
สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพืนฐาน 
ระดับ อศจ. ล าปาง  ปีการศึกษา 2558 

ประเภทวิชาชีพ 
ล ำดับ ชื่อทักษะ ผู้เข้ำแข่งแข่น/ผู้ประกวก ระดับรำงวัล ครูผู้ควบคมุ 

1 กำรใช้คอมพิวเตอร์ในงำน
บัญชี 

นำงสำวดำริน  ยะทุ่งตัน 
นำงสำวเมวิกำ  สมศรี 

ชนะเลิศ 
ระดับเหรียญทอง 

นำงอ้อยใจ  แดงอินทร์ 

นำงสำวชฎำพร  หน้ำผ่อง 
นำงสำวธนิสรำ กำรรักษ์ 

รองชนะเลิศอันดับ 1  
ระดับเหรียญเงิน 

นำงอ้อยใจ  แดงอินทร์ 

นำงสำวอัจฉรำภรณ์  สุขแจ่ม 
นำงสำวมัสยำ  ชุ่มอินจักร 
 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
ระดับเหรียญทองแดง 

นำงอ้อยใจ  แดงอินทร์ 
 

2 โปรแกรมส ำเร็จรูปเพื่องำน
บัญชี 

นำงสำวอัจฉรำภรณ์  สุขแจ่ม 
นำงสำวมัสยำ  ชุ่มอินจักร 
 

ชนะเลิศ นำงวรรณำ  เทพฉิม 

3 พิมพ์ดีดไทยด้วย
คอมพิวเตอร์ 

นำงสำวธัญญำ  กองจันทร์เพ็ชร รองชนะเลิศอันดับ 1 นำงยุพิน  แสงเหมือนเพ็ชร 

4 พิมพ์ดีดอังกฤษด้วย
คอมพิวเตอร์ 

นำยภูวนัย  ค ำใจงำม ชนะเลิศ นำงสำวอำนีสรำ  โศภนศุกร ์

5 กำรเขียนแผนธุรกิจ นำยชูตระกูล  บุญมำวงค์ 
นำงสำวรสริน  วงศ์ชื่นใจ 
นำงสำวเดือนเต็มดวง  กิติค ำ 
นำงสำวพรรณวิภำ  ต๊ะน้อย 
นำงสำวอมรรัตน์  บุญเลิศ 
 

ชนะเลิศ นำงกัลยำ  ผลศิร ิ

6 The marketing 
Challenge 

นำยอโนชำ  มำนันชัย 
นำงสำวไอริน  เชื้อพรรณงำม 
นำงสำวกัญญำณัฐ  เกตุแก้ว 
 

ชนะเลิศ ครูภักดี  ศรีอรุณ 

7 กำรขำยสินค้ำออนไลน์ นำงสำวอรกัญญำ  วงศ์รักไทย 
นำงสำวอชิรญำ  สมเสียง 
 

ชนะเลิศ 
ระดับเหรียญทอง 

นำงชญำนันทน์  ธิรำช 

8 กำรออกแบบ Web Page นำงสำวปุญชรัศน์  ดวงตำ 
นำงสำวอำรยำ  พันธุ์ดี 
 

ชนะเลิศ นำยประยุทธ  ภำคบุญ 

9 กำรประกวด 3D 
Animation 

นำยธเนศ  อินต๊ะยศ 
นำงสำวปำริญำ  วงศ์ชัชวำล 
นำงสำวนันทิชำ  ตลับไม้ 
นำงสำวกัลญำณี  ริมสุข 
นำงสำวอรญำ  สำยทรัพย์ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 นำยพีระพงษ์  วงศ์วิชัย   



