
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

สวัสดีค่ะ... ในสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2563.. ในสัปดาห์นี้  งานประชาสัมพันธ์   
ขอแจ้งผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจ าปีการศึกษา 2563   
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา และขอแสดงความยินดี กับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะค๊ ะ...   
 

ข่าวประชาสัมพนัธ์  ชมพูพนัธ์ุทพิย์รายสัปดาห์ ฉบับที ่417 ระหว่างวนัที ่14 ธันวาคม –  20 ธันวาคม 2563 

กจิกรรม...ประจ ำสัปดำห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คนดี...ประจ ำสัปดำห์ 

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
จัดการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็น
ภาษาอังกฤษ/ สุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง / สุนทรพจน์ภาษาไทย / รัก
การอ่านภาษาไทย / เล่านิทานพ้ืนบ้าน / การพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 
/ ตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และประวัติศาสตร์ชาติไทย / มารยาท
ไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2563  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ 
ประเภทวิชาคหกรรม / ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจ าปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 16 - 17 
ธันวาคม 2563  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ขอแสดง
ความยินดีกับ ครูกมล สาริกานนท์  แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ ที่ได้รับการ
คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 
ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดเชียงราย 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดย 
ครูพงษ์พิสิฐ ขันจันทร์แสง และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 
จัดกิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียนโดยไปเขียนเพ้นท์ผนัง ให้กับหอศิลป์
ครูจูหลิง (ศิษย์เก่าอาชีวศึกษาเชียงราย แผนกวิชาวิจิตรศิลป์) ซึ่งจะมี
การจัดนิทรรศการ ในระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2564 ณ  หอศิลป์ครู
จูหลิง ปงกันมูล โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยคณะ
ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา สวดมนต์ยาวท านอง
สรภัญญะ เพ่ือความเป็นสิริมงคล ตลอดจนสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม 
ณ สนามบาสเก็ตบอล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดย ดร.
อรพิน  ดวงแก้ว ผู้อ านวยการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ชิมคุกกี้ ชิม
เค้ก ประจ าปี 2564 "ต่อยอดอนาคต ก าหนดปัจจุบัน สืบสานอดีต ปีที่ 
17"  ณ  บริเวณหน้าร้านชมพูพันธ์ุทิพย์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยดร.
อรพิน  ดวงแก้ว ผู้อ านวยการฯ มอบทุน ให้กับนักเรียน นักศึกษา 
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ ในโครงการหารายได้ระหว่างเรียน ในการ
ด าเนินการจัดท าผลิตงานปั้นรูปสัตว์ เพ่ือใช้ตกแต่ง  ณ  บริเวณหน้า
อาคาร 6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดย  
ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อ านวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และ
นักเรียน นักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชมพูพันธุ์ทิพย์ ใน
เทศกาล "คริสต์มาส และปีใหม่ ด้วยเค้กและคุกก้ี จากใจชมพูพันธุ์ทิพย์" 
ณ บริเวณถนนคนเดินหน้าวิทยาลัยอาชี วศึกษาเชียงรายจังหวัด
เชียงราย 



ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ระดับ อำชีวศึกษำจังหวัดเชียงรำย (อศจ. เชียงรำย)  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   วันที่ 16 ธันวำคม 2563  

ณ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
.................................................................................................... 

 

ประเภทวิชำคหกรรม  จัดแข่งขัน จ ำนวน 5 ทักษะวิชำ 
 

สำขำวิชำแฟชั่นและสิ่งทอ 
- ทักษะกำรออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกำย ระดับ ปวช. 
 ชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวดารณี  มาเยอะ / นางสาวสาธิกา  สันนดีกุล / นางสาวอาเตอ  เชอหมื่อ 
  

-  ทักษะกำรประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกำยสู่สำกล ระดับ ปวส. 
ชนะเลิศ  ได้แก่  ภัทรพรรณ  มโนมัย / นางสาวนิภา  อามอ / นางสาวอาหมี่  เชกอกู่ 

 

สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร 
 

-  ทักษะกำรประกอบอำหำรไทยเชิงธุรกิจ ระดับ ปวช. 
ชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาววลัยพร  มาเยอะ / นางสาววนัชพร  เรือนศรี / นายพงษ์เพชร  มีเจริญ 

 

สำขำวิชำคหกรรม 

 

-  ทักษะกำรประดิษฐ์ดอกไมส้ดแบบไทย ระดับ ปวช. 
ชนะเลิศ  ได้แก่  นายภรัณยู  บุญส่ง / นางสาวมนทิรา  จอมแปง / นางสาวมนทิรา  ยาวิชัยแก้ว 
 

