ผลการแขงขันหมากลอม ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจําปการศึกษา 2556
ประเภทเดี่ยวชาย ชนะเลิศ นายอภิสิทธ สิงหสุริยะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ประเภทเดี่ยวหญิง ชนะเลิศ นางสาวธิติมา บางชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
ประเภทคูหญิง ชนะเลิศ นางสาวรัติพร รัตนมาลี และนางสาวสุนันทา บางชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
ประเภทคูชาย ชนะเลิศ นายจันทรเกษม ผันผาย และนายดิษนันท เทพวงศ วอศ.เชียงราย
ประเภทคูผสม ชนะเลิศ นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณไตรย
และนางสาวเจนจิรา ณะอุโมงค วอศ.เชียงราย
ทีมชาย ชนะเลิศ นายปริม คุง, นายสิทธิกร สมร และนายสุรศักดิ์ อารินทรดวง วอศ.เชียงราย
ทีมหญิง ชนะเลิศ นางสาวภานุมาศ สุขจิตร, นางสาวปนฤทัย ติ๊บหนอ และนางสาวจันทร คําแขก วอศ.
เชียงราย
ทีมผสม
ชนะเลิศ นายยรรยง แซวาง, นายอภิวัฒน กุค้ําอู และนางสาวเอย นามแสง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

ผลการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ประจําปการศึกษา 2556

นักกีฬาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ไดเขารวมการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 8 “เวียงโกศัยเกมส”
วันที่ 14 – 20 กรกฎาคม 2556 ณ สนามองคการบริหารสวนจังหวัดแพร
รางวัลชนะเลิศการแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ ประเภททีมเดี่ยว(หญิง)
ไดแก นางสาวปณณิกา พิสัยเลิศ, นางสาวพนิดา อินทราวุฒิ, นางสาวลัดดา สุธิชานนท, นางสาวชลินดา แซมือ
และนางสาวทัศนีย อามอ
รางวัลชนะเลิศ บาสเกตบอล (หญิง) เขาแขงขันรวมกับทีมอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
ไดแก นางสาวกานตพิชชา สุขนภาพิทักษ และนางสาวกัลยรัตน สุขนภาพิทักษ

วิทยาลัยสงฆ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดจัดโครงการประกวดสื่อการสอน Media Contest
2013 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เขารวมการแขงขันการผลิตสื่อการเรียนการสอน CAI ภายใตหัวขอ
พุทธศาสนากับสังคมไทย
นักศึกษาเขารวมแขงขันประเภททีม ทีม IT_CVC จํานวน 3 คนไดแก 1.นายอนุพล จูมผลาศรี , นายสุรศักดิ์ อารินทร
ดวง และนางสาวเกศสุดา ชัยมงคล ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง พรอมใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท ครูผู
ควบคุมทีม คือ ครูสุริยา ตะศรีเรือน

ผลการประกวดคําขวัญ วันภาษาไทยแหงชาติ (วันที่ 29 กรกฎาคม 2556)

รางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ไมมีผูไดรับรางวัล
รางวัลชมเชย นายอนุรักษ เลหรัก สบบ.1/1 และนางสาวเกวลิน อุนเมืองแกว ชคค.1
ผลการประกวดกลอนวันสุนทรภู(วันที่ 26 มิถุนายน 2556)
รางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ไมมีผูไดรับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายเชิดชาย จอมวงศ ชคอ.1/1
รางวัลชมเชย นางสาวอาหมี่ หมื่อแล ชพบ.2/1, นางสาวธิดาลักษณ มาเยอะ ชพบ.3/4 และนายพิสิษฐ พรจิตสวัสดิ์ ชอร.2/2

