐกิตติ์  รอดสุวรรณ    
 รองชนะเลิศอันดับ 1 - 

รองชนะเลิศอันดับ 2 - 

………………………………………………………………………. 
 

 
การแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

.................................................................. 
 
- รางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานระดับ  ปวช.  ชื่อโครงงาน  การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำหมักจากหัวปลีท่ีมีผลต่อ
การเจริญเติบโตของต้นอ่อนทานตะวัน ได้แก่ นางสาวเก็จแก้ว ลุงปันต๊ะ และ นางสาวรอด อ่อนคำ   

อาจารย์ผู้ควบคุม  นางสาวภรณ์ทิพย์  มีสุข และนางสาวพีรพัฒน์  อินต๊ะวงค์      
 

-รางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานระดับ  ปวส.  ชื่อโครงงาน  การศึกษาฮอร์โมนจากผลไม้ที่มีผลต่อการเร่งการ
เจริญเติบโตของถั่วฝักยาว ได้แก่ นางสาวยุรีลักษณ์  บุญสิมมา / นางสาวสมพร วงค์นะวรรณ / นางสาวชวาลา กิติมา 

อาจารย์ผู้ควบคุม  นางสาวศุภนิชา โยปัญเตี้ย 
 

-รางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานระดับ ปวส. ชื่อโครงงาน อุปกรณ์ปอกเปลือกกระเทียม ได้แก่  นายกรวิชญ์ ปันติคำ  
และ  นายวิรากร วิบูลย์ปิ่น  

อาจาร์ยผู้ควบคุม  นายพิพัฒน์พงศ์ ธิอินโต 

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

 
 



ผลการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 
ระหว่างวันที่ 15 – 18 มถิุนายน 2562 ณ สนามกฬีากลางจังหวัดเชียงราย 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้รับรางวัล ดังนี้ 

………………………………………………………………………. 
ชนะเลิศ กีฬาบาสเกตบอลหญิง ได้แก่   

นางสาวอาเบอร์  อายี (นักศึกษาปริญญาตรี) / นางสาวเกวลี  นาใจ ( ชพต.2/1) /  นางสาวเงินไข่ พิบุญ (ชพต.2/2) / นางสาวทิพย์
ลาวัลย์ แสนมาโน (ชคอ.2/1) / นางสาวอาเบอะ เชอหมือ (ชพต1/2) / นางสาวพิชชาพร เหล๋ย (สออ.1/2) / นางสาวสุนิสา เบี่ยวทู 
(ชพบ.1/3) / นางสาวอาทิตยา ยาเป้ย (ชอร.1/2) / นางสาวสินีนาฏ กันธิยะ (สบบ.1/1) / นางสาวสุวิภา มาเยอะ (ชคอ.2/4) / 
นางสาวอภิสมัย เขียวสะอาด (ชคอ.3/1) / นางสาวสุนิสา เฟเมียกู่ (สอท.2/4) 

ครูผู้ควบคุมทีม นายสุรชิต  ทะยะธง / นายเพทาย บำรุงจิตต์ 
 

ชนะเลิศ กีฬาบาสเกตบอลชาย  ได้แก่  
นายวุฒิ  จะสี (สออ.2/1) / นายณัฐพล  จะวะนะ (สออ.2/1) / นายพนมกร  คำมูลเอ้ย (สทป. 1/1) / นายศุภชีพ  กงพลนันท์ 
(ชคอ.3/2) / นายสืบเกียรติ สาย (สออ.1/2) / นายต่อพงษ์ ศรีบุญเรือง (ชทท.2/1) / นายสมภพ กิตตีสกาวกุล (ชอร.3/1) / นายรณ
กานต์ กันภัย (ชทท.3) / นายอิสรีย์ ไพโรจน์ (สทท.2) / นายปณิธาน  สุขมาก (สอร.1/1) / นายสุทธิกานต์ สุขทอง (ชศป.2) / นาย
อัควิชญ์ วงษ์ษา (ชศป.1) 

