รายงานผลการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับหนวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2555
ทักษะวิชา การจัดทําและเสนอขายการนําเที่ยว
รางวัลชนะเลิศ ไดแก
นางสาวปนัดดา วันดี และ นางสาวชลินดา ชือมือ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ไดแก
นางสาวทัศนีย อามอ และ นางสาวสุภาพร เทพเตียง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ไดแก
นางสาวพัชรินทร และ นายอัครมล มั้งเงิน
ทักษะวิชา โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
รางวัลชนะเลิศ ไดแก
นางสาวกนกวรรณ ชัยขันตะ และ นางสาวดลพร วิริยะตระกูลธร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ไดแก
นางสาวพิมพิกา ขุนแกว และ นางสาวบําเพ็ญ แซจาว
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ไดแก
นางสาวธารารัตน พรมยศ และ นางสาวรัตนา แซลี่
ทักษะวิชา การบัญชีกับคอมพิวเตอร
รางวัลชนะเลิศ ไดแก
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ไดแก
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ไดแก

นางสาวอรุณรัตน สุริโย และ นางสาวนันทิยา นันตะปาน
นางสาวรัตติกาล วงคษา และ นางสาวปรียานุช สุกันโท
นางสาวรวีวรรณ กลิ่มหอม และ นางสาวพิศชนก ใจวังโลก

ทักษะวิชา ตัดเย็บชุดกระโปรงเด็กหญิงวัย 5 ขวบ
รางวัลชนะเลิศ ไดแก
นางสาวพัชรี อามอ,นางสาวยุพิน เพียรเชกุ และ นางสาวพรทิพย เมรีกิตติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1ไดแก นางสาวสุพรรณ เชอมือ,นางสาวสุภิสรา แซยาง และ นางสาวสายใจ เบียแล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ไดแก นางสาวธารารัตน พรมยศ และ นางสาวยุพิน กัดเมตร
ทักษะวิชา การวาดภาพคนเหมือน
รางวัลชนะเลิศ ไดแก
นายหอง หนานบุญ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ไดแก
นายนพรัตน พัคนิน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2
ไดแก นายธนโชติ แสงแกว

ชศว. 2
ชศว. 2
ชศว. 1

ทักษะวิชา งานวาดภาพสีน้ําหุนนิ่ง
รางวัลชนะเลิศ
ไดแก
นายปยะราช ชัยชนะ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1
ไดแก นายหัตถชัย ซูชื่น
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2
ไดแก นายรณชัย ชัยลงกา

ชศว. 2
ชศว. 3
ชศว. 2

ทักษะวิชา
การพูดสาธิตภาษาอังกฤษ
รางวัลชนะเลิศ
ไดแก นายมนแกว แสงวง ชคอ.3/2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ไดแก นางสาวพลับพลึง อุปนัน ชศป.1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2
ไดแก นางสาวจิตมณี ชัยวงค ชออ.3/1

ทักษะวิชา
การกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ
รางวัลชนะเลิศ
ไดแก นางสาวปารีนา กันทะลึก สบบ. 2/2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1
ไดแก นางสาวกฤตพร รินนายรักษ ชพบ.1/3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2
ไดแก นายพิษณุ ลาปง ชพบ.1/3
ทักษะวิชา
การกลาวสุนทรพจนภาษาจีน
รางวัลชนะเลิศ
ไดแก
นางสาวโสภา ทูตสันติ ปวช.2 แผนกผาและเครื่องแตงกาย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1
ไดแก นางสาวกัลยรัตน สุขนภาพิทักษ ปวส.1 อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2
ไดแก นางสาวกานตพิชชา สุนขภาพิทักษ ปวส.1 อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ทักษะวิชา
การตอบปญหาการทองเที่ยว
รางวัลชนะเลิศ
ไดแก นางสาวมัลลิกา อินตะรัตน และ นางสาวอรพรรณ คําหนัก
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ไดแก นางสาวทัศนีย อามอ,นางสาวสมศรี ยูเปย, นางสาวสุรีวัลย สุภาพ
และ นางสาวกมลทิพย พูลสวัสดิ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ไดแก นางสาวสิเรียม ราชคม และ นางสาวนภาภรณ สินไพบูลย
ทักษะวิชา
การตอบปญหาการทองเที่ยว
รางวัลชนะเลิศ
ไดแก นางสาวมัลลิกา อินตะรัตน และ นางสาวอรพรรณ คําหนัก
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ไดแก นางสาวทัศนีย อามอ,นางสาวสมศรี ยูเปย,นางสาวสุรีวัลย สุภาพ
และ นางสาวกมลทิพย พูลสวัสดิ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ไดแก นางสาวสิเรียม ราชคม และ นางสาวนภาภรณ สินไพบูลย
ทักษะวิชา
การตอบปญหาทางวิชาการ (ประวัติศาสตร)
รางวัลชนะเลิศ ไดแก นางสาวบุญรอง จะปอ และ นางสาวสารณี นัยติ๊บ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ไดแก นางสาวประคองวรรณ ทองสวาท และ นางสาวกมลฉัตร หินแกว
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ไดแก นางสาววิศิษฏ อภิญญาวิศาล และ นางสาวสิรามล เพ็ชรฉิม
ทักษะวิชา
การใชโปรแกรมประมวงผลคํา
รางวัลชนะเลิศ
ไดแก นางสาวเกศญาภรณ ชุมทองสุข
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1
ไดแก นางสาวชฏาวรรณ จิตรรักษ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2
ไดแก นางสาววรรณิษา ประเสริฐ
ทักษะวิชา
การใชโปรแกรม Access
รางวัลชนะเลิศ
ไดแก นายธนกฤต ผลาผล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1
ไดแก นายอนุพล จุมพลาศรี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2
ไดแก นายกษิดิศ คําเปก

ผลการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐานและทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย วันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2555
พูดสาธิตภาษาอังกฤษ
รางวัลชนะเลิศ ไดแก นายมนแกว แสงวง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
การกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ รางวัลชนะเลิศ ไดแก นางสาวปารีณา กันทะลึก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
การกลาวสุนทรพจนภาษาจีน รางวัลชนะเลิศ ไดแก นางสาวโสภา ทูตสันติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
การเลานิทานพื้นบาน
รางวัลชนะเลิศ ไดแก นางสาวพรพิมล แซหวาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
การประกวดรองเพลงไทยลูกทุงชาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก นายพิษณุ ลาปง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
การประกวดรองเพลงไทยลูกทุงหญิง
รางวัลชนะเลิศ ไดแก นางสาวนภาลัย ทากัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
การประกวดรองเพลงไทยสากลชาย
รางวัลชนะเลิศ ไดแก นายมานพ แชมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
การประกวดรองเพลงไทยสากลหญิง
รางวัลชนะเลิศ ไดแก นางสาวอนงคนาฏ รักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
การประกวดรองเพลงสากลชาย
รางวัลชนะเลิศ ไดแก นายศักยภาพ สงวนดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
การประกวดรองเพลงสากลหญิง
รางวัลชนะเลิศ ไดแก นางสาวนงลักษณ อายีกู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายการ
ประกวดวงดนตรีโฟลคซอง
รางวัลชนะเลิศ ไดแก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
การตอบปญหาทางประวัติศาสตร
รางวัลชนะเลิศ ไดแก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวบุญรอง จะปอ
และ นางสาวสาริณี นัยติ๊บ
ทักษะพิมพดีดภาษาอังกฤษ
รางวัลชนะเลิศ ไดแก นางสาวสุนิสา เพเมีย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
การใชโปรแกรมบัญชีกับคอม ปวช. รางวัลชนะเลิศ ไดแก นายศุภวิชญ หนอแกวและนางสาวฉัตรธิดา วงคตั้ง วอศ.ชร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก น.ส.เบญจวรรณ บุญธรรมและน.ส.วรากรณ เดชะอูป วอศ.ชร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก นายธนาวัฒน บุญแสงและนางสาวนันทฉัตร ตางใจ วอศ.ชร
ทักษะอาหารวางใชวัตถุดิบจากเผือก
รางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ไดแก นายเกียรติศักดิ์ สามแกว, นางสาวนันทิกานต ปญญาโก และ
นางสาวสินีนาฏ สุทิน
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ
รางวัลชนะเลิศ ไดแก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ,นางสาวทัญฑิกาญจน อุดปน,
นางสาวมาริษา ตาทอง, นางสาววรรณภา วิชาเร็ว , นางสาวบําเพ็ญ แซจาวและ นางสาวพิมพิกา ขุนแกว
การประกวด Lip Sing Dancer รางวัลชนะเลิศ ไดแก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

นักเรียน นักศึกษา ที่เปนตัวแทน อศจ.เชียงราย ทีไ่ ดรับรางวัลในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน
ระดับภาค ภาคเหนือ วันที่ 11 -15 ธันวาคม 2555 ณ จังหวัดนครสวรรค

