
ข่าวประชาสัมพันธ์  ชมพูพันธ์ุทิพย์รายสัปดาห์ ฉบับที่  364 ระหว่างวันที่ 15 –  21 มิถุนายน  2562

 สวัสดคี่ะ... ในสัปปดาห์นน้กกเเปเนสัปปดาห์น ที้  6 ภาคเรีย้นที้  1 ปรีะจำาป้การีศึกกษา 2562.. ในสัปปดาห์นน้ก  
งานปรีะชาสัปมพปนธน ม้ผลการีแข่งขปนก้ฬาอาชว้ะเกมสัน รีะดปบอาช้วศึกกษาจปงห์วปดเช้ยงรีาย มาให์้ทีุกท่ีานได้รีปบทีรีาบ 
เพื อจะได้เปเนกำาลปงใจให์้กปบนปกเรี้ยน นปกศึกกษา ที้ จะได้เปเนตัปวแทีนเข้าร่ีวมแข่งขปนก้ฬารีะดปบภาค ภาคเห์นือ ตั่อไป... 

ก�จกรรม...ประจ�	ส �ปด	ห�

นางสาวมัลลิกา  มีศิริ
ครปูระจำาแผนกวิชาสามัญสัมพัันธธ

นางสาวศริดา  ทองทำามา
ครูประจำาแผนกวิชาเทคโนโลยีีศลิปกรรม

วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย โดยนายสุภเวช โชติญาณวงษ์ รองผู้อำานวยการฯ เป็นนป็ระธานในพิิธีเป็ดดการป็ระชุมเชิง
ป็ฏิบัติการทำาแผนพิัฒนาสถานศึกษา และป็ระชมุเชิงป็ฏิบัตกิารเพิ่ออสรา้งความรู้ความเข้้าใจเกีอยวกับกรอบแนวทางการป็ระเมิน
คุณภาพิภายนอกแนวใหม่ รอบสีอ ข้อง สมศ. โดยมีนายวิทยา ใจวิถี ผู้อำานวยการศูนย์ส่งเสริมและพิัฒนาอาชวีศึกษาภาคเหน่อ 
เป็นนวิทยากรให้การบรรยาย ณ หอป็ระชุม บริเวณชัน้ลา่งอาคาร 7 วทิยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย วันทีอ 15 มิถุนายน 2562

วทิยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย จดัการอบรมตามโครงการส่งเสริมการใช้ส่ออออนไลน์ และเคร่อข่้ายสังคมออนไลน์อยา่ง
สรา้งสรรค์ ข้องสำานักงานศึกษาธิการจังหวดัเชียงราย ให้แก่นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกดั สพิฐ. จำานวน 130 คน โดยมีนาย
วลัลภ ไม้จำาป็า รองศึกษาธิการจังหวดัเชียงราย เป็นนป็ระธานในพิธิีเป็ดด / ครูสรุิยา ตะะศรเีร่อน และครูรตัชานนท์ ป็ญญญาฟูู เป็นน
วทิยากรให้การบรรยาย ณ วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย วันทีอ 15 มิถุนายน 2562



วทิยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย จดัการสอนรายวิชาทวิศกึษา ดงัน้ี คร ูว.วาณี  ธรุะพิันธ ์ สอนรายวชิาการโรงแรม ระดับ
ชั้น ชคค.1(ทวิ) / ครกูฤษฎา  มาตัน สอนรายวชิางานแกะสลัก ชคค.2 (ทวิ) / ครูกติิพิงษ์  ป็ญนป่็า สอนรายวิชาการสุข้าภิบาล
อาหาร เวลา 08.20 – 16.20 น. นักเรียนระดับชั้น ชคอ.1/1 (ทวิ) / ครูมาโนช  สุวรรณ  สอนรายวิชาศิลป็ป็ระดษิฐ์ ชคอ.2/2 (
ทวิ) / ครู นิภาพิร  กุลณา สอนรายวิชาอาหารบำาบัดโรค ชคอ.3/1(ทวิ) / ครูพิัชราภรณ์  กันติ๊บ  สอนรายวิชาพิ่้นฐานการเขี้ยน
โป็รแกรม ชพิค.2 (ทวิ) / ครูภัทรวุธ  บุบผา  สอนรายวชิางานแม่บ้านโรงแรม ระดบัชั้น ชคค.1 (ทวิ) วันทีอ 15 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย จดัการป็ระชุมเชิงป็ฏิบัตกิารทำาแผนพิัฒนาสถานศึกษา และป็ระชุมเชงิป็ฏิบัติการเพิ่ออ
สรา้งความรู้ความเข้้าใจเกีอยวกับกรอบแนวทางการป็ระเมินคุณภาพิภายนอกแนวใหม่ รอบสีอ ข้อง สมศ. โดยมีนายวทิยา ใจวิถี ผู้
อำานวยการศูนย์ส่งเสริมและพิัฒนาอาชวีศึกษาภาคเหน่อ เป็นนวิทยากรให้การบรรยาย ณ หอป็ระชุม บริเวณชั้นลา่งอาคาร 7 
วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย วนัทีอ 16 มิถุนายน 2562