ครูผู้ควบคุมทีม นายสุรชิต  ทะยะธง / นายเพทาย บำรุงจิตต์ 
 

ชนะเลิศ กีฬาฟุตซอล ได้แก่ 
นายณรงค์ เบี่ยเซดู่ (สบจ.1/1) / นายวรพล ยื่อเซาะ (สออ.1) / นายอภิวัฒน์ วุยยื่อ (ชศบ.2) / นายกิตติพงษ์ คณานันท์สิน (สบจ.
1/1) / นายนันธกร แสงคำ (ชทท.1/2) / นายชญานนท์ ทิพยมณฑล (ชพบ.2) / นายชัย คำปุ๊ด (ชพต.2/1) / นายทัพดำรงค์ ชัยธนา
อภิรักษ์ (ชออ.2) / นายภาณุวัฒน์ หมอปอกู่ (ชอร.1/2) / นายชัยวัฒน์ หล่อชา (ชอร.1/2) 

ครูผู้ควบคุมทีม นายเหมราช เมืองซื่อ 
 

ชนะเลิศวอลเล่ย์บอลหญิง ได้แก่ 
นางสาวทัศนีย์ สำเร็จ (สบบ.2/1) / นางสาวกลิ่นผกา สมศรี (ชพบ2/2) / นางสาวพัชรียา แสงเพชร์ (สคอ.1/1) / นางสาวพิมพ์ลภัส 
อุตสา (ชพบ.2/2) / นางสาวอรชา สุวรรณดี (ชคค.1) / นางสาวชลธชิา คำตุ้ย (ชพบ.1/4) / นางสาวปิโยรส ขินแก้ว (ชอร.1/1) / 
นางสาววรนันท์ ศรีวัฒนนันท์ (ชพต.1/2) / นางสาวจีรนันท์ ชำนาญไพสณท์ (ชคอ.2/3) / นางสาวอริษา ชมพูศรี (ชคค.1) / นางสาว
วิภาดา ใจแก้ว (ชคค.1) 

ครูผู้ควบคุมทีม นางเสาวคนธ์ อาทนิตย์ / นายจิรวัฒน์ วงกา 
 

ชนะเลิศ กีฬาตะกร้อหญิง ได้แก่ 
นางสาวบัวติ๊บ ปํญญา (ชคอ.2/1) / นางสาวชนากานต์ เจเปอะ (ชทท.1/1) / นางสาวสุจารี ชือมือ (ชพค.2/2) / นางสาวคีตภัทร 
ไชยลังกา (สบจ.1/1) / นางสาวเบญจมาภรณ์ อุทุมภา (สคท.2/1)  

ครูผู้ควบคุมทีม นางสาวภรณ์ทิพย์ มีสุข 
 



ชนะเลิศ กีฬาหมากล้อมหญิงดี่ยว ได้แก่  นางสาวณัฐนิกานต์ ณ น่าน (ชคอ.3) 
ครูผู้ควบคุมทีม  นางสาวเทพิน มัธยมจันทร์ 

 

ชนะเลิศ กีฬาหมากล้อมชายเดี่ยว ได้แก่ นายเบนยามิน พระพรนิรันดร์ (สคอ.1) 
ครูผู้ควบคุมทีม นางสาวเทพิน มัธยมจันทร์ 
 

 

ชนะเลิศ กีฬาหมากล้อมทีมหญิง ได้แก่  
นางสาวเสาวลักษณ์ โสระ (ชคอ.2) / นางสาวจารุวรรณ เทพดล (ชคอ.3) / นางสาวพัฒนา ตระกูลเมฆี (ชคอ.3) 

ครูผู้ควบคุมทีม นางสาวเทพิน มัธยมจันทร์ 
 

ประเภทกรีฑา 
ชนะเลิศ กรีฑาวิ่ง 100 เมตรชาย ได้แก่ 

นายชาญชนะ  โปษยาอนุวัตร (ชคอ.2/2) 
ครูผู้ควบคุมทีม นายพงษ์พินิจ พรหมเนตร 

 

ชนะเลิศ กรีฑาวิ่ง 200 เมตรชาย ได้แก่ 
นายชาญชนะ  โปษยาอนุวัตร (ชคอ.2/2) 

ครูผู้ควบคุมทีม นายพงษ์พินิจ พรหมเนตร 
 

ชนะเลิศ ทีมวิ่ง 4 x 400 เมตรหญิง ได้แก่ 
นางสาวอรปวีณ์ สิงหะ (ชพต.2/1) / นางสาวนฤมินทร์ ก๋าวิชา (ชพต.2/1) / นางสาวนันทิพร อาเชอ (ชพต.2/1) / นางสาววรฤทัย 
แซ่โค้ว (ชพต.2/1) 

