-๑-

เรื่อง

คำสั่งอำชีวศึกษำจังหวัดเชียงรำย
ที่ 037/2559
แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดเชียงรำย
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 (ประเภทวิชำอุตสำหกรรม ประเภทวิชำพำณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ
ประเภทวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ประเภทวิชำศิลปกรรม ประเภทวิชำคหกรรม และ
ประเภทวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว)
----------------------------------------------------------

ตามที่ อาชีว ศึกษาจังหวัดเชี ยงราย ได้กาหนดจัดการแข่งขันทักษะวิช าชีพและทักษะวิช า
พื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจาปีการศึกษา๒๕๕๙เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาในสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายได้แสดงความสามารถด้านวิชาการนอกเหนือจากความสามารถที่ได้รับจากการเรียน
ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเพื่อเป็นการคัดเลือก
ตัวแทนนักเรียนนักศึกษา จากอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมการแข่งขันทั กษะวิชาชีพและทักษะวิชา
พื้นฐานระดับภาคภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ในวันที่ 8 – 13 มกราคม 2559 ณ จังหวัดลาพูน นั้น
ดั ง นั้ น อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด เชี ย งรายจึ ง ได้ ก าหนดให้ มี ก ารแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ ระดั บ
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน255๙ ซึ่งสถานที่จัดการ
แข่งขันแบ่งเป็น ๒ แห่งคือ
1. ประเภทวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม
- สถานที่จัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
๒. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาคหกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- สถานที่จัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
เพื่อให้ดาเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุ ประสงค์ อาชีวศึกษา
จังหวัดเชียงราย จึงขอแต่งตั้งบุคลากรของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายเป็นคณะกรรมการ
ดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำนวยกำร ประกอบด้วย
๑.๑ นายสมคิด
จีนจรรยา
ประธานกรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
๑.๒ นายปริวิชญ์
ไชยประเสริฐ
รองประธานกรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๑.๓ นายมนัส
ชูเวช
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
/๑.๔นายสมยศ…

-๒๑.๔ นายสมยศ
พันธุ์กสิกร
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง
๑.๕ นายเทพชัย
ร่มโพธิ์
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
๑.๖ นายประยงค์
แก้วประทุม
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
๑.๗ นายเรวัตร
แก้วทองมูล
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
๑.๘ นายเจริญ
เชื้อเมืองพาน
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
๑.๙ นางสาวอรพิน
ดวงแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
๑.๑๐ นายศรากร
บุญปถัมภ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
2.คณะกรรมกำรฝ่ำยดำเนินกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
๒.๑ คณะกรรมกำรฝ่ำยดำเนินกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
สถำนที่แข่งขัน ณ วิทยำลัยเทคนิคเชียงรำย คณะกรรมการประกอบด้วย
๑) นายสมคิด
จีนจรรยา
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวอรพิน
ดวงแก้ว
รองประธานกรรมการ
๓) ว่าทีร่ ้อยตรีสมฤทธิ์
ไกลถิ่น
กรรมการ
๔) นายสุรพงค์
สันติพงค์
กรรมการ
๕) นายธีรพงษ์
พรหมเนตร
กรรมการ
๖) นายประสิทธิ์
สุเดชมารค
กรรมการ
๗) นายสุกิจ
มาลัยสกุล
กรรมการ
๘) นายยุทธการ
ตั้งปัญญาศักดิ์ กรรมการ
๙) นายนปตรี
อินเรือง
กรรมการ
๑๐) ว่าทีร่ ้อยตรีประเสริฐ
พรหมเผ่า
กรรมการ
๑๑) นายสัมพันธ์
ศรีสัตยกุล
กรรมการ
๑๒) นางพัฒนา
ทองเกตุ
กรรมการ
๑๓) นางดวงใจ
ปริปุณณากร กรรมการ
๑๔) นายศรเพชร
บุญอิ่ม
กรรมการและเลขานุการ
๑5) นายอภิชาต
ณ พิกุล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๒ คณะกรรมกำรฝ่ำยดำเนินกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ประเภทวิชำพำณิชยกรรม/
บริหำรธุรกิจ, ประเภทวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร, ประเภทวิชำศิลปกรรม, ประเภทวิชำคหกรรมและ
ประเภทวิ ชำอุ ตสำหกรรมท่ องเที่ ยวสถำนที่ แ ข่ ง ขั น ณ วิ ท ยำลั ย อำชี ว ศึ ก ษำเชี ย งรำยคณะกรรมการ
ประกอบด้วย
/๑) นายปริวิชญ์...