ผลการประกวด China World Fashion Design Contest 2013 ครั้งที่ 3

แผนกวิชาคหกรรมผาและเครื่องแตงกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ไดเขารวมประกวด โครงการ China World Fashion
Design Contest 2013 ภายใต Concept “งามวิจิตรอารยธรรมสูคุณคาแหงอาเซียน” ระหวางวันที่ 31 กรกฎาคม –3 สิงหาคม 2556
ณ ศูนยการคาไซนาเวิลด วังบูรพา กรุงเทพมหานคร โดยไดผาเขารอบ 10 ทีม สุดทาย จํานวน 2 ผลงาน และไดรับรางวัล ดังนี้
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม Survay ชื่อผลงาน Decorative of Asean
นายอนันตชัย ประเสริฐ,นายวรายุส บุญสิทธิ์ ชคผ.2 และนายสุปรีชา คําตะ สคผ.2
ผานเขารอบ 10 ทีม สุดทาย ทีม
Costume ชื่อผลงาน The Art of Asean
นางสาวมาลี เปยงแล, นางสาวมาลี มาเยอะ และนางสาวบุษกร เหล็กเพชร ชคผ.3
ครูผูควบคุมทีม ครูภคพร ไพบูลย

ผลการประกวดสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช ป 2556

สิ่งประดิษฐประเภทของใชภายในบาน ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.)
รางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน “ผลิตภัณฑจากดินใบสักแหง”
ผูเขารวมประดิษฐ 1. น.ส.เกศินี สมยศ 2. น.ส.ญัฐติยา ปาเปาอาย 3. น.ส.เบญญาณี พลสาร ชั้น ชคค.3
ที่ปรึกษาผลงาน ครูกุลวรรณ รื่นรวย
รางวัลชมเชย ชื่อผลงาน “ของใชภายในบานจากขวดพลาสติก”
ผูเขารวมประดิษฐ 1.นางสาวปยธิดา แสนคํา 2. นางสาวโยสิตา สิทธิโชค 3.นางสาวบุหมี่ ผาวอ ชั้น ชคค.3
ที่ปรึกษาผลงาน ครูกุลวรรณ รื่นรวย
ระดับอาชีวศึกษา (ปวส./อุดมศึกษา)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ชื่อผลงาน “อัศวินโตะกลม”
ผูรวมเขาประดิษฐ 1. นายกิตติพส จันทรตัน 2.น.ส.เพชรลดา พรมมา 3.น.ส.ปยพัชร เกตุแท ชั้น สคค.1
ที่ปรึกษาผลงาน
ครูวันเพ็ญ พุทธฤทธ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชื่อผลงาน “ Black flower”
ผูรวมเขาประดิษฐ 1.น.ส.สุดามาศ โคนซงแสน 2.น.ส. อภิญญา เขื่อนแกว 3.น.ส. อนงคนาท สมการ ชั้น สคค.3
ที่ปรึกษาผลงาน
ครูวันเพ็ญ พุทธฤทธ

สิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช ประเภทเครื่องแตงกายจากวัสดุเหลือใช ระดับ นักเรียน /นักศึกษา/ประชาชน
รางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน “สายใยกัทลี”
ผูรวมเขาประดิษฐ
1.น.ส. เจนณิศตา แซจาว 2.น.ส. เพชรลดา พรมมา 3.น.ส.ปยพัชร เกตุแท ชั้น ชคค.3
ที่ปรึกษาผลงาน
ครูวันเพ็ญ พุทธฤทธ
รางวัลชมเชย ชื่อผลงาน “ For holiday”
ผูเขารวมการประดิษฐ 1.น.ส. สมพร อยูลือ 2. น.ส.อรพรรณ เซตูกู
3. น.ส. พรทิพย เมธีกิตติคุณ 4.น.ส.ลิสา โชเชกุ นักศึกษา ชั้น สคผ.1
ที่ปรึกษาผลงาน ครูแววตา ภูวิพิทยานนท
รางวัลชมเชย ชื่อผลงาน “พฤกษาสวรรค”
ผูเขารวมการประดิษฐ 1.น.ส. นายวนโชติ ใจทน 2.น.ส.พัชรา สุทธสม 3. น.ส.บัณฑิตา แกวฤาชา ชั้น ชคค.
3
ที่ปรึกษาผลงาน ครูกุลวรรณ รื่นรวย