ล ำดับ ชื่อทักษะ ผู้เข้ำแข่งแข่น/ผู้ประกวก ระดับรำงวัล ครูผู้ควบคมุ 

10 กำรประกอบอำหำรไทยเป็น
ชุด 

นำยศตพล  ม่วงจินดำ 
นำงสำวเกสร  ฟั่นอุด 
นำยสุรเดช  อุตส่ำห์ 

ชนะเลิศ นำงพรทิพย์  สุวรรณเลศิ 

นำยกรชัย  กุนชู 
นำยเพชร  รัตนชัย 
นำงสำวผกำมำศ  รบสุดใจ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 นำงพรทิพย์  สุวรรณเลศิ 

นำงสำวศิรินันท์  ไชยโย 
นำงสำวสุมิตรำ  ตันกลำง 
นำงสำววนำลี  ยะวัง 
 

รองชนะเลิศอันดับ 2 นำงพรทิพย์  สุวรรณเลศิ 

11 กำรประกอบอำหำรชุดแบบ
ตะวันตก 

นำยปฏิภำณ  อิ่นแก้วเครือ 
นำยศิรำยุทธ  เทศรุ่งเรือง 
นำงสำวสุรีวัลย์  ชุนเกศำ 

ชนะเลิศ นำงสำวขนิษฐำ  อุทัศน์  

นำงสำวมุนิน  ศิริมำศ 
นำยกิติพันธ์  หมูแสนทอง 
นำงสำวกฤตพร  วิตรฐำน 

รองชนะเลิศอันดับ 1  นำงสำวขนิษฐำ  อุทัศน์ 

นำยก ำพล  แซ่ซิ 
นำยคเชนทร์  ศรีนวล 
นำยนพรัช  บุญศิลป์ 
 

รองชนะเลิศอันดับ 2 นำงสำวขนิษฐำ  อุทัศน์ 

12 กำรประยุกต์ดอกไม้ใน
ท้องถิ่น 

นำยธีรพงษ์  สำยเทพ 
นำยอิทธิพล  แสนแก้ว 
นำงสำวทิพภำพร  วงค์กำบิน 
นำงสำววรำพร  ค ำมำออน 

ชนะเลิศ นำงสำวฉันทนำ  หอมขจร 

นำยฐิติกำนต์  สุนำยน 
นำยอภิสิทธิ์  นนทวงษ์ 
นำงสำวกิ่งเพ็ชร  คงเวช 
นำงสำวปอรวัน จี๋เอ้ย 
 

รองชนะเลิศอันดับ 1 นำงสำวฉันทนำ  หอมขจร 

13 ประยุกต์ดอกไม้แบบไทย นำยอัษฎำวุธ  ใจอำวุธ 
นำงสำววิไลพร  ค ำป่อง 
นำงสำวยุภำรัตน์  ยะเปียงปลูก 

ชนะเลิศ นำงสำวจงกล  นันทพล 

นำยทวีศักดิ์  โลแสง 
นำงสำวกฤษติยำภรณื  แสวงดี 
นำงสำวนิภำพร  ดวงดี 
 
 
 
 

รองชนะเลิศอันดับ 1 นำงสำวจงกล  นันทพล 



ล ำดับ ชื่อทักษะ ผู้เข้ำแข่งแข่น/ผู้ประกวก ระดับรำงวัล ครูผู้ควบคมุ 

14 กำรออกแบบและตัดเย็บชุด
นอนวัยรุ่นหญิง  
อำยุ 15-20 ปี 

นำงสำวสร้อย  ผำด่ำน 
นำงสำวฐิติมำ  สง่ำผำกุล 
นำงสำววำสนำ  แซ่โย่ง 

ชนะเลิศ นำงพัชรินทร์  มีทรัพย์ 

นำงสำวนำรี  แซ่โย่ง 
นำงสำวสุชำนันท์  แซ่เห้อ 
นำงสำวธัญญำวดี  กุลงำมสวัสดิ์ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 นำงพัชรินทร์  มีทรัพย์ 