-๓1) นายปริวิชญ์
2) นายศรากร
3) นายธีรพงษ์
4) นายนปตรี
5) ว่าทีร่ ้อยตรีประเสริฐ
6) นายประสิทธิ์
7) นายยุทธการ
8) นางสาวเทพิน
9) นางสาวกรองแก้ว
10) นางสุวนา
11) นายธวัชชัย
12) นางเสาวคนธ์
มีหน้ำที่

ไชยประเสริฐ
บุญปถัมภ์
พรหมเนตร
อินเรือง
พรหมเผ่า
สุเดชมารค
ตั้งปัญญาศักดิ์
มัธยมจันทร์
ชิดไธสง
เชี่ยววานิช
สาเกตุ
อาทนิตย์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑. ให้คาปรึกษา แนะนา ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้น
๒. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร สถานที่ใช้ในการจัดแข่งขัน
๓. ควบคุมการแข่งขัน การตัดสินและการรายงานผลการแข่งขัน

๓. ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันและตัดสินทักษะวิชำชีพ ประเภทช่ำงอุตสำหกรรม ประกอบด้วย
๓.๑ ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันและตัดสิน ทักษะเทคนิคยำนยนต์ (ระดับ ปวช./ปวส.)
คณะกรรมการประกอบด้วย
๑) นางสาวอรพิน
ดวงแก้ว
ประธานกรรมการ
2) นายสมชาย
สมณะ
รองประธานกรรมการ
3) นายมานะ
เลี้ยงประเสริฐ กรรมการ
4) นายอุทัย
เทพสุรินทร์
กรรมการ
5) นายเกษม
ดอนชัย
กรรมการ
6) นายสว่าง
ทองชื่น
กรรมการ
7) นายกันชะดาร
วงษ์แก้ว
กรรมการ
8) ว่าที่ร้อยตรีมนตรี
ม่วงวงษ์
กรรมการ
9) นายปรีชา
เรืองฉิม
กรรมการ
10) นายบัญญัติ
อิ่นคา
กรรมการ
11) นายสมคิด
อะทะถ้า
กรรมการ
12) นางสาวลัดดาวัลย์
ใจยาว
กรรมการ
13) นายเกรียงไกร
อนุจารี
กรรมการ
14) นายวิชัย
กลพลนันท์
กรรมการ
15) นายคชานนท์
พงษ์ธัญการ กรรมการ
16) นายขวัญชัย
หัตถกอง
กรรมการ
17) นายกฤษฎา
ยอดแก้ว
กรรมการ
18) นายวีระชาติ
จองปิ่นหย่า กรรมการ
19) นายอรรณพ
คาฝั้น
กรรมการ
20) นายแสงทวี
ปัญสมคิด
กรรมการ
/๒๑) นายวีระพงษ์...

-๔21) นายวีระพงษ์
22) นายธนกฤต

ชัยประหลาด
ต๊ะพรมมา

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓.๒ ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันและตัดสิน ทักษะเครื่องยนต์เล็กและจักรยำนยนต์(ระดับ ปวช.)
คณะกรรมการประกอบด้วย
1) นางสาวอรพิน
ดวงแก้ว
ประธานกรรมการ
2) นายอธิรัช
วงค์แสง
รองประธานกรรมการ
3) นายจรัสชัย
ไชยรัตน์
กรรมการ
4) นายสรรเพชร
สุขรัตน์
กรรมการ
5) นายปฏิพัทธ์
ธะนะหมอก กรรมการ
6) นายชัยทวี
โนวิชัย
กรรมการ
7) นายมนตรี
ธรรมขันธา
กรรมการ
8) นายศุภชัย
กินเรือน
กรรมการ
9) นายสมควร
ชุ่มใจ
กรรมการ
10) นายธนกร
กุศล
กรรมการ
11) นายธิร์ปพน
นันตัง
กรรมการ
12) นายมังกร
ชัยรัตน์
กรรมการ
13) นายนิรุธ
สว่างใจธรรม กรรมการ
14) นายสิงห์คราน
จินะเขียว
กรรมการ
15) นายคานึง
ทองเกตุ
กรรมการ
16) นางสาววินิทร
อนันตกูล
กรรมการ
17) นายอดิเรก
วิรัตน์
กรรมการ
18) นายธนรักษ์
วิชัยสืบ
กรรมการ
19) นายกฤตนัย
ใหม่คามิ
กรรมการ
20) นายริน
ยาวิชัย
กรรมการ
21) นายอานาจ
ทาสุข
กรรมการ
22) นายดนุพล
มามูล
กรรมการ
23) นายภานุ
สุธรรมแจ่ม
กรรมการ
24) นายดุสิต
วรรณโล
กรรมการ
25) นายพูนศักดิ์
ปลายหาญ
กรรมการและเลขานุการ
๓.๓ ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันและตัดสิน ทักษะงำนปูน (ทีม ปวช.)คณะกรรมการประกอบด้วย
1) ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ
พรหมเผ่า
ประธานกรรมการ
2) นายสุวัฒน์
รวมธรรม
รองประธานกรรมการ
3) นายแสนศักดิ์
พรหมมา
กรรมการ
4) นายนรินทร์
เจียตระกูล
กรรมการ
5) นายศุภชาติ
ธีรธรรม
กรรมการ
6) นายธนานุรักษ์
ดอนชัย
กรรมการ
7) นายรามิล
ราชคม
กรรมการและเลขานุการ
/๓.๔ ฝ่ายจัดการแข่งขัน...