รายชื่อ นักศึกษา ที่ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การแขงขัน R – Style Dancing ระดับประเทศ ปการศึกษา 2556
1.นายสุปรีชา คําตะ 2. นายณัฐวุฒิ เทพแสน 3.นายทศพล ผลพิศิษฐ 4. นางสาวอัจราพรรณ นันตา
5. นายธนกร เอื้องคํา 6. นางสาวพิมลพร พริบไหว 7. นางสาวจิราภร ทาสีเพชร 8. นางสาวอโนชา เสนารักษ
ครูผูควบคุมทีม ครูศิริลักษณ แกนจันทร ครูนันทภรณ ธิวงคเวียง

นักเรียน นักศึกษา เขารวมโครงการ SINGHA R-INTREN

นายรุงโรจน ภูมิตัน, นายอนิรุตต สองมา แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟฟคและนายอนุวัช ราชสมบัติ แผนกวิชาการ
เลขานุการ ที่ผานการคัดเลือกจากรอบแรก รอบคุณสมบัติเบื้องตน จํานวน 500 คนและผานเขาสูรอบสอง รอบขอเขียน
จํานวน 120 คน ในโครงการ SINGHA R-INTREN รุนที่ 3 ของบริษัท สิงห คอรเปอเรชั่น จํากัดและ เตรียมตัวเขาสูรอบที่สาม
รอบสัมภาษณ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาใหเหลือเพียง 40 คน เขารวมโครงการสงเสริมและพัฒนานักเรียนอาชีวศึกษาในการ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของไทย รวมกับ บริษัท สิงห คอรเปอเรชั่น จํากัด ตอไป

ผลการประกวดดนตรีโฟลคซอง ระดับอุดมศึกษา

นายอลงกต ไชยลังกา ชพค.2/2, นายปวุตม อนันต ชคอ.2/3,
นายคงเดช กองสุข ชศว.2 และนายสรวิชญ สรีตํา ชพค2/2
ไดเขารวมการแขงขันดนตรีโฟลคซอง ระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป เนื่องในงาน “23 ป สืบ นาคะเสถียร
เพื่อสิ่งแวดลอม” ไดรับรางวัลชนะเลิศพรอมเงินรางวัล 1,000 บาท วันที่ 3 กันยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผลการแขงขันการประกวด โครงงานวิทยาศาสตรและประกวดวาดภาพ ในหัวขอ “วิทยาศาสตรกับสิ่งแวดลอม”
ประจําปการศึกษา 2556 วันที่ 17 กันยายน 2556

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับ ปวช.
รางวัลชนะเลิศ กากกาแฟปรับสภาพดิน
ไดแก น.ส. กวินนิจ สุธรรมยอง, น.ส. จันทรจิรา สมศรี และ น.ส.สุภาพร พิสัยเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นําชงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ไดแก น.ส. ทิพยวิมล ชุมภูวงค, น.ส.พสิกา ชื่นสม และ น.ส. ศรัณยรพร ติ๊บหนอ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ไขเค็มสมุนไพร
ไดแก น.ส. นพรัตน คําลือวงศ, นายพิสิษฐ พรจิตสวัสดิ์ และ น.ส. รุงกมล อภิธนัง
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับ ปวส.
ชนะเลิศ กระดาษสาจากมูลชาง
ไดแก น.ส. ขวัญดาว ทาเลเค, น.ส. รัชฏา สุริยะ และ น.ส. ศุภาวรรณ แบลเซะ
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ขาวตูจากกากถั่วเหลือง
ไดแก น.ส. มลทิพ แกวใจ, น.ส. ศศิธร วรรณสุข และ น.ส. สุมิตรา เซเบียว
รองชนะเลิศ อันดับ 2 การศึกษาสมุนไพรฆาแมลงสาบ
ไดแก น.ส. เปมิกา เทพวงค, น.ส. วิภาวรรณ พยายาม และ น.ส. มุกมณี แซฟุง
การประกวดวาดภาพในหัวขอ “วิทยาศาสตรกับสิ่งแวดลอม” ระดับ ปวช. และ ปวส.
ชนะเลิศ นายณัฐวุฒิ สิงหฆะ
รองชนเลิศ อันดับ 1 นายธีรวัฒน ทิศสะเกตุ
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายธรีสิทธิ์ รวงทอง