พิิธปี็ดดการการป็ระชุมเชิงป็ฏิบัติการทำาแผนพิัฒนาสถานศึกษา และป็ระชุมเชิงป็ฏิบัตกิารเพิ่ออสรา้งความรู้ความเข้้าใจ
เกีอยวกับกรอบแนวทางการป็ระเมินคุณภาพิภายนอกแนวใหม่ รอบสีอ ข้อง สมศ. ณ หอป็ระชุม บริเวณชัน้ลา่งอาคาร 7 วทิยาลัย
อาชวีศึกษาเชียงราย วนัทีอ 16 มิถุนายน 2562



วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย รว่มกับอาชีวศกึษาจังหวดัเชียงราย จัดการแข่้งขั้นกฬีาอาชวีะเกมส์ ระดับอาชวีศึกษา 
จังหวัดเชียงราย ป็ระจำาป็าการศึกษา 2562 โดยมีนายเทพิชัย ร่มโพิธิ์ ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เป็นนป็ระธานในพิิธี
เป็ดด ณ สนามกฬีากลางจังหวดัเชียงราย วันทีอ 17 มิถุนายน 2562

วทิยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย โดยนายป็ริวิชญ์ ไชยป็ระเสริฐ ผู้อำานวยการฯ เข้้าร่วมป็ระชุมการป็ฏิบัติหน้าทีอวทิยากรพิีอ
เลี้ยงการพิัฒนาข้้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาก่อนแต่งตัง้ให้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสถานศึกษา ระหวา่งวันทีอ 17-
19 มิถุนายน 2562 ณ สถาบันพิัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวดันครป็ฐม วนัทีอ 17 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย โดยนางสมศรี แสงศรีจนัทร์ / นางสาวพิัชรี พิวยฟูุงง และ Lao shi Xu Yue ครูป็ระจำา
แผนกวิชาสามัญสัมพิันธ ์ไดท้ำาการสอบคัดเล่อก และสอบสัมภาษณ์นักเรียนทุนอบรมพิ่น้ฐานภาษาจีนและเทคโนโลยีวชิาชพีิ 
(จำานวน 3 ทุน) ณ สาธารณรฐัป็ระชาชนจีน ระยะเวลา 15 วนั ในชว่งเดอ่นกันยายน - ตลุาคม 2562 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้
ภาษาจนี วทิยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย วันทีอ 17 มิถุนายน 2562



วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย โดยนางสาคร วรรณสุข้ และนางอารีรตัน์ ไชยกิต ิครูป็ระจำาแผนกวชิาอาหารและ
โภชนาการ รว่มเป็นนวิทยากรอบรมในโครงการผกัดอง (การแป็รรูป็ถนอมอาหาร) ระหว่างวนัทีอ 17-18 มิถุนายน 2562 ณ 
อาคารแป็รรูป็ถนอมอาหาร โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนการทา่อากาศยานแห่งป็ระเทศไทยเฉลิมพิระเกียรติสมเดจจพิระเทพิ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่อองในโอกาสทรงเจรญิพิระชนมายุ 4 รอบ 2 เมษายน 2546 อำาเภอแม่ฟูงาหลวง จงัหวัด
เชียงราย วันทีอ 18 มิถุนายน 2562