-๕๓.๔ ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันและตัดสิน ทักษะงำนไม้ (ทีม ปวช.)คณะกรรมการประกอบด้วย
1) ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ
พรหมเผ่า
ประธานกรรมการ
2) นายเผด็จ
บุญเป็ง
รองประธานกรรมการ
3) นายธนานุรักษ์
ดอนชัย
กรรมการ
4) นายจรินทร์
ตานี
กรรมการ
5) นายศุภชาติ
ธีรธรรม
กรรมการ
6) นายชาตรี
อินต๊ะอดทน กรรมการและเลขานุการ
๓.๕ ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันและตัดสินทักษะงำนไม้เครื่องเรือน(ทีม ปวช.)
คณะกรรมการประกอบด้วย
1) ว่าทีร่ ้อยตรีประเสริฐ
พรหมเผ่า
ประธานกรรมการ
2) นายเผชิญ
อินทะโย
รองประธานกรรมการ
3) นางสาวสุปรียา
ทาเกิด
กรรมการ
4) นางสาวแคทริยา
ชวฤทธิ์
กรรมการ
5) นายขจรศักดิ์
งิ้วทอง
กรรมการและเลขานุการ
๓.๖ ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันและตัดสิน ทักษะกำรติดตั้งไฟฟ้ำด้วยท่อร้อยสำย(ทีม ปวช.)
คณะกรรมการประกอบด้วย
1) นายนปตรี
อินเรือง
ประธานกรรมการ
2) นายสมยศ
สงสาเภา
รองประธานกรรมการ
3) นายชูชาติ
ม่วงโกสัย
กรรมการ
4) นายพิเชต
คันธะ
กรรมการ
5) นายนิวัฒน์
คักกันหา
กรรมการ
6) นายจารึก
ชัยวงค์
กรรมการ
7) นายนิวัฒน์
หล่อวนาวรรณ กรรมการ
8) นายวชิรศักย์
กุลดี
กรรมการ
9) นายธนิศร์
พันธุ์ประยูร
กรรมการและเลขานุการ
๓.๗ ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันและตัดสิน ทักษะกำรติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ (ทีม ปวช.)
คณะกรรมการประกอบด้วย
1) นายกเชษฐ์
กิ่งชนะ
ประธานกรรมการ
2) นายธนกร
เลิศสกุณี
รองประธานกรรมการ
3) นายณัฐธนา
ปรัชญาวิชัย กรรมการ
4) นายปัญญา
โพธิวงค์
กรรมการ
5) นายเฉลิมชัย
บุญทะวงศ์
กรรมการ
6) นายสิทธิกร
ปัญญามา
กรรมการ
7) นายไพรัช
กลัดสาเนียง กรรมการและเลขานุการ
๓.๘ ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันและตัดสิน ทักษะกำรเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ PLC(ทีม ปวส.) คณะกรรมการประกอบด้วย
1) นายนปตรี
อินเรือง
ประธานกรรมการ
2) นายคมกริช
แสงสุรินทร์
รองประธานกรรมการ
3) นายเอกรินทร์
สวามิวัศดิ์
กรรมการ
4) นายพิพัฒน์
วงค์จักร์
กรรมการและเลขานุการ
/๓.๙ ฝ่ายจัดการแข่งขัน...