ผลการเสนอแผนธุรกิจ ประจําปการศึกษา 2556

ธนาคารออมสิน ไดจัดการประกวดแผนธุรกิจ “ออมสิน จากรอยสูลาน” เพื่อเชิญชวนให นักเรียน นักศึกษา เสนอ
แนวทางการคิดแผนธุรกิจของคนรุนใหม ที่โดดเดนและแตกตาง ( Distinctive Completive & value Creation) ซึ่งทางธนาคาร
ออมสิน ไดประกาศรายชื่อ แผนธุรกิจจากผูสมัครทั่วประเทศ 1,300 แผน ผานการคัดเลือก รอบที่ 1 จํานวน 100 แผน
โดยมีนักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟค ผานการคัดเลือก จํานวน 2 แผน
(สงทั้งหมด 13 แผน)
ไดแก 1. แผนธุรกิจปาทองโกไรน้ํามัน ทีม ใจกวางฟลม
สมาชิก นายรุงโรจน ภูมิตัน , นางสาวประภาสิริ สุริยนต และนางสาวจริยา วูแม
2. แผนธุรกิจ เครื่องปนไฟฟาพลังงานแมเหล็กไฟฟา
สมาชิก นายธีรพงษ เตรียมอาย , นายปยพล ทนทาน และ นายวรากรณ ทรงคํา
ครูผูควบคุม ครูสุรสิทธิ์ ปุสุรินทรคํา และครูนัยรัตน กลาวิเศษ รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท
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รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ประจําปการศึกษา 2556

นางสาวบาบีนา อายี ชพบ.
นางสาวศิรดา วงศพิทักษวัฒนา ชพบ.
นางสาวพาทินธิดา วชิรอาภา ชพบ.
นางสาวปยธิดา เตมิยะ ชพบ.
นายสรโม เอาแม ชพบ.
นางสาวอาเมีย และเชอ ชพบ.
นายคณิณ ชัยชนะ ชศว.
นายธีรสิทธิ รวงทอง ชศว.
นางสาววริยา ยอดปน ชพบ.
นางสาวสุธิดา สารเสวก ชพบ.
นางสาวกฤตพร รินนายรักษ ชพบ.
นางสาวกาญจนา นามนวล ชพบ.
นางสาวรัตนา หมูนิล ชพค.
นายกันตณภัทร สิริโชติชัยกูล ชอร.
นายศักดิ์สิทธิ์ บุญธรรมมาภณ ชออ.
นายมนัสนันท จิรัชกิจ ชออ.
นายปยพล ทนทาน สศค.
นายธนากร แกวเกา สบจ.
นางสาวณัฐธิดา ทาววินาทร สคผ.
นางสาวอารีย แสงดี สอร.
นางสาวปนัดดา วันดี สออ.
นางสาวจารุวัลย ชุมฟอง สบบ.
นางสาประภา แบแจกุ สบบ.
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ครูที่ปรึกษา นางนลินทิพย วรานนท
ครูที่ปรึกษา นางนลินทิพย วรานนท
ครูที่ปรึกษา นางยุวดี กันทะ
ครูที่ปรึกษา นางยุวดี กันทะ
ครูที่ปรึกษา นางเยาวเรศ เวียงคํา
ครูที่ปรึกษา นางเยาวเรศ เวียงคํา
ครูที่ปรึกษา นายสุรชิต ทะยะธง
ครูที่ปรึกษา นายสุรชิต ทะยะธง
ครูที่ปรึกษา นางมณีเนตร วรรณปทีป
ครูที่ปรึกษา นางมณีเนตร วรรณปทีป
ครูที่ปรึกษา นางปรารถนา เชียงสง
ครูที่ปรึกษา นางสาวศุภนิชา โยปนเตี้ย
ครูที่ปรึกษา นายประพันธ มอนแกว
ครูที่ปรึกษา วาที่ ร.ต. นภาพร บอแกว
ครูที่ปรึกษา นางสาวพิศมัย ตะวิโล
ครูที่ปรึกษา นางสาวพิศมัย ตะวิโล
ครูที่ปรึกษา นางนัยรัตน กลาวิเศษ
ครูที่ปรึกษา นางพจนา นพรัตน
ครูที่ปรึกษา นางอมรทิพย สิงหากัน
ครูที่ปรึกษา นางพิมพณดา นนประสาท
ครูที่ปรึกษา นางวัชรี แสนสิงหชัย
ครูที่ปรึกษา นางนลินทิพย วรานนท
ครูที่ปรึกษา นางนลินทิพย วรานนท

ผลการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับหนวย หนวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ปการศึกษา 2556
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ทักษะรักการอาน
รางวัลชนะเลิศ นางสาวพลอยแสง หนอใจษา
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายเจนวิส มาเยอ
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายเชิดชาย จอมวงค
ทักษะสุนทรพจนภาษาไทย
รางวัลชนะเลิศ นายนันทวัฒน คิดรักเมือง
ทักษะมารยาทไทย
รางวัลชนะเลิศ นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณไตรย ชคอ.2/1 และ น.ส.กุลริศรา คําแกน ชพบ.2/3
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายวิศิษฐ อภิญญาวิศาล ชพบ.2/3
รองชนะเลิศ อันดับ 2 น.ส.ญาณิศา อินทร ชคผ.1
ทักษะการพูดในที่สาธารณะเปนภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest)
รางวัลชนะเลิศ น.ส.อาเมอ อาซองกู
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายชญานนท เทพอุดม
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายพนมกร พลโฮม
ทักษะพูดสาธิตภาษาอังกฤษ (Demonstration Contest)
รางวัลชนะเลิศ น.ส.นภาพร ชมรัตน
รองชนะเลิศ อันดับ 1 น.ส.จุฑามาศ แถลงนิตย
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายอดิศักดิ์ ประกอบผล
ทักษะสุนทรพจนภาษาจีนกลาง
รางวัลชนะเลิศ น.ส.อัจฉรา ยี่ยูง
รองชนะเลิศ อันดับ 1 น.ส. ทิพากร รักชาติ
ทักษะการตอบปญหาทางวิชาการ (วิชาประวัติศาสตรไทย)
รางวัลชนะเลิศ
นางสาวบุญรอง จะปอ และ นางสาวสาริณี นัยติ๊บ
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวสุธิดา สารเสวก และ นางสาวรัษฎากร สุขเกษม
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวพัชรี ธรรมวาจา และ นางสาวสิรามล เพ็ชรฉิม
การประกวดรองเพลงไทยสากล ชาย
ชนะเลิศ นายอินจันทร วัวเยอะ
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายศักยภาพ สงวนดี
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายนันทบดี ปงรังสี
การประกวดรองเพลงไทยสากล หญิง
ชนะเลิศ น.ส.มาริโกะ กามอน และ น.ส.อนงนาฎ รักษา
รองชนะเลิศ อันดับ 1 น.ส.ชุติมา อุยแม
รองชนะเลิศ อันดับ 2 น.ส.ศิรัญญา จิตกัน
การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง ชาย

ชนะเลิศ นายวรพงษ ติ๋นเอย
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายณัฐวุฒิ เทพแสน
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายเจษฎา ปงจันตา
การประกวดรองเพลงไทยลูกทุงหญิง
ชนะเลิศ น.ส.นภาลัย มากัง
รองชนะเลิศ อันดับ 1 น.ส.ปรียารัตน พรหมตัน
รองชนะเลิศ อันดับ 2 น.ส.พัชราภรณ ไชยมงคล, น.ส.อําพร ปอแชะ และ จุฑาทิพย สุตินกาศ
การประกวดรองเพลงสากล ชาย
ชนะเลิศ นายศักยภาพ สงวนดี
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายเจษฎา ปงจันตา
การประกวดรองเพลงสากล หญิง
ชนะเลิศ น.ส.อําพร ปอแชะ
รองชนะเลิศ อันดับ 1 น.ส.อริยา ปญญาบุญ
รองชนะเลิศ อันดับ 2 น.ส.สุนีย แซอึ้ง