นายอนุพิล บุญศรี ครูป็ระจำาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เข้้ารว่มป็ระชุมระดมความคิดเหจนภาคีเคร่อข่้ายและ
เตรยีมการจัดงานสมัชชาคณุธรรมแห่งชาติ ครั้งทีอ 10 (ครั้งทีอ2) ภายใต้แนวคดิ "1 ทศวรรษ สรา้งสังคมคุณธรรม:วินัยคน สะทัอ
นวินัยชาติ" ณ โรงแรมทเีค พิาเลช แอนด ์คอนเวนชัอน แจ้งวฒันะ กรุงเทพิมหานคร วนัทีอ 17 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย ข้อแสดงความยินดี กับนักเรียน นักศึกษาทีอเป็นนตัวแทนเข้้าร่วมการแข่้งขั้นกีฬาอาชีวะ
เกมส์ ระดบัอาชีวศกึษาจังหวดัเชียงราย ได้รบัรางวัลดงัน้ี# ชนะเลิศ กีฬาฟูตุซอล / กีฬาบาสเกจตบอลชาย / บาสเกจตบอลหญิง /
วอลเล่ย์บอลหญิง / กฬีาตะกร้อหญิง / กฬีาหมากล้อมหญิงเดีอยว / กฬีาหมากล้อมชายเดีอยว / กีฬาหมากล้อมทีมหญิง / กรีฑา 
100 เมตรชาย / กรฑีา 200 เมตรชาย / ทีม 4 x 400 เมตรหญิง # รองชนะเลิศอันดบั 1 กฬีาเป็ตองทีมหญิง / กีฬาวอลเล่ย์
บอลหญิง / # รองชนะเลิศอันดบั 2 กฬีาฟูตุบอล / กฬีาเป็ตองป็ระเภทหญิงคู่ และป็ระเภทคู่ผสม วนัทีอ 19 มิถุนายน 2562



ภาพิบรรยากาศ เตรียมความพิร้อมสำาหรับพิิธีไหว้ครู ในวันพิฤหัสบดี ทีอ 20 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยอาชวีศึกษา
เชียงราย วันทีอ 19 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย โดยนายป็ริวชิญ์ ไชยป็ระเสริฐ ผู้อำานวยการฯ เป็นนป็ระธานในพิธิีไหว้คร ูป็ระจำาป็าการ
ศึกษา 2562 โดยมีนักเรียน นักศึกษา สาข้าวิชาการบัญชี / สาข้าวชิาการตลาด / สาข้าวชิาการเลข้านุการ / สาข้าวิชา
คอมพิวิเตอรธ์ุรกจิ / สาข้าวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้้ารว่มพิิธใีนช่วงเช้า ณ หอป็ระชุม วทิยาลัยอาชีวศกึษาเชียงรายวันทีอ 20 
มิถุนายน 2562

วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย โดยนายป็ริวชิญ์ ไชยป็ระเสริฐ ผู้อำานวยการฯ เป็นนป็ระธานในพิธิีไหว้คร ูป็ระจำาป็าการ
ศึกษา 2562 โดยมีนักเรียน นักศึกษา สาข้าวิชาอาหารและโภชนาการ / สาข้าวิชาอุตสาหกรรมการท่องเทีอยว / สาข้าวิชาการ
โรงแรม / สาข้าวชิาการออกแบบ / สาข้าวชิาเทคโนโลยีออกแบบแฟูชัอนและสิองทอ / สาข้าวิชาวิจติรศิลป็  / สาข้าวิชาเทคโนโลยี
ศิลป็กรรม เข้้าร่วมพิิธีในชว่งบ่าย ณ หอป็ระชมุ วทิยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย วันทีอ 20 มิถุนายน 2562



วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย เชิญผู้ป็กครองนักศึกษา ระดบั ป็วส. ทีอสอบผา่นได้รบัทุนการศกึษา ทวิวุฒิ สาข้าการท่อง
เทีอยว เหอเป็ย์  มลฑลเหอเป็ย์ป็ระเทศจีน จำานวน 20 คน. เพิ่ออทำาข้้อตกลงและเตรียมความพิร้อมก่อนเดินทางไป็ศึกษาในเด่อน 
กันยายน 2562 ณ วทิยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วนัทีอ 20 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย โดยคณะคร ูและนักเรียน นักศึกษา สวดมนต์ยาว ทำานองสรภัญญะ เพิ่ออความเป็นนสิริ
มงคล ตลอดจนส่บทอดวัฒนธรรมอันดีงาม ณ หอป็ระชุม วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย วันทีอ 21 มิถุนายน 2562

คณะครูอาสาสมัครจากวิทยาลัย University of Hong Kong NGL snd VTC มาสอนวิชาภาษาอังกฤษในชวีิตจริง , 
ภาษาอังกฤษฟูญง-พิดู 1 และการสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่อองานโรงแรม ณ วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย วนัทีอ 21 มิถุนายน 2562