-๖๓.๙ ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันและตัดสิน ทักษะกำรออกแบบระบบไฟฟ้ำและเขียนแบบไฟฟ้ำ
ด้วยคอมพิวเตอร์(ทีม ปวส.) คณะกรรมการประกอบด้วย
1) นายทวีผล
แปงณีวงค์
ประธานกรรมการ
2) นายพัฒน์พงษ์
วรโภชน์
รองประธานกรรมการ
3) นายจิรายุ
ศิติสาร
กรรมการ
4) นายเฉลิมพล
ตามวงค์
กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๐ ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันและตัดสินทักษะกำรประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยำยเสียง
(ทีม ปวช.) คณะกรรมการประกอบด้วย
1) นายยุทธการ
ตั้งปัญญาศักดิ์ ประธานกรรมการ
2) นายไชยศ
บุญคง
รองประธานกรรมการ
3) นายปรีดา
ศรีทุมมา
กรรมการ
4) นายนิรันดร์
ศรีทอง
กรรมการ
5) นายมนตรี
นาหลวง
กรรมการ
6) นายกฤษณะ
รังสิกุล
กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๑ ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันและตัดสิน ทักษะไมโครคอนโทรเลอร์ (ทีม ปวส.)
คณะกรรมการประกอบด้วย
1) นายยุทธการ
ตั้งปัญญาศักดิ์ ประธานกรรมการ
2) นายภัธนา
มูลมณี
รองประธานกรรมการ
3) นายเชิดศักดิ์
ไชยวุฒิ
กรรมการ
4) นายสมชาติ
แสนธิเลิศ
กรรมการ
5) นายธีระวัฒน์
จันทรัตน์
กรรมการ
6) นายวินัย
สมศักดิ์
กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๒ ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันและตัดสิน ทักษะติดตั้งตู้สำขำระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (PABX)
(ทีม ปวส.)คณะกรรมการประกอบด้วย
1) นายยุทธการ
ตั้งปัญญาศักดิ์ ประธานกรรมการ
2) นายอนุรักษ์
สุขสัก
รองประธานกรรมการ
3) นายพรพจน์
สิทธิ
กรรมการ
4) นายแทน
เชียงแขก
กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๓ ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันและตัดสินทักษะกำรติดตั้งจำนรับสัญญำณดำวเทียม (ทีม ปวช.)
คณะกรรมการประกอบด้วย
1) นายยุทธการ
ตั้งปัญญาศักดิ์ ประธานกรรมการ
2) นายเลอศักดิ์
ท่นไชย
รองประธานกรรมการ
3) นายจิรายุส
อินเทพ
กรรมการ
4) นายวิทยา
เขียวสวัสดิ์
กรรมการ
5) นายไพรวัลย์
ศักดิ์ใหญ่
กรรมการ
6) นายจักรชัย
ปิงเมือง
กรรมการ
7) นายพงค์สวัสดิ์
รักษ์เจริญ
กรรมการ
8) นายณรงค์
บรรณเลิศ
กรรมการและเลขานุการ
/๓.๑๔ ฝ่ายจัดการแข่งขัน...

-๗๓.๑๔ ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันและตัดสิน ทักษะกำรเชื่อม GTAW&SMAW (ปวช.)
และทักษะกำรเชื่อม GTAW&GMAW &SMAW (ปวส.)คณะกรรมการประกอบด้วย
1) นายธีรพงษ์
พรหมเนตร
ประธานกรรมการ
2) นายพิคิด
ดวงมาลา
รองประธานกรรมการ
3) นายวิเชียร
พุทธา
กรรมการ
4) นายธีระพงษ์
จันฟอง
กรรมการ
5) นายชัยวัฒน์
คามีสว่าง
กรรมการ
6) นายพลากร
ปัญโญ
กรรมการ
7) นายนพนันท์
มันยวง
กรรมการ
8) นายอนุสรณ์
ท้าวแก่นจันทร์ กรรมการ
9) นายเฉลิมภพ
ใจวงค์
กรรมการ
10) นายพงษ์พันธ์
ปันต๊ะ
กรรมการ
11) นายเกษม
รัตนธรรมทอง กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๕ ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันและตัดสิน ทักษะงำนกลึง
คณะกรรมการประกอบด้วย
1) นายประสิทธิ์
สุเดชมารค
2) นายพิชิต
โสดใส
3) นายสุวิทย์
ดารงชาติ
4) นายทองพูน
หน่อแก้วมูล
5) นายชัยยศ
ชัยตันตระกูล
6) นายธิติพงษ์
สิทธิประเสริฐ
7) นายนที
จ่ากุญชร
8) นายนภดล
ราชลา
9) นายสุรัตน์
ทาจริงจัง

