
นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ประจ าปีการศึกษา 2559 (พฤษภาคม 2559 – มีนาคม 2560) 
 
 ล าดับ ชื่อ-สกุล  รางวัลที่ได้รับ ให้ไว้ ณ วันที ่ หน่วยงาน 

1 นายอภิวัฒน์   โนวุฒิ รางวัลส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 การประกวด “วิจิตรตระการกรองร้อยต้นเทียนชัย เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 
มหาราชินีศรีแผ่นดิน” ประเภท ประชาชนทั่วไป 
โครงการ “เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 7”  
ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฏาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 

8 ก.ค. 2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2 นายพิชยะ  ปันพรหม รางวัลส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การประกวด “วิจิตรตระการกรองร้อยต้นเทียนชัย 
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินีศรีแผ่นดิน”  
ประเภท ประชาชนทั่วไป 
โครงการ “เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 7”  
ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฏาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 

8 ก.ค. 2559 มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 

3 นางสาวชไมพร  พิมพ์พัชฏะ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  
ในการเข้าร่วมประกวด China World Fashion Design Contest 2016 ครั้งที่ 6 

19 ส.ค.2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

4 นางสาวน้้าทิพย์  เจริญสุข รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  
ในการเข้าร่วมประกวด China World Fashion Design Contest 2016 ครั้งที่ 6 

19 ส.ค.2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

5 นายยิวัฒน์  ผัดทะนา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 “กีฬาวอลเลย์บอล” 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 11 
ประจ้าปีการศึกษา 2559 “สงขลาเกมส”์ 
ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 3 กันยายน พ.ศ.2559 ณ จังหวัดสงขลา 

3 ก.ย.2559 ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

6 นายธนวัฒน์  สุริยา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 “กีฬาวอลเลย์บอล”  
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 11  
ประจ้าปีการศึกษา 2559 “สงขลาเกมส”์ 
ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 3 กันยายน พ.ศ.2559 ณ จังหวัดสงขลา 

3 ก.ย.2559 ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

 
 

7 นายเอกราช  มณีวรรณ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 “กีฬาวอลเลย์บอล” การแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 11  
ประจ้าปีการศึกษา 2559 “สงขลาเกมส”์ 
ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 3 กันยายน พ.ศ.2559 ณ จังหวัดสงขลา 

3 ก.ย.2559 ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

 
 



นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ประจ าปีการศึกษา 2559 (พฤษภาคม 2559 – มีนาคม 2560) 
 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล  รางวัลที่ได้รับ ให้ไว้ ณ วันที ่ หน่วยงาน 

8 นายชนัญชิดา  จันโอทาน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 “กีฬาวอลเลย์บอล” 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 11  
ประจ้าปีการศึกษา 2559 “สงขลาเกมส”์ 
ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 3 กันยายน พ.ศ.2559 ณ จังหวัดสงขลา 

3 ก.ย.2559 ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 
 

9 นายอดินันท์  สิทธิแก้ว รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 “กีฬาวอลเลย์บอล”  
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 11 
 ประจ้าปีการศึกษา 2559 “สงขลาเกมส”์ 
ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 3 กันยายน พ.ศ.2559 ณ จังหวัดสงขลา 

3 ก.ย.2559 ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

 

10 นายกิตติทัด  เขื่อนห้าว รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 “กีฬาวอลเลย์บอล”  
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 11 
 ประจ้าปีการศึกษา 2559 “สงขลาเกมส”์ 
ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 3 กันยายน พ.ศ.2559 ณ จังหวัดสงขลา 

3 ก.ย.2559 ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

 

11 นางสาวเกศวรา  สารปิง ได้รับรางวัลชมเชย  การแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชี ส้าหรับนักเรียน
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ครั้งที่ 8  

24 พ.ย.2559 คณะบัญชีมหาวิทยาลัยศรีปทมุ 
ร่วมกับสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร
แห่งประเทศไทย และสมาคมส้านักงาน
บัญชีคุณภาพ 

12 นางสาววริยา  ยอดปั๋น ได้รับรางวัลชมเชย  การแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชี ส้าหรับนักเรียน
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ครั้งที่ 8  

24 พ.ย.2559 คณะบัญชีมหาวิทยาลัยศรีปทมุ 
ร่วมกับสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร
แห่งประเทศไทย และสมาคมส้านักงาน
บัญชีคุณภาพ 