ครูผู้ควบคุมทีม นายพงษ์พินิจ พรหมเนตร 
 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาวอลเล่ย์บอลชาย ได้แก่ 
นายตะวัน เขื่อนเพชร (ชคอ.2/3) / นายไชยยันต์ จันธิมา (สออ.1/2) นายธณษกร ถมปัด (ชทท.3) / นายเจตพินิฐ ทุ่งส่วย (ชพบ.
2/2) / นายกชกร ลัมยศ (สอท.1) / นายชลกานต์ สมสะอาด (สคอ.2/1) / นายกฤดนัย คำสิทธิ์ (ชออ.2/1) / นายเกียรติภูมิ ลังกา
กาศ (ชพต.1/2) / นายสุทัศน์ มาเยอะ (ชคอ.3/1) / นายกฤษณะ ปัญญาวงศ์ (สคอ.2/2) / นายเอกราช มณีวรรณ (สอร.2) 

ครูผู้ควบคุมทีม นายพีระพงษ์ ดวงสนิท / นายศุภศานต์ รักสกุล 
 

 
 
รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเปตองทีมหญิง ได้แก่ 

นางสาวพรพิมล นามแสง (ชพบ.2/2) / นางสาวยอด จันจยา (ชพบ.2/2) / นางสาวสลิลทิพย์ พรมเทพ (ชพบ.1/3) / นางสาวศิริรัตน์ 
แซ่เติ๋น (ชคค.1)  

ครูผู้ควบคุมทีม นางสาวเทพิน มัธยมจันทร์ 
 



รองชนะเลิศ อันดับ 2 กีฬาฟุตบอล ได้แก่ 
นายนัทธพงศ์ จำปา (สบต.2) / นายมนัส เบเหมี่ยทู (สคอ.1/1) / นายยุทธการ พุทธสาร (ชพต.2/2) / นายจิรายุส บุญเรือง (สบบ.
2/2) / นายอาแง เชอหมือ (ชคอ.2/3) / นายฐาปกร อินต๊ะวงค์ (ชศป.2) / นายจักรพงศ์ ศิรินันท์ (ชคอ.2/3) / นายภัทรพงศ์ สัน
วิจิตร (ชพค.1/1) / นายณภัทร ปันทะทา (ชพค.1/1) / นายอักกโชติ วัฒนชยานนท์ (ชพค.2/1) / นายวรายุทธ พรมภักดี (ชอร.3/2) 
/ นายตะวัน ตาชิว (สบบ.2/1) / นายเพชร สามคำ (ขคค.1) / นายณัฐวุฒิ ติ๊บเบชา (ชคค.2/1) / นายวิศวะ แก้วเหมย (ชคอ.2/2) / 
นายชนินทร วะลัยสุข (ชคอ.3/2) / นายเอกชัย หม่อโปกู่ (ชพต.2/1) / นายสุทธิพงษ์ กาวิชัย (ชคอ.3/2) / นายจักรพันธ์ ยอด
สุวรรณ (ชพต.1/1) / นายรุ่งอรุณ กำแพงแก้ว (ชศป.2) 

ครูผู้ควบคุมทีม นายพงษ์พิสิษฐ์ ขันจันทร์แสง / นายรัชชานนท์ ปัญญาฟู 
 

รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเปตอง ได้แก่ 
นางสาวจิราพร อุ่นคำ (ชพล.1) / นางสาวเพียงฤทัย บุญส่ง (ชพบ.1) 

ครูผู้ควบคุมทีม นางสาวยุพิน ศิริขันแก้ว 
 

รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเปตองคู่ผสม ได้แก่ 
นายธีร์ธวัช กัมปะหะ (ชพค.2/1) / นางสาวชลธิชา ปิงมูล (ชพค.2/1) 

ครูผู้ควบคุมทีม นางสาวยุพิน ศิริขันแก้ว 
 

........................................................................................ 
นักเรียน นักศึกษา สาขาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพลายเส้น 
Drawing Competition ณ พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลดังนี้. 
- การประกวดวาดภาพลายเส้น (ภาพคนเหมือน) ระดับนิสิตนักศึกษา อุดมศึกษา 

#รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวเสาวนีย์ เบ่อเซกู่ ปวส.1 วจิิตรศิลป์ 
#รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายพันธวีร์ ราชคม ปวส.2 วิจิตรศิลป์ 
#ชมเชย     นายฐิติกรณ์  ออนสา  ปวส.2 วิจิตรศิลป์ 

-การประกวดวาดภาพลายเส้น (หุ่นปูน) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 
#รางวัลชนะเลิศ   นายศุกร์  ปัญญา  ปวช.2 วิจิตรศิลป ์
#ชมเชย    นายรวิโรจน์  เหล่าทองจันทร์  ปวช.2  วิจิตรศิลป์ 

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

 
 

 



วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย    ผลงานดีเด่น ระดบัหน่วย 
หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ปีการศึกษา 2562 

…………………………………………………. 
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับหน่วย หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  

ประจำปีการศึกษา 2562    วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 
.................................................................................................... 

ประเภทวิชาคหกรรม  จัดแข่งขัน จำนวน 6 ทักษะวิชา 
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 
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  น่านน้อง / นางสาวฐานิกา  ซาวคำเขตต์ / นางสาวนางซอน   
                                        หนานอุ่น 
 

 
6.  ทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส.  
ชนะเลิศ      ได้แก่  นายอภิวัฒน์  โนวฒุิ / นายวรพล  คันธวังอินทร์ / นางสาวธันยพร  จันทร์หอม   
 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นางสาวกีรติกา  กันทะพงค์ / นางสาวอารียา  ลีลา / นางสาวสุภาวรรณ  สนั่นกอ้ง  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นายอรรถพันธ์  แก้วหน่อ / นายธนวัฒน์  สุริยะ / นายจักรพัน  จันพรม 
  

ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ จัดแข่งขัน จำนวน 10 ทักษะวิชา 
สาขาวิชาการบัญชี 
1.   ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ 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 / นางสาวอาทิตยา ณัฏฐวิวัฒน์       
/ นางสาวพัชรีย์  หน่อโป๊ะกู่ / 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นายศรายุธ  คำฟู / นายวริทธิ์  อะทะวงษา / นางสาวพัชรา  แสนสุรินทร์ / นางสาวชลธิ
ชา  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  ปิ่นเจรญิ / นางสาววิมลรัตน์  พุทธกาล  
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นางสาวน้ำเพชร  พรมโคตร / นางสาวณัชชา  ชุมโน / นางสาวตาฤทัย  มีลาภ 

 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์
6.   ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับ ปวส. 
ชนะเลิศ      ได้แก่  นางสาวพรรัตน์  ลาดตาดี / นางสาวสุรีพร  สาดี / นางสาวอินทิพร  สอนผัด   

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นางสาวชรินทร์ฎา  เมืองมูง / นางสาวศิริลักษ์  เกสร / นางสาวคำสุข  ศรีบุรี  / 
นางสาวหยาดรุ้ง  สำราญ / นางสาวจิราวรรณ  ช่างแต่ง 
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นางสาวดวงใจ  ตั้งจารุจุรี / นางสาวพรนรินทร์  ฉ่ำตระกูล / นายกาจพล  พันธ์ศรี / 
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  
 

ประเภทวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 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 
 
 
 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  จดัแข่งขัน จำนวน 5 ทักษะวิชา 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
1.   ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  ระดับ  ปวช. 
ชนะเลิศ     ได้แก่  นายณัฐกร  ภิระบรรณ / นางสาวสุทธดิา  แสงงาม    
 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นายศรายุทธ  หนานคำ / นางสาวจิณณพัตร  อุดมทรัพย์ศิลา  
 รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  นายกรกฤษณ์  ผังดี / นางสาวบุปผา  อาจอ 
 
2.   ทักษะการจัดทำรายการนำเที่ยว   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.   ทักษะออกแบบมัลติมีเดียอาร์ตเพื่อการศึกษา  ระดับ ปวส. 
ชนะเลิศ      ได้แก่  นางสาววาสนา  บุญเกิด   
 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นางสาวอาทิตยา  ฝั้นคำลือ  



 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นางสาวจุฑามาศ  มงคลรัตน์   
 

………………………………………………………………………….. 
 

ผลการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับหน่วย หนว่ยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

ประจำปีการศึกษา 2562  วันที่ 7 พฤศจกิายน 2562 

………………………………………………………………………. 
 