กัด ตัด ไส ชิ้นงำน (ทีม ปวช.)
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓.๑๖ ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันและตัดสิน ทักษะมำตรวิทยำมิติ (ระดับ ปวส.)
คณะกรรมการประกอบด้วย
1) นายประสิทธิ์
สุเดชมารค
ประธานกรรมการ
2) นายเสกสรรค์
คาวงษา
รองประธานกรรมการ
3) นายไตรภพ
ปิมปา
กรรมการ
4) นายสุรชัย
แซ่ตั้น
กรรมการ
5) นายสุริยา
จันมาข้อ
กรรมการ
6) นายธีรวัฒน์
พลตื้อ
กรรมการ
7) นายธนิต
เชื้อเมืองพาน กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๗ ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันและตัดสิน ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกล
ด้วยคอมพิวเตอร์(เทคนิคกำรผลิต/เทคนิคอุตสำหกรรม) (ทีม ปวส.) คณะกรรมการประกอบด้วย
1) นายประสิทธิ์
สุเดชมารค
ประธานกรรมการ
2) นายสาคร
นามวัฒน์
รองประธานกรรมการ
3) นายณัฐวุฒิ
ใจอ้าย
กรรมการ
/๔) นายสัมพันธ์...

-๘4) นายสัมพันธ์
5) นายยุทธศักดิ์

ศรีสัตยกุล
สุขกาย

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓.๑๘ ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันและตัดสิน งำนฝึกฝีมือ (ระดับ ปวช.)
คณะกรรมการประกอบด้วย
1) นายธีระพงษ์
พรหมเนตร
ประธานกรรมการ
2) นายนิวัฒน์
เตวา
รองประธานกรรมการ
3) นายสันติ
พลเยี่ยม
กรรมการ
4) นายเกษม
กองแสง
กรรมการ
5) นายคมสันต์
จันตา
กรรมการ
6) นายรังสรรค์
ชนัมพร
กรรมการ
7) นายวณิชโรจน์
สิงห์สุริยะ
กรรมการ
8) นายชัยวิรุฬ
โนนสระ
กรรมการ
9) นายคณาธิป
ทะจันทร์
กรรมการ
10) นายสุนทร
ปัญญาวิชา
กรรมการ
11) นายปรีชา
ปู่จาด
กรรมการ
12) นายธารงค์
ช่างเพชร
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่

จัดการแข่งขัน เพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีทักษะความสามารถในประเภทกิจกรรมวิชาการที่
จั ด การแข่ งขั น ด้ ว ยความเหมาะสมในการเป็ น ตั ว แทนนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา อาชี ว ศึ กษาจั ง หวั ด
เชียงรายและจัดเตรียม เอกสาร เกณฑ์ และกติ ก าการแข่ ง ขั น ออกข้ อ สอบ ประสานงานกั บ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องพร้อมดาเนินการ และสรุปรายงานผลต่อคณะกรรมการดาเนินงานจัดการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

๔. ฝ่ำ ยจั ด กำรแข่ งขั น และตัด สิน ทักษะวิช ำชี พ ประเภทวิชำพำณิ ชยกรรม/บริ ห ำรธุ ร กิ จ
ประเภทวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร, ประเภทวิชำศิลปกรรม, ประเภทวิชำคหกรรมและ
ประเภทวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว
๔.๑ ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันและตัดสินทักษะวิชำกำรบัญชี (กำรใช้คอมพิวเตอร์ในงำนบัญชี
ระดับ ปวช.) คณะกรรมการประกอบด้วย
๑) นางสาวกรองแก้ว
ชิดไธสง
ประธานกรรมการ
๒) นางปูริดา
ศิริสาร
กรรมการ
๓) นางสาวระพีพรรณ
อินทะรน
กรรมการ
๔) นางยุวดี
กันทะ
กรรมการและเลขานุการ
๔.๒ ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันและตัดสินทักษะวิชำกำรบัญชี (โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องำนบัญชี
ระดับ ปวส.)คณะกรรมการประกอบด้วย
๑) นางสาวกรองแก้ว
ชิดไธสง
ประธานกรรมการ
๒) นางฐาปนี
กูลพิมาย
กรรมการ
๓) นางสาวสายฝน
สายประสิทธิ์
กรรมการ
๔) นางยุวดี
กันทะ
กรรมการและเลขานุการ
/๔.๓ ฝ่ายจัดการแข่งขัน...