-  ทักษะกำรประยุกต์ดอกไมส้ดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มำตรฐำนสำกล ระดับ ปวส.  
ชนะเลิศ  ได้แก่  นายอภิวัฒน์  โนวุฒิ / นายวรพล  คันธวังอินทร์ / นางสาวกัญญารัตน์  เจริญเก่า 

 

ประเภทวิชำพำณิชยกรรมและบริหำรธุรกิจ จัดแข่งขัน จ ำนวน 10 ทักษะวิชำ 
 

สำขำวิชำกำรบัญชี 
-   ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ในงำนบัญชี ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวพิมพิกา  หงส์ค า / นางสาววาสนา  ดวงตา 
 

-   ทักษะโปรแกรมส ำเร็จรูปเพื่องำนบัญชี  ระดับ ปวส. 
ชนะเลิศ  ได้แก่  นายศรายุทธ  สาคร / นางสาวภาสินี  ใจมา 

 

สำขำวิชำกำรตลำด 
-   ทักษะกำรน ำเสนอกำรขำยสินค้ำ “The Marketing Challenge” ระดับ ปวช.  

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นางสาวอรปวีณ์  สิงตะ / นางสาวนฤมินทร์  ก๋าวิชา / นางสาววรฤทัย  แซ่โคว    
 

-   ทักษะกำรเขียนแผนธุรกิจ  ระดับ ปวส. 
ชนะเลิศ ได้แก่  นางสาวหองค า  ค าแก้ว / นางสาวจุฑามาศ  อินต๊ะมา / นางสาวสายพิณ  ดวงแก้ว / นางสาว

วสุนันท์  ปุกงสก / นายสิริโชด  แซ่หลี /  นางสาวพรรณพัชร  จะอ่ือ  

 
 
 
 
 
 



- ทักษะกลยุทธกำรตลำดเชิงสร้ำงสรรค์ “Creative Marketing Plan” ระดับ ปวส. 
ชนะเลิศ          ได้แก่  นางสาววรชยา  ผานส าแดง / นางสาวกชพร  เจริญวัชรากุณธ์ / นางสาวกิ่งกาญจน์  อุดเขียว   
                    / นางสาวนชินิภา  มุ่งเมิน 

 

สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส ์
 

-   ทักษะกำรจัดกำรโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน ระดับ ปวส. 
ชนะเลิศ ได้แก่  นายเชิงพิชิต  ทิพย์นวล / นางสาวกาญจนา  ฟูค าใน / นางสาวอารยา  แซ่ผ่าน /  

นางสาววิไลพร   เยเบียง 
 

สำขำวิชำกำรเลขำนุกำร 
 

-   ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์  ระดับ ปวช. 
ชนะเลิศ  ได้แก่  สุทธิรา  นาวัน 

 

-    ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์  ระดับ ปวช. 
ชนะเลิศ          ได้แก่  นางสาวสุทธิรา  นาวัน 

 

-    ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือรำชกำรภำยนอก    ระดับ ปวส. 
ชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวอรนิภา  ทองอินทร์ 

  

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

-   ทักษะพัฒนำระบบพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)  ระดับ ปวช./ปวส. 
ชนะเลิศ  ได้แก่  นายธัญวรัตม์  ศรีออน / นายชาญกวี  ใจหล้า  

  

ประเภทวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  จัดแข่งขัน จ ำนวน 2 ทักษะวิชำ 
 

สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
-   ทักษะกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นายยสพนต์  ลิมทวีสมเกียรติ / นายนพวิชญ์  ค ามา  
  

-   ทักษะเทคโนโลยีเครือข่ำย ระดับ ปวส. 
ชนะเลิศ  ได้แก่  นายรณกฤต  มูลวงค์ / นายสมชาย  บริบูรณ์  

  

ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว  จัดแข่งขัน จ ำนวน 4 ทักษะวิชำ  
 

สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว 
 -   ทักษะกำรน ำเสนอรำยกำรน ำเที่ยวในฐำนะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น   ระดับ  ปวช. 

ชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวธิดา  ตาตาล / นางสาวกัลยา  แย้เปียง 
 

สำขำวิชำกำรโรงแรม 
 -   ทักษะกำรผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic  Bartender ระดับ  ปวช./ปวส. 

ชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวกรรณิการ์  ชะนะวงค ์
  

 -    ทักษะกำรผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender  ระดับ  ปวช./ปวส. 
ชนะเลิศ  ได้แก่  นายจะเหมาะ  จะคือ 
 

 



 -   ทักษะกำรบริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม ระดับ  ปวช./ปวส. 
ชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวสุกัญญา  ชูทอง / นายวีตนุพงษ์  สุขเกษม / นางสาวชลดา  ยาวงค์ 

 

ประเภทวิชำศิลปกรรม  จัดแข่งขัน จ ำนวน 5 ทักษะ 
สำขำวิชำวิจิตรศิลป์ 
-    ทักษะกำรวำดภำพ สีน  ำน  ำหุ่นนิ่ง ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ          ได้แก่  นายศุกร์  ปัญญา 
 

-    ทักษะประติมำกรรม (ปั่นคนเหมือน) ปวช. 
ชนะเลิศ         ได้แก่  ธีรดนย์  วรรณมณี 

 

สำขำวิชำออกแบบ  
-    ทักษะกำรออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑ์ ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ          ได้แก่  นางสาวญาณินท์  สุขไข 
 

-    ทักษะกำรออกแบบเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ ระดับ ปวช. 
ชนะเลิศ         ได้แก่  นายณัฐปคัลภ์  ใจจุมปา / นางสาวญาดา  วงศ์ตั้ง 

 

สำขำวิชำเทคโนโลยีศิลปกรรม  
-    ทักษะกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ          ได้แก่  นางสาวกรชวัล  ไชยชมพู / นางสาวศรีสกุล  สุวพันธ์ 
 

ผลกำรแข่งขันทักษะพื นฐำน ระดับ อำชีวศึกษำจังหวัดเชียงรำย (อศจ. เชียงรำย)  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 วันที่ 16 ธันวำคม 2563  

ณ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  
………………………………………………………………………. 

ทักษะพื นฐำน จัดแข่งขัน จ ำนวน  15  ทักษะ     
1.    ทักษะกำรพูดสำธิตเป็นภำษำอังกฤษ 

ชนะเลิศ      ได้แก่    นายรัตนไชย  ยอดบุญลือ   
 รองชนะเลิศอันดับ 1 -  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 -  
2.    ทักษะกำรพูดในที่สำธำรณะเป็นภำษำอังกฤษ 

ชนะเลิศ     ได้แก่     นางสาวอุษามณี  ลุงกาวิ    
 รองชนะเลิศอันดับ 1 -  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 - 
3.    ทักษะสุนทรพจน์ภำษำไทย   

ชนะเลิศ      ได้แก่     นางสาวชลธิชา  ค าตุ้ย     
 รองชนะเลิศอันดับ 1 -  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 - 
4.    ทักษะเล่ำนิทำนพื นบ้ำน  
 ชนะเลิศ  - 
 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่     นางสาวอาเมอะ  เชือเหมื่อ 
 รองชนะเลิศอันดับ 2  -    



5.    ทักษะกำรประกวดรักกำรอ่ำนภำษำไทย 
ชนะเลิศ     ได้แก่     นายทิวากรณ์  ทองเนตร์     

 รองชนะเลิศอันดับ 1  -  
 รองชนะเลิศอันดับ 2  - 
6.    ทักษะกำรตอบปัญหำวิชำหน้ำที่พลเมือง และ ประวัติศำสตร์ชำติไทย 
 ชนะเลิศ  - 
 รองชนะเลิศอันดับ 1  - 
 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่    นางสาวลลิตา  กลิ่นจันทร์ / นางสาวรุจิลา  ป้อมฝัน  
7.    ทักษะมำรยำทไทย 
 ชนะเลิศ  - 
 รองชนะเลิศอันดับ 1  - 
 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่    นายรักชาติ  จ าปานคร / นางสาวพิชญ์นรี  ตานหลู่ 
8.    ทักษะสุนทรพจน์ภำษำจีนกลำง  

ชนะเลิศ      ได้แก่     นางสาวอินทิรา  หมื่อและ      
 รองชนะเลิศอันดับ 1 -  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 - 
 
9.    ทักษะวงดนตรีสำกลคนพันธ์อำ และโฟล์คซองของคนพันธ์ R  

ชนะเลิศ      ได้แก่    นายเขมินทร์  ภาค า / นายชาติชาย  มาเยอะ / นางสาวเพียงฤทัย  บุญส่ง / นายกันดิส  
ตะเพียนทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 -  
 รองชนะเลิศอันดับ 2  
10.    ทักษะร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชำย)  