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับหนวย หนวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ปการศึกษา 2556
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ประเภทวิชาคหกรรม
ทักษะวิชาการออกแบบและตกแตงเสื้อ ระดับ ปวช.
รางวัลชนะเลิศ น.ส.อุษา แซโซง, น.ส.เสาวณีย แซหวา และนายวรายุส บุญสิทธิ์
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 น.ส.พัชรา เยเบียง และ น.ส.มัทนา โซคากุ
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 น.ส.กิดาการ แซวาง และ น.ส.บูแยะ เบียวแซ
ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องใชในครัวเรือน (หมอนอิง) ระดับ ปวส.
รางวัลชนะเลิศ น.ส.รัตนาพร แซหลี และ น.ส.ชุติมา โอเปย
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 น.ส.ภาวสุทธิ์ จันทรประเสริฐ และ น.ส.ศิริวรรณ ยีแจะ
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 น.ส.ณัฐธิดา ทาววทนาทร และ น.ส.ยุพิน ศรีชัยมูล
ทักษะการประกอบอาหารวางไทยหรือยําและอาหารจานหลัก ระดับ ปวช.
รางวัลชนะเลิศ นางสาวนิติกุล แซเติ๋น, นางสาวฐิติชญา อนุรักวงตระกูล และนางสาวชนิสรา ใจสูง
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาววิภาวรรณ จุยนวม,นางสาวพิมพภา สามตาล และนางสาวณัฐริกา ชัยวัน
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวจีราภรณ แกวงาม, นางสาวณัฐมาศ ขัดโพธิ์ และนายเศรษฐกิจ พุทธโคตร
ทักษะการประกอบอาหารและแสดงอาหารโดยใชวัตตุดิบหลักจากปลาดุก ระดับ ปวส.
รางวัลชนะเลิศ นางสาวภาวินี แซพา,นางสาวจารุวรรณ ซือมือ และนายเกียรติศักดิ์ สามแกว
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวศศิธร วรรณสุข,นางสาวมลทิพ แกวใจ และนางสาวบุศรินทร พิชัย
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายสาวเหมสุดา ขันสุธรรรม,นางสาววชิราภรณ ปนแกว และนางสาวสุนิสา ทองประไพภัก
ทักษะการประดิษฐดอกไมจากวัสดุธรรมชาติ
ระดับ ปวช.
รางวัลชนะเลิศ นายภานุพงษ ขัดปุย
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายนันทรัตน คิดรักเมือง
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 น.ส.เกศินี สมยศ
ทักษะการประดิษฐของที่ระลึกสําหรับตกแตงบาน ระดับ ปวส.
รางวัลชนะเลิศ น.ส.เจนณิศตา แซจาว และน.ส. สุกัญญา สมวันดี
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 น.ส.ปยพัชร เกตุแท, น.ส.อภิญญา เขื่อนแกว แล น.ส.สมพร ปนเขื่อนแกว
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 น.ส.ศุภมาส สุเตนัน และ นายกิตติพศ จันทรทัน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ
ทักษะการบัญชีกับคอมพิวเตอร ระดับ ปวช.
รางวัลชนะเลิศ นายศุภวิชญ หนอแกว และ น.ส.เบญจวรรณ บุญธรรม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 น.ส.สุปราณี เกเยน และ น.ส.กมลวรรณ ตันมาลี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นายกิติศักดิ์ เครื่องสนุก และ น.ส.กฤตพร รินนายรักษ
ทักษะวิชาโปแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส.
รางวัลชนะเลิศ นายธนวัฒน เขื่อนคําแสน และ น.ส.เบญจวรรณ แปงเงิน
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายธนาวัฒน บุญแสง และ น.ส.ประภารัตน เฌอมือ
รองชนะเลิศ อันดับ 2 น.ส.พัทธมน ฟูชามินทร