การประกวด Lip Synch Dancer ไทยลูกทุง ประกอบดวย
รางวัลชนะเลิศ ไดแก นายสุปรีชา คําตะ, นายอนันทชัย ประเสริฐ,นายชัยชาญ บานใจ, นายธนากรณ เอื้องคํา,
น.ส.จิราภา ทาสีเพชร, น.ส.ปยะพร ประดับวรรณ, น.ส.พิมลพร พริบไหว, น.ส.อโนชา เสานารักษ, น.ส.กนกวรรณ พุทธ
วงศ, น.ส.อัจฉราพรรณ นันตา, น.ส.ฐิติมา โชคชัย, น.ส.ชุติมา โชคชัยและ น.ส.พรหมณชนก กาใจ
สุนทรพจนภาษาจีน รางวัลชนะเลิศ ไดแก นางสาวโสภา ทูตสันติ
การเลานิทานพื้นบาน รางวัลชนะเลิศ ไดแก นางสาวพรพิมล แซหวาง
การตอบปญหาทางประวัติศาสตร รางวัลชนะเลิศ ไดแก นางสาวบุญรอง จะปอและนางสาวสาริณี นัยติ๊บ
รางวัลเหรียญทอง หนวยมาตรฐาน องคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ
หนวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
การตัดเย็บเสื้อเชิ้ตสตรีเขารูปแขนสั้น รางวัลชนะเลิศ ไดแก นางสาวสมพร อยูลือและนางสาวรัตนาพร แซหลี
การตัดเย็บชุดลําลองวัยรุนคนละทอน อายุ 14-15 ป รางวัลชนะเลิศ ไดแก นางสาวอิ่น นามเถาวและนางสาวสุพรรณ เชอมือ
การจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว รางวัลชนะเลิศ ไดแก นางสาวชลินดา แชมือและนางสาวปนัดดา วันดี
การผสมเครื่องดื่ม (ชาย) รางวัลชนะเลิศ ไดแก นายวาณุชิต พุทธวงศ
การประกวดรองเพลง ประเภทเพลงไทยสากลหญิง รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ไดแก นางสาวมาริโกะ กามอน
การบัญชีกับคอมพิวเตอร ระดับ ปวส. รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ไดแก นางสาวนันทิยา นันตะปาน
และ นางสาวอรุณรัตน สุริโย
การประกวดรองเพลง ประเภทเพลงไทยลูกทุงหญิง รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ไดแก นางสาวนภาลัย มากัง
สุนทรพจนภาษาอังกฤษ รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ไดแก นางสาวปารีณา กันทะลึก
การจัดดอกไมสดแนวคิดสรางสรรค รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ไดแก นายณัฐวุฒิ วรรณชัย,นายเสกสรร ปง
รังสีและนายอภิสิทธิ์ สายเครือรินทร
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. รางวัลเหรียญทองแดง ไดแก นางสาวดลพร วิริยะตระกูลธร
และ นางสาวกนกวรรณ ชัยขันตะ
การบัญชีกับคอมพิวเตอร ระดับ ปวช. รางวัลชมเชย ไดแก นายสุภวิทญ หนอแกว
และ นางสาวเบญจวรรณ บุญธรรม
การประดิษฐดอกไมคลุมไตร(ทรงประทุน) รางวัลชมชมเชย ไดแก นายวรโชติ ใจทน,นายภานุพงษ ขัดปุย,
นายวัชระพงศ ยักกันโท,นางสาวพัชรา สุทธสมและนางสาวโยษิตา สิทธิโชค