ชนะเลิศ      ได้แก่    นายธนากร  สามค า 
รองชนะเลิศอันดับ 1 -  

 รองชนะเลิศอันดับ 2 - 
11.    ทักษะร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง)  

ชนะเลิศ      ได้แก่    นางสาวชญาณี  ศรีวังค า 
รองชนะเลิศอันดับ 1 -  

 รองชนะเลิศอันดับ 2 - 
12.    ทักษะร้องเพลงสำกล (ชำย)  

ชนะเลิศ      ได้แก่    - 
รองชนะเลิศอันดับ 1 -  

 รองชนะเลิศอันดับ 2 - 
13.    ทักษะร้องเพลงสำกล (หญิง)  

ชนะเลิศ      ได้แก่    นางสาวเกวลิน  แสงสด 
รองชนะเลิศอันดับ 1 -  

 รองชนะเลิศอันดับ 2 - 
14.    ทักษะร้องเพลงไทยสำกล (ชำย)  

ชนะเลิศ      ได้แก่    นายมานัส  เบเหมี่ยทู 
รองชนะเลิศอันดับ 1 -  

 รองชนะเลิศอันดับ 2 - 
 



15.    ทักษะร้องเพลงไทยสำกล (หญิง)  
ชนะเลิศ      ได้แก่    นางสาววารุณี  นามจาม 
รองชนะเลิศอันดับ 1 -  

 รองชนะเลิศอันดับ 2 - 
 

 

 

 

ประวัติควำมเป็นมำของวันกีฬำแห่งชำติ 

 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2510 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นตัวแทนของนักกีฬา
ทีมชาติไทย เข้าร่วมกางแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 ที่กรุงเทพฯ และทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองในการแข่งขันเรือใบ
ประเภท โอ.เค. ซึ่งถือได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ทางการกีฬาของประเทศไทย นอกเหนือจากกีฬาเรือใบแล้ว แบดบินตันก็เป็นกีฬา
อีกประเภทหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงโปรดปรานมากเช่นกัน ในหอประชุมวังจิตรลดาฯ ได้
ปรับแต่งเป็นสนามแบดมินตันมาตรฐาน ส่วนมากพระองค์จะทรงแบดมินตันในตอนเย็นและวันศุกร์ และเช้าวันอาทิตย์ พระราช
กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางการกีฬานี้ เป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลกว่า พระองค์ทรงเป็นนักกีฬาอย่างแท้จริงและ
ทรงสนับสนุนกีฬาจนเป็นที่ปรากฏชัด 

 ดังนั้นในการประชุมใหญ่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลครั้งที่ 29 ที่เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยมีนายฮวน 
อันโตนีโอ ซามาร้านซ์ ประธานคณะโอลิมปิกสากล เป็นประธานการประชุมพร้อมทั้งสมาชิกเข้าร่วมประชุมอีก 87 ประเทศ ได้มี
มติเอกฉันท์ให้ทูลเกล้าฯถวายเหรียญดุษฎีกิตติมศักดิ์ของโอลิมปิกสากล คือ “อิสรยาภรณ์โอลิมปิกชั้นสูงสุด” (ทอง) แด่องค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2530 ณ ศาลาดุสิตาลัย พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน นับเป็น
พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลก ที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯถวายเหรียญโอลิมปิกชั้นสูง สมควรที่นักกีฬาและประชาชนชาว
ไทยควรที่จะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท อันจะเป็นโอกาสให้สามารถน าชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติและวงศ์ตระกูล 

 เพ่ือเป็นการระลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นนักกีฬา
ตัวแทนของชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 และเพ่ือเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนชาวไทยเห็นคุณค่า
ความส าคัญของการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงได้มีมติน าเสนอคณะรัฐมนตรีลงความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.
2529 ก าหนดให้วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวัน “วันกีฬาแห่งชาติ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นายวิชชาน  ฉุยฉาย ชทท. 2/1 เทคโนโลยีสารสนเทศ เก็บเงินได้ / นางสาวทิพย์  ดวงค า สบบ.2/1 การบัญชี เก็บกระเป๋า
เงินได้ / นางสาวรวิญา  โสมกระโทก สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เก็บกระเป๋าเงินได้ / นางสาวธนัญญา  จอมศรีลา 
สาขาการจัดการโลจีสติกส์ เก็บกระเป๋าเงินได้ / นางสาวพิมพิลักส์  วงค์ษา  สาขาการบัญชี เก็บโทรศัพท์ได้  

คนด.ี..ประจ ำสัปดำห ์

 

งำนประชำสัมพันธ์  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 

เกร็ดควำมรู้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