ทักษะพ้ืนฐาน จัดแข่งขัน จำนวน  14  ทักษะ     

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

2.    ทักษะการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 
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.    ทักษะเล่านิทานพื้นบ้าน  
ชนะเลิศ      ได้แก่  นางสาวอาเมอะ  เชอหม่ือ    
 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นางสาวพัสนี  ธรรมลังกา    
 รองชนะเลิศอันดับ 2 -  
 

 
5.    ทักษะการประกวดรักการอ่านภาษาไทย 
ชนะเลิศ     ได้แก่  นายทิวากรณ์  ทองเนตร์    
 รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  นางสาวทิพวรรณ  จีเบีย  
 รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  นางสาวปาริชาต  นางวงค์  
 

6.    ทักษะการตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง 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  ได้แก่  นางสาววารุณี  นามใจ     
 รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  นางสาวพัชนี  ธรรมลังกา  
 

10.    ทักษะการร้องเพลง  เพลงไทยสากลชาย  
ชนะเลิศ     ได้แก่  นายมนัส  เบเหม่ียทู    
 รองชนะเลิศอันดับ 1 -    
 รองชนะเลิศอันดับ 2 -  
 

11.    ทักษะการร้องเพลง  เพลงไทยสากลหญิง 
ชนะเลิศ     ได้แก่  นางสาวจิราวรรณ  อะโนมา     
 รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  นางสาวเกวรินทร์  แสงลัด     
 รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  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 
 

………………………………………………………………………….. 
 

ผลการแข่งขันสิ่งประดษิฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 
ระดับหน่วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
.................................................................................................... 

 

สิ่งประดิษฐ์ประเภทท่ี 1  สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เครื่องนับยาอัตโนมัติ                 คะแนน 83     รางวัลเหรียญทอง 
ไม้เท้าเอนกประสงค์สำหรับเดินป่า  คะแนน 78.5    รางวัลเหรียญเงิน 
รถเข็นจัดแสดงสินค้าเคลื่อนที่       คะแนน 78.5    รางวัลเหรียญเงิน 
โลชั่นตะขบ                            คะแนน 78     รางวัลเหรียญเงิน 
Studio Mini Display               คะแนน  77.25  รางวัลเหรียญเงิน  
ครีมนวดผม ตะขบ มะกรูด อัญชัน  คะแนน  77      รางวัลเหรียญเงิน 
เสื้อคลายร้อยระบายอากาศ          คะแนน   76    รางวัลเหรียญเงิน 
  

สิ่งประดิษฐ์ประเภทท่ี 4  สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
เค้กชิฟฟ่อนน้ำมังคุดเสริมเส้นใยจากผงเปลือกมังคุด  คะแนน  94  รางวัลเหรียญทอง 
ผลิตภัณฑ์ข้าวหยอดลืมผัว                                คะแนน  92  รางวัลเหรียญทอง 
คุกกี้ Pigment                                             คะแนน  90  รางวัลเหรียญทอง 
ซีเรียลบาร์กากถั่วเหลือง                                  คะแนน  88  รางวัลเหรียญทอง 
ผงน้ำพริกไส้อั่วเสริมลำไยอบแห้งกึ่งสำเร็จรูป          คะแนน  86  รางวัลเหรียญทอง 
ชาสมุนไพรใบฝรั่ง                                         คะแนน  82  รางวัลเหรียญทอง 
ผลิตภัณฑ์ขนมอบจากแป้งถ่ัวขาว                       คะแนน  80  รางวัลเหรียญทอง 
บราวนี่แป้งกูลเตนฟรี                                     คะแนน  74   รางวัลเหรียญเงิน 
น้ำพริกเผาปูนา                                            คะแนน  70   รางวัลเหรียญเงิน 
เดนนิชเพสตรี้บีทรูทไส้น้ำพริกอ่อง                      คะแนน  65    รางวัลเหรียญทองแดง 
 

สิ่งประดิษฐ์ประเภทท่ี 5  สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 



เปเปอร์มาเซ่ศิลปะไทยร่วมสมัย    คะแนน  85   รางวัลเหรียญทอง 
โตกไข่                                 คะแนน  80   รางวัลเหรียญทอง 
ปักดิ้นถ่ินล้านนา                      คะแนน  75   รางวัลเหรียญเงิน 
 