13 นางสาวสาริณี  นัยติ๊บ ได้รับรางวัลชมเชย  การแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชี ส้าหรับนักเรียน
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ครั้งที่ 8  

24 พ.ย.2559 คณะบัญชีมหาวิทยาลัยศรีปทมุ 
ร่วมกับสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร
แห่งประเทศไทย และสมาคมส้านักงาน
บัญชีคุณภาพ 
 



นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ประจ าปีการศึกษา 2559 (พฤษภาคม 2559 – มีนาคม 2560) 
 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล  รางวัลที่ได้รับ ให้ไว้ ณ วันที ่ หน่วยงาน 
14 นางสาวปิยนุช  ดีมาก ได้รับรางวัลชมเชย  การแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชี ส้าหรับนักเรียน

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ครั้งที่ 8  
24 พ.ย.2559 คณะบัญชีมหาวิทยาลัยศรีปทมุ 

ร่วมกับสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร
แห่งประเทศไทย และสมาคมส้านักงาน
บัญชีคุณภาพ 

15 นายศักดา  มาเยอะ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช.  

4 ก.ค.2559 ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 

16 นางสาวรุจิรา  แซ่เออ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การทดสอบทักษะการใช้ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช.  

4 ก.ค.2559 ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 

17 นายธนวัฒน์  สุริยะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬา วอลเลย์บอล ชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 11 “ชากังราวเกมส์” 
ระหว่างวันที่ 10 – 16 กรกฏาคม 2559 

16 ก.ค.2559 ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

18 นายนิวัฒน์  ผัดทะนง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬา วอลเลย์บอล ชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 11 “ชากังราวเกมส์” 
ระหว่างวันที่ 10 – 16 กรกฏาคม 2559 

16 ก.ค.2559 ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

19 นางสาวพัชรี  ประทายนอก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทกีฬา มวยไทยสมัครเล่น หญงิ 
 (รุ่น แบนต๊ัมเวท)การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค 
ภาคเหนือ ครั้งที่ 11 “ชากังราวเกมส”์ระหว่างวันที่ 10 – 16 กรกฏาคม 2559 

16 ก.ค.2559 ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 
 

20 นางสาววิภาณี  ร้องขันแก้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ประเภทกีฬา มวยไทยสมัครเล่น หญงิ 
 (รุ่น เปเปอร์เวท)การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค 
ภาคเหนือ ครั้งที่ 11 “ชากังราวเกมส”์ระหว่างวันที่ 10 – 16 กรกฏาคม 2559 

16 ก.ค.2559 ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

 
 
 



นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ประจ าปีการศึกษา 2559 (พฤษภาคม 2559 – มีนาคม 2560) 
 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล  รางวัลที่ได้รับ ให้ไว้ ณ วันที ่ หน่วยงาน 
21 นางสาวอัญชลี  สลีสองสม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการออกแบบ Web page การแข่งขัน

ทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ประจ้าปี
การศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
ล้าพูน 

13 ม.ค. 2560 ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

22 นายสัญชาติ  อ้าพันทรัพย ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการออกแบบ Web page การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ประจ้าปี
การศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
ล้าพูน 

13 ม.ค. 2560 ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

23 นางสาวมาลิณี  อาเซอ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการจดัท้าและเสนอขาย
รายการน้าเที่ยว ประเภททีม ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะ
พื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ประจ้าปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9 
– 13 มกราคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดล้าพูน 

13 ม.ค. 2560 ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

24 นางสาวนางแสง  นาเงิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการจดัท้าและเสนอขาย
รายการน้าเที่ยว ประเภททีม ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะ
พื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ประจ้าปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9 
– 13 มกราคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดล้าพูน 

13 ม.ค. 2560 ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

25 นางสาวอาภาพร  เยลุงกู ่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการจดัท้าและเสนอขาย
รายการน้าเที่ยว ประเภททีม ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะ
พื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ประจ้าปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9 
– 13 มกราคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดล้าพูน 

13 ม.ค. 2560 ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 



นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ประจ าปีการศึกษา 2559 (พฤษภาคม 2559 – มีนาคม 2560) 
 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล  รางวัลที่ได้รับ ให้ไว้ ณ วันที ่ หน่วยงาน 
26 นางสาวสกุลภัทร  เลากาศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการจดัท้าและเสนอขาย