-๙๔.๓ ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันและตัดสินทักษะวิชำกำรเลขำนุกำร (พิมพ์ดีดไทย
ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.) คณะกรรมการประกอบด้วย
๑) นางเจษฎา
วงศ์ใหญ่
ประธานกรรมการ
๒) นางดาวรุ่ง
เดชบุญ
กรรมการ
๓) นางกนกกาญจน์
รัตนะ
กรรมการ
4) นางประกาย
ชุ่มใจ
กรรมการ
5) นางสาวสุปรียา
สันอุดร
กรรมการและเลขานุการ
๔.๔ ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันและตัดสินทักษะวิชำกำรเลขำนุกำร (พิมพ์ดีดอังกฤษ
ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.) คณะกรรมการประกอบด้วย
๑) นางสาวเทพิน
มัธยมจันทร์
ประธานกรรมการ
๒) นางกนกวรรณ
มูลมณี
กรรมการ
๓) นางสาวชญานุช
ตุ้ยต๋า
กรรมการ
4) นางสาวนันทภรณ์
ธิวงค์เวียง
กรรมการและเลขานุการ
๔.๕ ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันและตัดสินทักษะวิชำกำรตลำด (The Marketing Challenge
ระดับ ปวช.) คณะกรรมการประกอบด้วย
๑) นางสุวนา
เชี่ยววานิช
ประธานกรรมการ
๒) นางอุไรวรรณ
คาดี
กรรมการ
๓) นางสาวรัตนา
บุญเลิศ
กรรมการ
๔) นางกัลยวรรธน์
ศรีวรรณอรกุล กรรมการ
๕) นางสาวจตุพร
เมืองมา
กรรมการ
๖) นางสาวเครือฟ้า
อุทธิยา
กรรมการและเลขานุการ
๔.๖ ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันและตัดสินทักษะวิชำกำรตลำด (กำรเขียนแผนธุรกิจ
ระดับ ปวช./ปวส.) คณะกรรมการประกอบด้วย
1) นางสุวนา
เชี่ยววานิช
ประธานกรรมการ
2) นางนาตยา
นาพนมไชย
กรรมการ
3) นางกิตติ์ชญาห์
เมืองอินทร์
กรรมการ
4) นางสาวศิริพันธ์
วงค์คาลือ
กรรมการ
4) นางพจนา
นพรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
๔.๗ ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันและตัดสินทักษะวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ (กำรจัดกำรโลจิสติกส์
และโซ่อุปทำน แบบจำลองสถำนกำรณ์เบียร์เกม ระดับ ปวส.) คณะกรรมการประกอบด้วย
๑) นางพจนา
นพรัตน์
ประธานกรรมการ
๒) นายพัทธพงศ์
พรมชัย
กรรมการ
๓) นางสาวเครือฟ้า
อุทธิยา
กรรมการและเลขานุการ
๔.๘ ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันและตัดสินทักษะวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (กำรขำยสินค้ำออนไลน์
ระดับ ปวช./ปวส.) คณะกรรมการประกอบด้วย
1) นายธวัชชัย
สาเกตุ
ประธานกรรมการ
2) นางสุวารี
แปงณีวงค์
กรรมการ
๓) นางสาวอมรรัตน์
วาระนุช
กรรมการ
๔) นายประพันธ์
มอนแก้ว
กรรมการ
/๕) นางสาวดวงกมล...