ทักษะการตอบปญหาทางการบัญชี ระดับ ปวช.
รางวัลชนะเลิศ นางสาวชุติมา โชคชัย, นางสาวนางเอย งามดี และนางสาวยุพิน นายแสง
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวจิราภา สุริวรรณ, นางสาวมินตรา ไชยประเสริฐ และนางสาววราภรณ เดชะอุป
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวธัญลักษณ มาเยอะ, นางสาวยูยือ อาแบะ และนางสาวกานดา อาหงี่
ทักษะการตอบปญหาทางการบัญชี ระดับ ปวส.
รางวัลชนะเลิศ นางสาวสุรารักษ แสงแกว, นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ และนางสาวอัจฉรี อินทยศ
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายสิรภพ ปริปุรณะ, นายจีรภัทร มูลเมือง และนางสาวบุศรากร ออมอุไร
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวเปมิกา เทพวงศ, นางสาววิภาวรรณ พยายาม และนางสาวมุกมณี แซฟุง
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวช.
รางวัลชนะเลิศ นายกษิดิศ เองฉวน, นายณัฐพล ฝอยทอง แล น.ส.กนกวรรณ สุทธนู
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 น.ส.วิภาดา กองมา, น.ส.เจนจิรา นามนวล และ น.ส.รุงอรุณ อิ่นเจริญผล
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 น.ส.วรรณภา วิชาเร็ว, น.ส.จารุวรรณ ปญญาเหมือง และ นายวิกรานต ทําทาน
ทักษะ The Marketing Challenge
รางวัลชนะเลิศ น.ส.เจวลี โนหลักหมื่น, น.ส.วรัญญา มังคะลาด, น.ส.วิไลวรรณ ธรรมสอน และ น.ส.เจนจิรา ทาบุญสม
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1น.ส.วรัญญา มาเมือง, น.ส.ณัฏฐิกาทิพย แสนเมืองมา, น.ส.น้ําฝน ทาคํามา และน.ส.นันทนา นามศักดิ์
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2นายอรรถพล คนควร, นายกิติกุล ชุณหกิจ, นายศักดิ์ชัย อภิสุนทรกุล และ นายวีรยุทธ เยเปย
ทักษะพิมพดีดไทยดวยคอมพิวเตอร ระดับ ปวช.
รางวัลชนะเลิศ น.ส.สุพัตรา ทะธาศรัย
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 น.ส.สุนิสา เพเมีย
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 น.ส.นิรภัทร ยศกาศ
ทักษะพิมพดีดไทยดวยคอมพิวเตอร ระดับ ปวส.
รางวัลชนะเลิศ นายณัฐวุฒิ พรมศรี
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 น.ส.ธิดารัตน มหาชัย
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 น.ส.ชนิภรณ พรมชุมสา
ทักษะพิมพดีดอังกฤษดวยคอมพิวเตอร ระดับ ปวช.
รางวัลชนะเลิศ น.ส.สุนิสา เพเมีย
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 น.ส.หลา แสงแกว
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 น.ส.วิมลพร อุนเรือน
ทักษะพิมพดีดอังกฤษดวยคอมพิวเตอร ระดับ ปวส.
รางวัลชนะเลิศ น.ส.ชนิภรณ พรมชุมสา
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายณัฐวุฒิ พรมศรี
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 น.ส.ศุภลักษณ บั้งเงิน
ทักษะ Web Design and Program ระดับ ปวช./ปวส.
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวจารวี ใจรังเย็น และ จินดาภา ปนแกว