ผลการแขง่ขันกีฬาอาชวีะเกมสธ ระดับอาชวีศึกษาจังหวัดเชียีงรายี
ระหว่างวันที ่15 – 18 มิถุนายีน 2562  ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดเชียีงรายี

        วทิยีาลัยีอาชีวศกึษาเชียีงรายี ได้รับรางวัล ดงันี้
****************************************

ชนะเลิศ กีฬาฟุตซอล ได้แก่ 
นายณรงค ์ เบีอยเซดู่ (สบจ.1/1) / นายวรพิล  ย่ออเซาะ (สออ.1) / นายอภิวัฒน์  วุยย่ออ(ชศบ.2) / นายกิตติพิงษ์ 
คณานันท์สนิ (สบจ.1/1) / นายนนัธกร  แสงคำา (ชทท.1/2) / นายชญานนท์ ทิพิยมณฑล (ชพิบ.2) / นายชัย  
คำาป็ุดด (ชพิต.2/1) / นายทัพิดำารงค์  ชัยธนาอภิรักษ์ (ชออ.2) / นายภาณุวัฒน์ หมอป็อกู่ (ชอร.1/2) / นาย
ชัยวัฒน์  หลอ่ชา (ชอร.1/2)

ครูผูค้วบคมุทีม นายีเหมราช  เมืองซื่อ

ชนะเลิศ กีฬาบาสเกตบอลชายี  ได้แก่
นายวุฒิ  จะสี (สออ.2/1) / นายณัฐพิล  จะวะนะ (สออ.2/1) / นายพินมกร  คำามูลเอ้ย (สป็ท.1/1) /  นายศุภชีพิ
กงพิลนันท์  (ชคอ.3/2) / นายส่บเกียรติ  สาย (สออ.1/2) / นายต่อพิงษ์  ศรีบุญเรอ่ง (ชทท.2/1) / นาย
สมภพิ  กิตตีสกาวกุล (ชอร.3/1) / นายรณกานต์  กันภัย (ชทท.3) / นายอสิรีย์ไพิโรจน์ (สทท.2) / นายป็ณิธาน  
สุข้มาก (สอร.1/1) / นายสุทธิกานต์  สุข้ทอง (ชศป็.2) / นายอัควิชญ์วงษ์ษา (ชศป็.1)

ครูผูค้วบคมุทีม นายีสุรชิต  ทะยีะธง / นายีเพัทายี  บำารุงจิตตธ

ชนะเลิศ กีฬาบาสเกตบอลหญิง  ได้แก่
นางสาวอาเบอร์  อายี (นักศึกษาป็ริญญาตรี) / นางสาวเกวล ี นาใจ  (ชพิต.2/1) / นางสาวเงนิไข้่ พิิบุญ 
(ชพิต.2/2) / นางสาวทิพิย์ลาวัลย์  แสนมาโน (ชคอ.2/1) / นางสาวอาเบอะ เชอหม่อ (ชพิต.1/2) / นางสาวพิิชชา
พิร  เหลย๋ (สออ.1/2) / นางสาวสุนสิา  เบีอยวทู (ชพิบ.1/3) / นางสาวอาทิตยา  ยาเป็งย (ชอร.1/2) / นางสาว
สินนีาฏ  กันธิยะ (สบบ.1/1) / นางสาวสุวิภา  มาเยอะ (ชคอ.2/4) / นางสาวอภิสมัย  เข้ียวสะอาด (ชคอ.3/1) / 
นางสาวสนุิสา  เฟูเมียกู่ (สอท.2/4)

ครูผูค้วบคมุทีม นายีสุรชิต  ทะยีะธง / นายีเพัทายี  บำารุงจิตตธ

         ชนะเลิศ  กีฬาวอลเล่ยีธบอลหญิง  ได้แก่
นางสาวทัศนีย์  สำาเรจจ (สบบ.2/1) / นางสาวกลิอนผกา  สมศรี (ชพิบ.2/2) / นางสาวพัิชรียา  แสงเพิชร์ (สคอ.1/1)
/ นางสาวพิิมพ์ิลภัส  อุตสา (ชพิบ.2/2) / นางสาวอรชา  สวุรรณดี (ชคค.1) / นางสาวชลธิชา  คำาตุ้ย (ชพิบ.1/4) /



นางสาวป็ดโยรส  ข้ินแก้ว (ชอร.1/1) / นางสาววรนันท์  ศรีวัฒนนนัท์ (ชพิต.1/2) / นางสาวจีรนนัท์  ชำานาญไพิ
สณท์ (ชคอ.2/3) / นางสาวอรษิา  ชมภูศรี (ชคค.1) / นางสาววิภาดา  ใจแก้ว (ชคค.1)