- ๑๐ ๕)
๖)
๗)
๘)

นางสาวดวงกมล
นางสาวธารทิพย์
นายสุเมธา
นางสาวนุชจรี

ท้าวอินทร์ต๊ะ
กลิ่นหอม
กัลยาโณ
แก้วเพียร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๔.๙ ฝ่ ำ ยจั ด กำรแข่ งขั น และตั ดสิ น ทั กษะวิ ช ำเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ (กำรออกแบบ
Web Page ระดับ ปวส.) คณะกรรมการประกอบด้วย
๑) นายศรากร
บุญปถัมภ์
ประธานกรรมการ
๒) นางวันเฉลิม
ตันพฤทธิอนันต์ รองประธานกรรมการ
3) นายธวัชชัย
สาเกตุ
กรรมการ
4) นางสาวนุชจรี
แก้วเพียร
กรรมการ
5) นายพรชัย
ตุ่นแก้ว
กรรมการ
6) ว่าทีร่ ้อยตรีณรงค์
ทองกูล
กรรมการ
7) นายสถาวร
ใจจุมปา
กรรมการ
8) นายสมควร
ธีระประสาทกุล กรรมการและเลขานุการ
๔.๑๐ ฝ่ายจัดการแข่งขันและตัดสินทักษะวิ ชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (การประกวด 3D
Animation ระดับ ปวช./ปวส.) คณะกรรมการประกอบด้วย
1) นายศรากร
บุญปถัมภ์
ประธานกรรมการ
2) นายถนอม
เป็งแก้ว
รองประธานกรรมการ
3) นางสาวแสงเพ็ชร
แสงจันทร์
กรรมการ
4) นายสุริยา
ต๊ะศรีเรือน
กรรมการ
5) นายศุภชัย
แซ่อั้ง
กรรมการ
6) นางดวงใจ
ปริปุณณากร
กรรมการ
7) นางสาวรุ่งอรุณ
งานจัตุรัส
กรรมการ
8) นายพรเทพ
สุวรรณ์
กรรมการ
9) นายชาติธนู
จะเรียมพันธ์
กรรมการและเลขานุการ
๔.๑๑ ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันและตัดสินทักษะวิชำผ้ำและเครื่องแต่งกำย
- การออกแบบและตัดเย็บชุดนอนวัยรุ่นหญิง อายุ 15-20 ปี ระดับ ปวช.
- การออกแบบและตัดเย็บชุดทางานสตรี อายุ 25-35 ปี ระดับ ปวส.
คณะกรรมการประกอบด้วย
๑) นางสาวภคพร
ไพบูลย์
ประธานกรรมการ
2) นางสาวกุหลาบ
เจริญศักดิ์
กรรมการ
3) นางอมรทิพย์
สิงหากัน
กรรมการ
4) นางแววตา
ภูวพิทยานนท์ กรรมการและเลขานุการ
๔.๑๒ ฝ่ำ ยจั ด กำรแข่งขัน และตัดสินทักษะวิชำอำหำรและโภชนำกำร (กำรประกอบ
อำหำรไทยเป็นชุด (Set Menu) ระดับ ปวช.)คณะกรรมการประกอบด้วย
1) นางอนงค์นาถ
ปัญญารัตน์
ประธานกรรมการ
2) นางสาคร
วรรณสุข
กรรมการ
3) นางสาวปนัดดา
พึ่งศิลป์
กรรมการ
/4) นายกุลธวัช…

- ๑๑ 4)
5)
6)
7)