 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทท่ี 6  สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาซอฟแวร์ และสมองกลฝังตัว 
เครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงพร้อมตรวจสอบแบบเรียวไทม์  คะแนน 89   รางวัลเหรียญทอง 
CVC IT Support                                            คะแนน  86   รางวัลเหรียญทอง 
การพัฒนาแอปพลิเคชั่นสปาชมพูพันธุ์ทิพย์                คะแนน 84    รางวัลเหรียญทอง 
อุปกรณ์ตรวจสอบช่องจอดรถต้นทุนต่ำ                       คะแนน 75    รางวัลเหรียญเงิน 
 

ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 7  สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณะภัย 
ชุดบริหารกล้ามเนื้อสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว     คะแนน  91.5  รางวัลเหรียญทอง 
 

สิ่งประดิษฐ์ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
แผ่นสมุนไพรดับกลิ่น           คะแนน 84.33  รางวัลเหรียญทอง 
น้ำหมักจากรากหน่อกล้วย     คะแนน 82.83  รางวัลเหรียญทอง 
ก้อนสมุนไพรดับกลิ่นไล่แมลง   คะแนน 79.17   รางวัลเหรียญเงิน 
น้ำหมักชีวภาพจากหัวปลี       คะแนน 77.75   รางวัลเหรียญเงิน 
 

สิ่งประดิษฐ์ประเภทท่ี 9  สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ 
ระบบ GPS ติดตามและแจ้งตำแหน่งแบบ Online   คะแนน  87.16  รางวัลเหรียญทอง      
  

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 10 การประกวดองค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ภาค
ภาษาอังกฤษ 
เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติ     คะแนน  95  รางวัลเหรียญทอง 
น้ำหมักชีวภาพจากหัวปลี    คะแนน  91.75  รางวัลเหรียญทอง 
การพัฒนาแอปพลิเคชั่นสปาชมพูพันธุ์ทิพย์     คะแนน 88  รางวัลเหรียญทอง 
เครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงพร้อมตรวจสอบแบบเรียวไทม์     คะแนน 88.75  รางวัลเหรียญทอง 
ระบบ GPS ติดตามและแจ้งตำแหน่งแบบ Online           คะแนน  88.5   รางวัลเหรียญทอง 
ชุดบริหารกล้ามเนื้อสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว   คะแนน 84.75  รางวัลเหรียญทอง 
น้ำหมักจากรากกล้วย                       คะแนน 74.25  รางวัลเหรียญเงิน 

 

………………………………………………………………………. 
 
 



 

สรุปผลการประกวด 
การประกวดพานไหว้ครู ประเภท สวยงาม 
กิจกรรมไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

วันที่  ๒๐  มิถุนายน ๒๕๖๒ 

……………………………… 
 
 

ประเภท สวยงาม 
ชนะเลิศ ได้แก่  สคค.๒ คหกรรมเพื่อการโรงแรม ครูที่ปรึกษา ครูฤทัยชนก  นาคะ 
รองชนะเลิศอันดับ ๑  สคค.๑ คหกรรมเพ่ือการโรงแรม ครูที่ปรึกษา ครูกฤษฎา  มาตัน 
รองชนะเลิศอันดับ ๒  ชคค.๒ คหกรรมเพ่ือการโรงแรม ครูที่ปรึกษา ครูอารีย์ 
ชมเชย           ห้อง ชคค.๑   คหกรรมเพ่ือการโรงแรม ครูที่ปรึกษา ครูกฤษฎา มาตัน 
ชมเชย           ห้อง สคท.๑/๑ อาหารและโภชนาการ  ครูปนัดดา พึ่งศิลป์ 

ประเภท ความคิดสร้างสรรค์ 
ชนะเลิศ  ได้แก่ สศว.๒ วิจิตรศิลป์ ครูที่ปรึกษา ครูกำพล 
รองชนะเลิศอันดับ ๑  ชศว.๒ วิจิตรศิลป์ ครูที่ปรึกษา ครูสุรชิต 
รองชนะเลิศอันดับ ๒   สคอ.๑/๑ อาหารและโภชนาการ ครูที่ปรึกษา ครูมนทิรา 
ชมเชย     สออ.๑/๑  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ครูที่ปรึกษา ครูพีระพงษ์ 
ชมเชย     ชคอ.๓/๑  อาหารและโภชนาการ ครูที่ปรึกษา  ครูอนุพล บุญศรี     

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



 
 
 
 
 

 