นำงสำวปำริชำติ  แซ่โช้ง 
นำงสำวอจิรภำส์  วิสุทธิกุลชยั 
นำงสำวกุลชำ  แซ่มำ 
 

รองชนะเลิศอันดับ 2 นำงพัชรินทร์  มีทรัพย์ 

15 กำรออกแบบและตัดเย็บชุด
ท ำงำนสตรี  

อำยุ 25-35 ปี 

นำงสำวสุวนันท์ ครรลอง
หรรษำ 
นำงสำวนภัสสร  แซ่ส่ง 
นำงสำวกรวิภำ  หำญเรืองกิจ 

ชนะเลิศ นำงพัชรำ   
พรหมสำขำ ณ สกลนคร 

นำงสำวทัดดำว  แซ่ลี 
นำงสำวกรนันท์  รักษ์ยั่งยืนกุล 
นำยภำนุวัฒน์  อุดมสภำพรชัย 

รองชนะเลิศอันดับ 1 นำงพัชรำ   
พรหมสำขำ ณ สกลนคร 

นำงสำวจักรวำล  แซ่ว้ำง 
นำงสำวกมลวรรณ  แซ่เห่อ 
นำงสำวไพลิน  แซ่วะ 
 

รองชนะเลิศอันดับ 2 นำงพัชรำ   
พรหมสำขำ ณ สกลนคร 

16 งำนออกแบบ 3D 
Animation ช้ำงไทย 

นำยณัฐวัฒน์  ดวงใจ 
นำยรำมนรินทร์  ชัยชนะ 

ชนะเลิศ นำยกฤษณะ  เฉลิมชัย 

นำยภัทรชำ  ศรีบุตร 
นำยณัฐธวัลย์  ขันด ำ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 นำยกฤษณะ  เฉลิมชัย 

นำงสำวสำยใจ  ศรีเพทธ ำรง 
นำงสำวไพลิน  ปิ่นวิถี 
 

รองชนะเลิศอันดับ 2 นำยกฤษณะ  เฉลิมชัย 

17 จิตรกรรมสีน้ ำหุ่นนิ่ง นำงสำวเอ้ือกำรย์  สุทธวงค์ รองชนะเลิศอันดับ 1 นำยเอกพล  ไชยพรหม 

นำงสำวธนำศิลป์  จิตตำนำ 
 

รองชนะเลิศอันดับ 2 นำยเอกพล  ไชยพรหม 

18 กำรวำดภำพคนเหมือน นำยธัญกร  เจริญสุข ชนะเลิศ นำยวิญญู  คงฉิม 

นำยภำนุพันธ์  ธรรมไชย รองชนะเลิศอันดับ 1 นำยวิญญู  คงฉิม 

นำยณัฐนนท์  สำรบูรณ์ 
 
 
 
 
 

รองชนะเลิศอันดับ 2 นำยวิญญู  คงฉิม 



ล ำดับ ชื่อทักษะ ผู้เข้ำแข่งแข่น/ผู้ประกวก ระดับรำงวัล ครูผู้ควบคมุ 

19 กำรออกแบบตกแต่งภำยใน 
“ห้องพักผ่อน Family 

Room” 

นำงสโรชำ หลีกเลี่ยง ชนะเลิศ นำงสำวเกษวรำงค์  
 พำนประเสริฐ 

นำงสำวอำธิตญำ  จันทรินทร์ 
นำงสำวณิชำกร  เขม้นกสิกร 

รองชนะเลิศอันดับ 1 นำงสำวเกษวรำงค์  
 พำนประเสริฐ 

นำงสำวสรวงสุดำ  เชียงป้อง รองชนะเลิศอันดับ 2 นำงสำวเกษวรำงค์   
พำนประเสริฐ 

20 กำรออกแบบต้นฉบับปก
หนังสือ เรื่องนิยมหลัก 12 

ประกำร 

นำงสำวอำรยำ  ยำรังสี 
นำงสำวมินตรำ  สุวรรณเทศ 

ชนะเลิศ นำยกฤษณะ  เฉลิมชัย 

นำงสำวบุตรสรินทร์  ชนะสินธ์ 
นำงสำวยุวธิดำ  รูปงำม 

รองชนะเลิศอันดับ 1 นำยกฤษณะ  เฉลิมชัย 

นำงสำวรุ่งนภำ  สุวรรณสุระ 
นำงสำวชลิดำ  เครือวงค์ 

รองชนะเลิศอันดับ 2 นำยกฤษณะ  เฉลิมชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพืนฐาน 
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ประเภทพื้นฐาน 
 