นักเรียน นักศึกษา ที่เปนตัวแทน ระดับภาค ภาคเหนือ ที่ไดรับรางวัล ในการแขงขัน ทั กษะวิชาชีพและทักษะวิชา
พื้นฐาน ระดับชาติ วันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ชนะเลิศ ระดับชาติ สุนทรพจนภาษาจีน ไดแก นางสาวโสภา ทูตสันติ
ชคผ.2
รองชนะเลิศ อันดับ 1 สุนทรพจนภาษาอังกฤษ ไดแก นางสาวปารีณา กันทะลึก
สบบ.2/2
รองชนะเลิศ อันดับ 1 การตัดเย็บชุดลําลองวัยรุนคนละทอน อายุ 14-15 ป
ไดแก นางสาวอิ่น นามเถาวและนางสาวสุพรรณ เชอมือ
รางวัลเหรียญทอง การประกวดรองเพลง ประเภทเพลงไทยลูกทุงหญิง ไดแก นางสาวนภาลัย มากัง
ชพล.1
รางวัลเหรียญทอง การประกวดรองเพลง ประเภทเพลงไทยสากลหญิง ไดแก นางสาวมาริโกะ กามอน
ชพข.2
รางวัลเหรียญเงิน การประกวด Lip Synch Dancer ไทยลูกทุง ไดแก นายสุปรีชา คําตะ,นายอนันทชัย ประเสริฐ,
นายชัยชาญ บานใจ, นายธนากรณ เอื้องคํา, น.ส.จิราภา ทาสีเพชร, น.ส.ปยะพร ประดับวรรณ,น.ส.พิมลพร พริบไหว,
น.ส.กนกวรรณ พุทธวงศ , น.ส.อโนชา เสานารักษ, น.ส.อัจฉราพรรณ นันตา, น.ส.ฐิติมา โชคชัย, น.ส.ชุติมา โชคชัย
และน.ส.พรหมณชนก กาใจ
รางวัล Presentation ยอดเยี่ยม (ระดับชาติ) ในการแขงขัน YAMAHA TTX Technology Presentation Contest 2012
Thailand Championship ในวันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน 2555 ณ จังหวัดสมุทปราการ ไดแก นายจิระพงษ ปราณี,
นางสาวกนกวรรณ ชัยขันตะและ นายจิระศักดิ์ อินแตง

ผลการประกวดผลงานโครงการประกวดสรางสรรคสิ่งประดิษฐ จากวัสดุเหลือใช ป 2555ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม จังหวัดเชียงราย ในวันศุกรที่ 17 สิงหาคม 2555
ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีนักศึกษาไดรับรางวัล ดังนี้
สิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช ประเภทของใชภายในบาน
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ชื่อผลงาน “ถังเอนกประสงค”
ผูรวมประดิษฐ ไดแก นางสาววรางคณา มณีรัตน นักเรียน ระดับชั้น ชคค.2,
นางสาวจามจุรี เถิงคํา นักเรียน ระดับชั้น ชคค.2,นางสาวพัชรา สุทธสม นักเรียน ระดับชั้น ชคค.2,
นายวรโชติ ใจทน นักเรียน ระดับชั้น ชคค.2และนางกุลวรรณ รื่นรวย ครูที่ปรึกษาผลงาน
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ชื่อผลงาน “
R – Recycle Products”
ผูรวมประดิษฐ ไดแก นางสาวรัตนาพร แซหลี นักเรียน ระดับชั้น สคผ.1,
นางสาวณัฐธิดา ทาววินาทร นักเรียน ระดับชั้น สคผ.1 ,นางสาวชุติมา โอเปย นักเรียน ระดับชั้น สคผ.1 ,
นางสาวยุพิน ศรีชัยมูล นักเรียน ระดับชั้น สคผ.1และนางแววตา ภูวพิทยานนท ครูที่ปรึกษาผลงาน
รางวัลชมเชย ชื่อผลงาน “ขวดรักกาวใจ”
ผูรวมประดิษฐ ไดแก นางสาวศุภมาศ สุเตนัน นักเรียน ระดับชั้น ชคค.3
,
นางสาวสุดามาส โคนซงแสน นักเรียน ระดับชั้น ชคค.3 ,นายธนพล อินทปา นักเรียน ระดับชั้น ชคค.3 ,
นางสาวหมี่บา อาเจอ นักเรียน ระดับชั้น ชคค.3
,นางวันเพ็ญ พุทธฤทธิ์ ครูที่ปรึกษาผลงาน

รายงานผลการแขงขัน ในงานวันมัคคุเทศกไทย วันที่ 23 มิถุนายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

การแขงขันรายการนําเที่ยว
ผลการแขงขัน ไดแก รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ไมมีผูใดไดรับรางวัล
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ไมมีผูใดไดรับรางวัล
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ไดแก ทีมชมพูพันธุทิพย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
น.ส.อรรวรรณ คําหนัก, น.ส.บูกุม เปยงแล, น.ส.สุภาวิณี เทพเตียง สออ.1
รางวัลชมเชย 1 ไดแก ทีม
CVC TOUR วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
รางวัลชมเชย 2 ไดแก ทีม
Happy Travel วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
การแขงขันตอบคําถามทางวิชาการทองเที่ยว ไดแก มีทีมผูเขารวมการแขงขัน จากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย รวม 12 ทีม
ผลการแขงขัน ไดแก รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ทีม 1
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ทีม 2
รางวัลชมเชย 1 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ทีม 3
รางวัลชมเชย 2 ทีม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ทีม 1
รางวัลชมเชย 3 ทีม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ทีม 2
ครูผูควบคุม ไดแก นางวชิราภรณ โลหะชาละและนางจงรักษ นาสี

แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ไดเขารวมประกวด การแขงขัน
การทําบัญชีดวยโปรแกรม Smartbiz ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3 รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 3 ตุลาคม 2555
ณ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร และไดรับรางวัลดังนี้
รางวัลดีเดน อันดับ 5
ทีม CVC SONE
ไดแก นางสาวกนกวรรณ ชัยขันตะ และ นางสาวดลพร วิริยะตระกูลธร
ทีม ACC.CR.2012
ไดแก นางสาวอรุณรัตน สุริโยและนางสาวนันทิยา นันตะปาน

แผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรมและคอมพิวเตอรกราฟก วิทยาลัยอาชีวศึกษา เชียงราย ไดรวมสงผลงานการออกแบบปาย
ประชาสัมพันธของสํานักงาน คุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน (สคช. ) และสํานักงานอัยการจังหวัด
ลําปางในโครงการ “รวมคิดพิชิตความรุนแรงตอเด็กและสตรี” ในวันที่ 26 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
จังหวัดลําปาง ซึ่งมีผูเขารวมสงผลงานทั้งในประเทศและตางประเทศ รวม 82 แบบ กรรมการไดคัดเลือกผลงานทีไดรับรางวัล
ทั้งหมด 5 รายการ และทางแผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรมและคอมพิวเตอรกราฟก ไดรับรางวัล ดังนี้
1. ครูเมทิณี ปญญาฟู ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 รับเงินรางวัล 6,000 บาท พรอมโล
2. นายณรงคฤทธิ์ ธรรมลังกา ชั้น สศค.2 ไดรางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 2,500 บาท พรอมโล

รายชื่อครูและนักเรียน นักศึกษา ที่ไดรับรางวัลจากการประกวดวาดภาพ “พอขุนเม็งราย”
วันที่ 14 ธันวาคม 2555 ณ งานนครเชียงราย นครแหงดอกไมงาม สวนตุงและโคม จังหวัดเชียงราย
* ระดับนักเรียน นักศึกษา ขนาด 40 x 60 สีน้ําบนกระดาษ
รางวัลชนะเลิศ นายอภิรัตน คุมสิงคํา ชศว.1 ไดรับเงินรางวัล 10,000 บาท พรอมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายรณชัย ชัยลังกา ชศว.2 ไดรับรางวัล 5,000 บาท พรอมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายอาโซ แซพา ชศว.2 ไดรับเงินรางวัล 3,000 บาท พรอมเกียรติบัตร
* ระดับประชาชนทั่วไป ขนาด 80 x 100 สีน้ํามันบนผาใบ
รางวัลชนะเลิศ นายสุรชิต ทะยะธง ครูแผนกวิชาวิจิตรศิลป ไดรับเงินรางวัล 10,000 บาท พรอมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายสิทธิผล กูลพรหม สศจ.1 ไดรับรางวัล 5,000 บาท พรอมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายอาโซ แซพา สศจ.1 ไดรับเงินรางวัล 3,000 บาท พรอมเกียรติบัตร

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ไดรับเกียรติบัตรลูกกตัญู เนื่องในวันแมแหงชาติ ประจําปการศึกษา 2555 ไดแก
นางสาวสุกัญญา ผดุง สบบ.2/1 การบัญชี , นางสาวหนึ่งฤทัย ชองกระโทก สบต.2 การตลาด,
นางสาวแพรวพรรณ วงศมูล สบล.2
การเลขานุการ, นายณรงคชัย อินตะวงศ สบค.2 คอมพิวเตอรธุรกิจ,
นายณัชพล กาติ๊บ สทท.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ, นายวิชัย นามหลวง ชคอ.3/1 อาหารและโภชนาการ,
นายณัฐวุฒิ วรรณชัย ชคอ.3/1 อาหารและโภชนาการ, นางสาววรกานต หิรัญจรัสรวี สคผ.2 ผาและเครื่องแตงกาย,
นางสาวชลินดา แชมือ สคผ.2 ผาและเครื่องแตงกาย, นางสาวแอนนา อามอ สอร.1 การโรงแรมและการบริการ,
นายศุภชัย แสงคํามา ชศว.3 วิจิตรศิลป, นายศักยเศรฐ โหวดมงคล ชศว.3 วิจิตรศิลป,
นายณรงคฤทธิ์ ธรรมลังกา สศค.2 คอมพิวเตอรกราฟคและ นายธนากร แกวกา สบจ.1 วิจิตศิลป

