
























ล ำดับ ประเภททักษะ อันดับผลกำรแข่งขัน ผู้เข้ำรว่มแข่งขัน สถำนศึกษำ
1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ชนะเลิศ นายเอกภพ  ควรทอง วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายธนกิตต์  ศรีหาเดช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายสมหวัง  เชะกัง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ชนะเลิศ นางสาวปริุน  จิรพศพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวจิราพร  มาบญุเรือง วิทยาลัยการอาชีพเทงิ
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวหสัยา  กุมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

3 การประกวดร้องเพลงไทยสากล  ชาย ชนะเลิศ นายมานัส  เบเหมี่ยทู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายอชิตพล  ชุ่มเชย วิทยาลัยเทคนิคเวียงปา่เปา้
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายอิสรพงศ์  ฟูกัน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

4 การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง ชนะเลิศ นางสาวปยินุช  แก้วผสม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวศศิภา  เยอะเบาะ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวจิราวรรณ  อะโนมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

5 การประกวดร้องเพลงสากล ชาย ชนะเลิศ นายสมเกียรติ  เลาปญัญาศักด์ิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายกรกฤษณ์  ผังดี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 - -

6 การประกวดร้องเพลงสากล หญิง ชนะเลิศ นางสาวดุษฎี  แผ่พันธ์ วิทยาลัยการอาชีพเทงิ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวพิมพ์ลภัส  อุตสา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวเกษร  เยอหมื่อ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

รำยงำนผลกำรแข่งขันทักษะพ้ืนฐำน ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดเชียงรำย 
วันที่ 19 พฤศจิกำยน 2562 ณ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย



รำยงำนผลกำรแข่งขันทักษะพ้ืนฐำน ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดเชียงรำย 
วันที่ 19 พฤศจิกำยน 2562 ณ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย

ล ำดับ ประเภททักษะ อันดับผลกำรแข่งขัน ผู้เข้ำรว่มแข่งขัน สถำนศึกษำ
7 การประกวดโฟล์คซองคนพันธ์ุ R ชนะเลิศ 1. นายพิชิต  มาเยอะ   วิทยาลัยเทคนิคเวียงปา่เปา้

2. นายกิตติคุณ  รัฐพลสกุล
3. นายธนกฤต  วงค์ศิลป์
4. นางสาวเสาวลักษณ์  พรชลวัฒน์

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1. นางสาวมนรดา  มฤคพิทกัษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
2. นางสาวอรณิช  โชคลิขิตอ านวย
3. นายพงศกร  สุริยนต์
4. นายนท ี วงค์มูล
5. นางสาวเข็มอัปสร  สามหลวง

8 การประกวดวงดนตรีสากล ชนะเลิศ 1. นายพิพัฒพงศ์  ประสมส่อง วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
2. นายนปกร  อินเรือง
3. นายเทวัญ  เที่ยงธรรม
4. นายณัฐพล  โพธ์ิค า
5. นายนัทธพล  รินทร์ชัย
6. นายจาย  ดาวร่ืน

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1. นายนราไพร  มาใจ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
2. นายวุฒิพงษ์  ค าน้อย
3. นายแบงค์  ย่ีหลง
4. นายโชคชัย  อายิ
5. นายสมบรูณ์  แผนเมืองแก้ว
6. นายรวิสุต  กุลยะณี



รำยงำนผลกำรแข่งขันทักษะพ้ืนฐำน ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดเชียงรำย 
วันที่ 19 พฤศจิกำยน 2562 ณ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย

ล ำดับ ประเภททักษะ อันดับผลกำรแข่งขัน ผู้เข้ำรว่มแข่งขัน สถำนศึกษำ
9 การประกวดพูดในที่สาธารณะเปน็ภาษาอังกฤษ ชนะเลิศ นางสาวอมรา  เชาวดี วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

(English Public Speaking Contest) รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวอัญชลี  แซ่ย่าง วิทยาลัยการอาชีพเทงิ
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวศิริพร  มาเย๊อะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

10 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ชนะเลิศ นางสาวอารินทร์  จะสอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวอาจารี  เม่อแล วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวสุภาพร  รัตนภาเวโรจน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย

11 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ชนะเลิศ นางสาวชลธิชา  ค าตุ้ย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวกชนิกา  บญุแสง วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวนภาพร  แซ่ลี วิทยาลัยการอาชีพเทงิ

12 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ชนะเลิศ นายทวิากรณ์  ทองเนตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวค าเอ้ย  ค าแสง วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวพรนภา  หนิโทน วิทยาลัยการอาชีพเทงิ

13 การประกวดพูดสาธิตเปน็ภาษาอังกฤษ  ชนะเลิศ นางสาวกชนันท ์ วรรณศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
(English Demonstration Contest) รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายธนาธรณ์  ลมวิชัย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวอศิรดา  วัวเยอะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
14 การแข่งขันตอบปญัหาวิชาหน้าที่พลเมือง ชนะเลิศ 1. นางสาวรอด  อ่อนค า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

และประวัติศาสตร์ชาติไทย 2. นางสาวเก็จแก้ว  ลุงปนัต๊ะ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1. นางสาวณัฐกานต์  สุภาพ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปา่เปา้

2. นางสาวเขมจิรา  ศรีสมรส
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 1. นางสาวจิรสุตา  อินวงค์ วิทยาลัยการอาชีพเทงิ

2. นางสาวสิริทอน  มั่งผาย



รำยงำนผลกำรแข่งขันทักษะพ้ืนฐำน ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดเชียงรำย 
วันที่ 19 พฤศจิกำยน 2562 ณ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย

ล ำดับ ประเภททักษะ อันดับผลกำรแข่งขัน ผู้เข้ำรว่มแข่งขัน สถำนศึกษำ
15 การประกวดมารยาทไทย ชนะเลิศ 1. นางสาวสุมาลี  แซ่เจอว วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

2. นายปรุะชัย  ตาหมี่
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1. นางสาวซ้ันหยุน  แซ่หว่าง วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

2. นายจิรวัฒน์  แสนบญุยืน
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 1. นางสาวหวานใจ  บ ารุง วิทยาลัยเทคนิคเวียงปา่เปา้

2. นายศุภกิจ  อินดี
16 การประกวดเล่านิทานพื้นบา้น ชนะเลิศ นางสาวกรภัทร์  ไชยวุฒิ วิทยาลัยการอาชีพเทงิ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวอาเมอะ  เชอหมื่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวกุลสตรี  ชารัตน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย

17 การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา ชนะเลิศ นายณัฐพงษ์  กันทาสุวรรณ์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
(STEM Education) นายศุภกร  เชื้อเมืองพาน

นายผดุงพล  สิทธิ
นายกิตตินันท ์ เสริฐศักด์ิ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายณัฐกิตต์  รอดสุวรรณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
นายฤธากร  หมื่นดวง