รายการน้าเที่ยว ประเภททีม ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะ
พื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ประจ้าปีการศึกษา 2559  
ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดล้าพูน 

13 ม.ค. 2560 ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 
 
 

27 นางสาวพลอยแสง  หน่อใจยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการจดัท้าและเสนอขาย
รายการน้าเที่ยว ประเภททีม ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะ
พื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ประจ้าปีการศึกษา 2559  
ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดล้าพูน 

13 ม.ค. 2560 ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

28 นายสิปปภาส  แก้วรากมุก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะการวาดภาพคนเหมือน  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 
28 ประจ้าปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2560  
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดล้าพูน 

13 ม.ค. 2560 ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

29 นางสาวโจเมอ  เชอหมือ ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 
28 ประจ้าปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2560  
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดล้าพูน 

13 ม.ค. 2560 ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 
 
 

30 นายอาหล่อง  มาเยอะ ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น สาขาการศึกษาและวิชาการ เนื่องในวันเยาวชน
แห่งชาติ ประจ้าปี 2559 

15 ก.ย. 59 องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

31 นางสาวลิตาภา  ปันบุญ ได้รับรางงัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้ ระดับจังหวัด ประเภท สิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ 
ระดับ มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.) ชื่อผลงาน “2 IN 1” โครงการประกวด
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2559 จังหวัดเชียงราย  

31 พ.ค.59 ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 

 
 
 



นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ประจ าปีการศึกษา 2559 (พฤษภาคม 2559 – มีนาคม 2560) 
 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล  รางวัลที่ได้รับ ให้ไว้ ณ วันที ่ หน่วยงาน 
32 นางสาวบัวบาน  มาเยอะ ได้รับรางงัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ

เหลือใช้ ระดับจังหวัด ประเภท สิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ 
ระดับ มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.) ชื่อผลงาน “2 IN 1” โครงการประกวด
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2559 จังหวัดเชียงราย  

31 พ.ค.59 ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 

 
 

 
33 นางสาวอารียา  แซ่ล ี ได้รับรางงัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ

เหลือใช้ ระดับจังหวัด ประเภท สิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ 
ระดับ มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.) ชื่อผลงาน “2 IN 1” โครงการประกวด
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2559 จังหวัดเชียงราย  

31 พ.ค.59 ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 

34 นายภัควัต  ลือชัย ได้รับรางงัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้ ระดับจังหวัด ประเภท สิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ 
ระดับ มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.) ชื่อผลงาน “เสื่อส่วนตัว” โครงการ
ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2559 จังหวัดเชียงราย  

31 พ.ค.59 ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 

35 นางสาวบูแผ่ว  โหว่ยแหม่ะ ได้รับรางงัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้ ระดับจังหวัด ประเภท สิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ 
ระดับ มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.) ชื่อผลงาน “เสื่อส่วนตัว” โครงการ
ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2559 จังหวัดเชียงราย  

31 พ.ค.59 ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 

 
 

36 นางสาวน้้าฝน   พม่า ได้รับรางงัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้ ระดับจังหวัด ประเภท สิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ 
ระดับ มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.) ชื่อผลงาน “เสื่อส่วนตัว” โครงการ
ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2559 จังหวัดเชียงราย  

31 พ.ค.59 ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 

37 นางสาวปรียานุช  ก้อนแก้ว รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเซปักตะกร้อทีมเดี่ยว(หญิง) การแข่งขันกีฬาอาชีวะ
เกมส์ประจ้าปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 17 -19 มิถุนายน 2559  
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย 

19 ม.ิย.59 อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล  รางวัลที่ได้รับ ให้ไว้ ณ วันที ่ หน่วยงาน 
38 นางสาวเบญจมาภรณ์  อุทุมภา รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเซปักตะกร้อทีมเดี่ยว(หญิง) การแข่งขันกีฬาอาชีวะ

เกมส์ประจ้าปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 17 -19 มิถุนายน 2559  
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย 

19 ม.ิย.59 อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 

39 นางสาวสลินทิพย์  ธาตุอิน
จันทร ์

รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเซปักตะกร้อทีมเดี่ยว(หญิง) การแข่งขันกีฬาอาชีวะ
เกมส์ประจ้าปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 17 -19 มิถุนายน 2559  
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย 