ล ำดับ ชื่อทักษะ ผู้เข้ำแข่งแข่น/ผู้ประกวด ระดับรำงวัล ครูผู้ควบคุม 
1 กำรประกวดร้องเพลงไทย

ลูกทุ่งชำย 
นำยคงคเณศ  สิงหนรดี รองชนะเลิศอันดับ 1  นำงสำวอำภัสรำ  พลละคร 

นำงมณีนุช   แสนขันติ 
2 กำรประกวดร้องเพลงไทย

ลูกทุ่งหญิง 
นำงสำวจุฑำมำศ  เทียนทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 นำงสำวอำภัสรำ  พลละคร 

นำงมณีนุช   แสนขันติ 
3 กำรประกวดร้องเพลงไทย

สำกล (สตริง) ชำย 
นำยประกำศิต  แก้วสุติน รองชนะเลิศอันดับ 1 นำงสำวอำภัสรำ  พลละคร 

นำงมณีนุช   แสนขันติ 
4 กำรประกวดร้องเพลงไทย

สำกล (สตริง) หญิง 
นำงสำวกนกลดำ  ใจตำบุตร ชนะเลิศ นำงสำวอำภัสรำ  พลละคร 

นำงมณีนุช   แสนขันติ 
5 กำรประกวดสุนทรพจน์

ภำษำอังกฤษ 
นำงสำวเบญจสวรรค์  นพคุณ ชนะเลิศ นำงสำวพรรณี  เชื้อค ำลือ 

6 กำรประกวดสุนทรพจน์
ภำษำจีนกลำง 

นำงสำวนันทำวดี  ปัตถำวี รองชนะเลิศอันดับ 1 นำงอำรีรัตน์  พุทธวงค์ 

7 กำรประกวดสุนทรพจน์
ภำษำไทย 

นำงสำวนครินทร์  ไทยบัณฑิตย์ ชนะเลิศ 
  

นำงรจนำ  เฉลิมชัย 

8 กำรประกวดรักกำรอ่ำน
ภำษำไทย 

นำงสำวจุฬำลักษณ์  ศรีไชยำ รองชนะเลิศอันดับ 1 นำงกีระติกำญน์  มำอยู่วัง  

9 กำรประกวดกำรพูดสำธิต
เป็นภำษำอังกฤษ 

นำงสำวณัฐริกำ  ยำสิทธิ์ ชนะเลิศ นำงทิพย์ภิญญำ  ผลิดใบ  

10 กำรประกวดดนตรีไทย
ประเภทเดี่ยว (จะเข้) 

นำงสำวสิริณดำ  จันทร์โรจน์ ชนะเลิศ นำยกฤษณะ  เฉลิมชัย 

11 กำรประกวดดนตรีไทย
ประเภทเดี่ยว (ขิม) 

นำงสำวอภิษฎำ  เทพสืบ ชนะเลิศ นำยกฤษณะ  เฉลิมชัย 

12 กำรประกวดมำรยำทไทย นำงสำวสุดำภำ  เทพฟ่ัน 
นำยเกียรติ  ปิงแก้ว 

รองชนะเลิศอันดับ 1 นำงรจนำ  เฉลิมชัย 

13 กำรประกวดเล่ำนิทำน
พ้ืนบ้ำน 

นำงสำวประภัสสร  กำวิต ชนะเลิศ นำยวีระ  ดวงประภำ 

 