ทักษะการเขียนโปรแกรม Text mode ระดับ ปวช./ปวส.
รางวัลชนะเลิศ นายพนมกร พลโฮม
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 น.ส.รุงทิพย พรเอี่ยม
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 น.ส.รัตนา หมูนิล
ทักษะการประกอบซอมคอมพิวเตอร ระดับ ปวช./ปวส.
รางวัลชนะเลิศ นายพุทธมนต ถานอย
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายเดโชพล อินตะแกว
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายอนันต แสงเพ็ชรศิริพันธ
ทักษะการเขียนโปรแกรม GUI ระดับ ปวช.
รางวัลชนะเลิศ นายเดโชพล อินตะแกว
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 น.ส.รัตนา หมูนิล
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายพนมกร พลโฮม
ทักษะการเขียนโปรแกรม GUI ระดับ ปวส.
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายสุรศักดิ์ อารินทรดวง
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายอนุพล จูมพลาศรี
ทักษะ Graphic Animation ระดับ ปวช./ ปวส.
รางวัลชนะเลิศ นายรัตกร ฤชาพิทยา และ นายสงศธร อยูเรือนงาม
ทักษะการใชโปรแกรมประมวลผลคํา
รางวัลชนะเลิศ น.ส.รุงทิวา คําอินตะ
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายกิตติพศ แซซาง
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 น.ส.อรณิชา มีทรัพยมั่นคง
ทักษะวิชาการใชโปรแกรมตารางงาน
รางวัลชนะเลิศ นายมัธทิว พงษจิตภักดิ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นายศิรวิทย เชื้อเมืองพาน
ประเภทวิชาศิลปกรรม
ทักษะการวาดภาพคนเหมือน ระดับ ปวช.
รางวัลชนะเลิศ นายธนพล
แซพา
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 น.ส.วรรณภัสสร คําปนปู
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายนพรัตน พักนิน
ทักษะการวาดภาพหุนนิ่งสีน้ํา ระดับ ปวช.
รางวัลชนะเลิศ นายราชศักดิ์ ศิริทัศน
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายธนโชติ แสงแกว
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายอภิรัฐ ขุมสิงหคํา

ทักษะการออกบแบบโปสเตอรตอตานยาเสพติด ระดับ ปวช.
รางวัลชนะเลิศ นายศุภกฤต ตุงคํา
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายศักดิ์เศรษฐ โหวตมงคล
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายทีฆวัฒน ปญญาไหว
ทักษะการออกแบบหองรับแขก ระดับ ปวช.
รางวัลชนะเลิศ น.ส.สุพรรษา ชุมมะโม
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายการัณยภาส โพธาชัย
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 น.ส.กันตพิชญ ดีมาก
ทักษะการออกแบบผลิตภัณฑตูโชว ระดับ ปวช.
รางวัลชนะเลิศ น.ส.เบญจวรรณ จําปาวัน
ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑผลไมแปรรูปดวยคอมพิวเตอร ระดับ ปวช./ ปวส.
รางวัลชนะเลิศ นายสมพงษ สมชัย และ นายขวัญชัย อุนติ๊บ
ทักษะงานออกแบบ 2D Animation ระดับ ปวช./ ปวส.
รางวัลชนะเลิศ นายปยพล ทนทาน และ นายธีรพงษ เตรียมชัย
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายสิทธิพงษ นามวงค
ทักษะการถายภาพ Candid ระดับ ปวช./ ปวส.
รางวัลชนะเลิศ นายอิทธิพล คูดิษฐาเลิศ
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 น.ส.บลารี สิทธิชัยคํา
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 น.ส.เบญทิพย สําราญ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (หญิงเดี่ยว)
รางวัลชนะเลิศ น.ส.จุฑามาศ ทิมภราดร
ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (ชายเดี่ยว) ระดับ ปวช./ ปวส.
รางวัลชนะเลิศ นายกรกช ไกรสอน
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายบุรินทร บัวสุวรรณ
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายอรรถพล วงคษา
ทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว
รางวัลชนะเลิศ น.ส.ชลินดา แชมือ และ น.ส.ปนัดดา วันดี
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายอดิเรก พุทธจันทร และ นายศักดิ์สิทธิ์ บุญธรรมาพล