19 ม.ิย.59 อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 

40 นางสาวอารี        มาเยอะ รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเซปักตะกร้อทีมเดี่ยว(หญิง) การแข่งขันกีฬาอาชีวะ
เกมส์ประจ้าปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 17 -19 มิถุนายน 2559  
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย 

19 ม.ิย.59 อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 

41 นายพงศกร        จักรสาน รองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดรักการอ่าน การประกวดแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน 
ประจ้าปีการศึกษา 2559 

17 พ.ย.59 อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 

42 นายณภัทร        ชีวิน
รัตนโรจน์ 

ได้รับรางวัลที่ 3 การแข่งขันตอบปัญหาธรรมมะ ระดับอุดมศึกษา  
ในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 6  

2 ก.ย.59 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

43 นางสาวเกศรินทร์  เครือศร ี ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาธรรมมะ ระดับอุดมศึกษา  
ในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 6  

2 ก.ย.59 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

44 นางสาวชลธิชา      ปญัญา ชนะเลิศ การประกวดเรียงความ หัวข้อ “ในหลวงของฉัน จากวันนั้นถึงวันนี้ 
 70 ปี แห่งการครองราชย์” 

9 มิ.ย.59 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

45 นายกรวิชญ์          อินศวร รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเรียงความ หัวข้อ “ในหลวงของฉัน จากวันนั้น
ถึงวันนี้ 70 ปี แห่งการครองราชย”์ 

9 มิ.ย.59 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

46 นางสาวจิราภรณ์    หมื่นแก้ว รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเรียงความ หัวข้อ “ในหลวงของฉัน จากวันนั้น
ถึงวันนี้ 70 ปี แห่งการครองราชย”์ 

9 มิ.ย.59 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

47 นายประเสริฐ         มาเยอะ รางวัลชมเชย การประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี  
งานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 13 ประจ้าปี พ.ศ. 2560 

13 ม.ค.60 เทศบาลนครเชียงราย 
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 ล าดับ ชื่อ-สกุล  รางวัลที่ได้รับ ให้ไว้ ณ วันที ่ หน่วยงาน 

48 นายสิปภาส   แก้วรากมุข ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพ ประเภทประชาชนทั่วไป ในงาน 
“มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2016” 

28 ธ.ค.59 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

49 นายอนุภัทร   จันทร์ช่วย ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพ ประเภทนักเรียน นักศึกษา 
 ในงาน “มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2016” 

28 ธ.ค.59 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

50 นางสาวพิมพ์ชนก   ขัติยะ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพ ประเภทประชาชนทั่วไป ในงาน 
“มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2016” 

28 ธ.ค.59 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

51 นายสิปปภาส        แก้วรากมุข ชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพ หัวข้อเศรษฐกจิพอเพียง ระดับอุดมศึกษา  
ณ สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและ
อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

18 ม.ค.60 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

52 นายวรัญญู          สมบูรณ ์ ชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพ หัวข้อเศรษฐกจิพอเพียง ระดับอุดมศึกษา  
ณ สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและ
อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

18 ม.ค.60 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

53 นายสรยุทธ์         จิตมโนวรรณ์ ชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพ หัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอุดมศึกษา  
ณ สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและ
อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

18 ม.ค.60 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

54 นายประเสริฐ       มาเยอะ ชนะเลิศ อันดับ 3 การแข่งขนัวาดภาพ หัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับอุดมศึกษา ณ สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

18 ม.ค.60 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

55 นายพันธวัช        เมืองต๊ิบ ชนะเลิศ อันดับ 3 การแข่งขนัวาดภาพ หัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับอุดมศึกษา ณ สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

18 ม.ค.60 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

56 นางสาวขนิษฐา    จรีาวรรณ ์ ชนะเลิศ อันดับ 3 การแข่งขนัวาดภาพ หัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับอุดมศึกษา ณ สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

18 ม.ค.60 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
 
 
 
 



นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ประจ าปีการศึกษา 2559 (พฤษภาคม 2559 – มีนาคม 2560) 
 
 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล  รางวัลที่ได้รับ ให้ไว้ ณ วันที ่ หน่วยงาน 
57 นายสุรยุทธิ์   ผึ่งผดุง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันลายปลานิล(สุก) งานสวนของกิ๋นบ้านเฮาสู่

อาหารพื้นเมือง ระดับนักศึกษา สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

18 ม.ค.60 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
 

 