ครูผูค้วบคมุทีม     นางเสาวคนธธ   อาทนิตยีธ / นายีจิรวัฒนธ  วงกา

ชนะเลิศ กีฬาตะกร้อ หญิง  ได้แก่
นางสาวบัวต๊ิบ ป็ญญญา (ชคอ.2/1) / นางสาวชนากานต์  เจเป็อะ (ชทท.1/1) / นางสาวสุจารี  ช่อม่อ(ชพิค.2/2) /
นางสาวคีตภัทร  ไชยลังกา (สบจ.1/1) นางสาวเบญจมาภรณ์  อทุุมภา (สคท.2/1)

ครูผูค้วบคมุทีม นางสาวภรณธทพิัยีธ  มีสุข

ชนะเลิศ กีฬาหมากล้อมหญงิเดี่ยีว ได้แก่    นางสาวณัฐนกิานต์  ณ  นา่น (ชคอ.3)
ครูผูค้วบคมุทีม นางสาวเทพัิน  มัธยีมจันทรธ

         ชนะเลิศ กีฬาหมากล้อมชายีเดี่ยีว ได้แก่    นายเบนยามิน  พิระพิรนริันดร์ (สคอ.1)
ครูผูค้วบคมุทีม นางสาวเทพัิน  มัธยีมจันทรธ

         ชนะเลิศ กีฬาหมากล้อมทีมหญิง ได้แก่
นางสาวเสาวลักษณ์  โสระ (ชคอ.2) / นางสาวจารุวรรณ  เทพิดล (ชคอ.3) / นางสาวพัิฒนา  ตระกูลเมฆี (ชคอ.3)

ครูผูค้วบคมุทีม นางสาวเทพัิน  มัธยีมจันทรธ

ป ร ะ เ ภ ท ก รี ฑ า
         ชนะเลิศ กรีฑาว่ิง 100 เมตรชายี ได้แก่  
นายชาญชนะ  โป็ษยาอนวัุตร (ชคอ.2/2)

ครูผูค้วบคมุทีม นายีพังษธพัินิจ  พัรหมเนตร

ชนะเลิศ กรีฑาว่ิง 200 เมตรชายี ได้แก่  
นายชาญชนะ  โป็ษยาอนวัุตร (ชคอ.2/2)

ครูผูค้วบคมุทีม นายีพังษธพัินิจ  พัรหมเนตร

         ชนะเลิศ ทีมว่ิง 4 x 400 เมตรหญิง ได้แก่ 



นางสาวอรป็วีณ์  สิงหะ  (ชพิต.2/1) / นางสาวนฤมินทร์  ก๋าวิชา  (ชพิต.2/1) / นางสาวนันทิพิร  อาเชอ 
(ชพิต.2/1) / นางสาววรฤทัย  แซ่โคว้  (ชพิต.2/1)

ครูผูค้วบคมุทีม นายีพังษธพัินิจ  พัรหมเนตร

     รองชนะเลศิ อันดับ 1 กีฬาวอลเล่ยีธบอลชายี  ได้แก่
นายตะวัน  เข้่ออเพิชร (ชคอ.2/3) / นายไชยยันต์  จันธิมา (สออ.1/2) / นายธณากร  ถมป็ญทม์ (ชทท.3) / นาย
เจตนิพิิฐ  ทุ่งส่วย (ชพิบ.2/2) / นายกชกร  ลัมยศ (สอท.1) / นายชลกานต์  สมสะอาด (สคอ.2/1) / นายกฤดนัย 
คำาสทิธ์ิ (ชออ.2/1) / นายเกียรติภูมิ  ลังกากาศ (ชพิต.1/2) นายสุทัศน ์ มาเยอะ (ชคอ.3/1) / นายกฤษณะ  
ป็ญญญาวงศ์ (สคอ.2/2) / นายเอกราช  มณีวรรณ (สอร.2)

ครูผูค้วบคมุทีม นายีพัีระพังษธ  ดวงสนทิ / นายีศุภศานตธ  รักสกุล 

รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเปตองทีมหญิง  ได้แก่
นางสาวพิรพิิมล  นามแสง (ชพิบ.2/2) / นางสาวยอด จันจยา (ชพิบ.2/2) / นางสาวสลลิทิพิย์  พิรมเทพิ 
(ชพิบ.1/3) / นางสาวศิริรัตน์  แซ่เต๋ิน (ชคค.1)
        ครูผูค้วบคุมทีม นางสาวเทพันิ  มัธยีมจันทรธ

รองชนะเลิศ อนัดับ 2 กีฬาฟุตบอล  ได้แก่
นายนัทธพิงศ์  จำาป็า (สบต.2) / นายมนัส  เบเหมีอยทู (สคอ.1/1)/ นายยุทธการ  พุิทธสาร (ชพิต.2/2) / นายจิรา
ยุส  บุญเรอ่ง (สบบ.2/2) / นายอาแง เชอเหม่อ (ชคอ.2/3)/ นายฐาป็กร  อนิตะะวงค์ (ชศป็.2) / นายจักรพิงศ์  
ศิรินนัท์ (ชคอ.2/3) / นายภัทรพิงศ์  สนัวิจิตร (ชพิค. 1/1) / นายณภัทร  ป็ญนทะทา ชพิค.(1/1) / นายอักกโชติ  
วัฒนชยานนท์ (ชพิค.2/1) / นายวรายุทธ  พิรมภักดี (ชอร.3/2) / นายตะวัน  ตาชิว (สบบ.2/1) / นายเพิชร  
สามคำา (ชคค.1) / นายณัฐวุฒิ  ต๊ิบเบชา (ชคค.2/1) / นายวิศวะ  แก้วเหมย (ชคอ.2/2) / นายชนนิทร  
วะลัยสุข้(ชคอ.3/2) / นายเอกชัย  หมอ่โป็กู่ (ชพิต.2/1) / นายสุทธิพิงษ์  กาวิชัย (ชคอ.3/2) / นายจักรพัินธ์  
ยอดสวุรรณ (ชพิต.1/1)  / นายรุ่งอรุณ  กำาแพิงแก้ว  (ชศป็.2)
          ครูผู้ควบคมุทีม นายีพังษธพัสิิษฐธ ขนัจันทรธแสง/นายีรัชชานนทธ ปัญญาฟู

รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเปตอง  ได้แก่
นางสาวจิราพิร  อุน่คำา  (ชพิล.1) / นางสาวเพีิยงฤทัย  บุญส่ง (ชพิล.1)
        ครูผูค้วบคุมทีม นางสาวยุีพัิน ศิริขนัแก้ว 

รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเปตองคูผ่สม  ได้แก่



นายธีร์ธวัช  กัมป็ะหะ (ชพิค.2/1) / นางสาวชลธิชา  ป็ดงมลู (ชพิค.2/1)
        ครูผูค้วบคุมทีม นางสาวยุีพัิน ศริิขันแก้ว

***********************************************

คนดี...ประจำสสัปปดสหห
นางสาวหมีอเซอะ  เลเซกู,่ นางสาวเอีอยวพิร  เยอเบาะ ชพิบ.1/4 การบัญชี เกจบโทรศพัิท์ได ้/ นางสาวสพุิรรณิการ์  
สมหนองบัว สคท.1/2 อาหารและโภชนาการ เกจบโทรศพัิท์ได ้/ นางสาวสดุารตัน์  เร่อนออน, นางสาวปุ็ริน  จริพิศพิันธุ์, นาย
วทญัญู  สุทาธรรม สคท.1/2 อาหารและโภชนาการ เกจบโทรศพัิท์ได ้/ นางสาวพิิมพิ์มาดา พิาป็ระเสริฐ, นาพิงศกร  จันทรป็งอม, 
นายพิุทธพิิงศ์  แซตกูุ, นายอิทธิพิทัธ์  อุ่นดอนตอง, นายทศพิร  ราชคม สออ.1/2 การท่องเทีอยว เกจบโทรศัพิท์ได ้/ นางสาวมาลี  
เยอเบาะ  ชออ.2/2 การท่องเทีอยว เกจบกระเป๋็าเงินได ้/ นายณภัทร  ยองเพิชร ชทท.2/2 เทคโนโลยีสารสนเทศ เกจบเงินได้ / 
นางสาววิยะดา  ไข่้กา ป็วช.1/2 อาหารและโภชนาการ เกจบเงินได้ / ครูรุ่งอรุณ  ผัดฟูอง อาหารและโภชนาการ เกจบกุญแจรถได้ /
นางสาวอาเหมีอยว  เชอหม่ออ สคท.1/1 อาหารและโภชนาการ  เกจบกุญแจรถได้ / 
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