นายกุลธวัช
นางสาวสุชาดา
นางสาวปิยะมาศ
นายอนุพล

แสนคาปิง
เชื้อสะอาด
สั่งสอน
บุญศรี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๔.๑๓ ฝ่ำ ยจั ด กำรแข่งขัน และตัดสินทักษะวิชำอำหำรและโภชนำกำร (กำรประกอบ
อำหำรชุดคอสโมโพลิแทน (Cosmopolitan) ระดับ ปวส.)คณะกรรมการประกอบด้วย
๑) นางอนงค์นาถ
ปัญญารัตน์
ประธานกรรมการ
๒) นางสุรีย์
ทองกร
กรรมการ
3) นางอารีรัตน์
ไชยกิติ
กรรมการ
4) นายบดินทร์
ยอดประดิษฐ์
กรรมการ
5) นางนันทวัน
คล้ายทอง
กรรมการ
6) นายรักษ์กิติ์
ศิริพรรณรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
๔.๑๔ ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันและตัดสินทักษะวิชำคหกรรม
- การประยุกต์ดอกไม้ในท้องถิ่น ระดับ ปวช.
- การประยุกต์งานดอกไม้แบบไทย ระดับ ปวส.
คณะกรรมการประกอบด้วย
๑) นางวันเพ็ญ
พุทธฤทธิ์
ประธานกรรมการ
2) นางสาวนงคราญ
สมบัติหลาย
กรรมการ
3) นายกฤษฎา
มาตัน
กรรมการ
๔) นางกุลวรรณ์
รื่นรวย
กรรมการและเลขานุการ
๔.๑๕ ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันและตัดสินทักษะวิชำวิจิตรศิลป์
- วาดภาพคนเหมือน ระดับ ปวช.
- จิตรกรรมสีน้าหุ่นนิ่ง ระดับ ปวช.
คณะกรรมการประกอบด้วย
๑) นายกมล
สาริกานนท์
ประธานกรรมการ
๒) นายสุรชิต
ทะยะธง
กรรมการ
๓) นายพงษ์พิสิฐ
ขันจันทร์แสง
กรรมการ
๔) นางอรพิน
สืบทิม
กรรมการและเลขานุการ
๔.16 ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันและตัดสินทักษะวิชำกำรออกแบบ
- การออกแบบตกแต่งภายใน“บูธสินค้างาน OTOP 4 ภาค” ระดับ ปวช.
คณะกรรมการประกอบด้วย
๑) นางพรรัตน์
ขาอุไร
ประธานกรรมการ
2) นายอุดม
ผาคาสระศรี
กรรมการ
3) นางศศิญา
เจริญสุข
กรรมการและเลขานุการ
๔.๑๗ ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันและตัดสินทักษะวิชำเทคโนโลยีศิลปกรรม
- งานออกแบบ 2D Animation (คนดีศรีอาชีวะ) ระดับ ปวช.
- งานออกแบบช้างไทย 3D Animation ระดับ ปวส.
- การออกแบบภาพประกอบเรื่องนิทานพื้นบ้าน ระดับ ปวส.
/คณะกรรมการ…

- ๑๒ คณะกรรมการประกอบด้วย
๑) นายสุรสิทธิ์
2) นายธนพงศ์
3) นางสาวเมทินี

ปุสุรินทร์คา
หุ่นดี
ปัญญาฟู

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๔.๑๘ ฝ่ ำ ยจั ด กำรแข่ ง ขั น และตั ด สิ น ทั ก ษะวิ ช ำกำรโรงแรม (กำรบริ ก ำรอำหำรและ
เครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส. )คณะกรรมการประกอบด้วย
๑) นางพิมพ์ณดา
นนประสาท
ประธานกรรมการ
๒) นายศุภศานต์
รักสกุล
กรรมการ
3) นางสาว ว.วาณี
ธุระพันธ์
กรรมการ
4) นางสาวอุมาพร
ราชคม
กรรมการ
5) นายจิรวัฒน์
วงกา
กรรมการและเลขานุการ
๔.๑๙ ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันและตัดสินทักษะวิชำกำรท่องเที่ยว
- การจัดทาและเสนอขายรายการนาเที่ยว ระดับ ปวช.
- การจัดทาและเสนอขายรายการนาเที่ยว ระดับ ปวส.
คณะกรรมการประกอบด้วย
๑) นายพีระพงษ์
ดวงสนิท
ประธานกรรมการ
2) นางวชิราภรณ์
โลหะชาละ
กรรมการ
3) นางสาวพิศมัย
ต๊ะวิโล
กรรมการ
4) นางจงรักษ์
นาสี
กรรมการ
5) นางสาวจิดาภา
ปัญญาชัย
กรรมการ
6) นางสาวพัชรินทร์
ยวงมณี
กรรมการ
7) นางฤทัยชนก
ไผ่ผาด
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่

จั ดการแข่ง ขัน เพื่ อคั ดเลื อกนักเรีย น นั กศึ กษาที่มี ทักษะความสามารถในประเภทกิ จกรรม
วิชาการที่จัดการแข่งขันด้วยความเหมาะสมในการเป็นตัวแทนนักเรียน นั กศึกษาอาชีวศึกษา
จังหวัดเชียงรายและจัดเตรียม เอกสาร เกณฑ์ และกติกาการแข่งขันออกข้อสอบ ประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องพร้อมดาเนินการและสรุปรายงานผลต่อคณะกรรมการดาเนินงานจัดการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรม
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดทำเกียรติบัตร คณะกรรมการประกอบด้วย
๑) นางสาวอรพิน
ดวงแก้ว
ประธานกรรมการ
๒) นายธวัชชัย
สาเกตุ
กรรมการ
๒) นางสุวารี
แปงณีวงค์
กรรมการ
๓) นางสาวนุชจรี
แก้วเพียร
กรรมการ
๔) นางสาวแสงเพ็ชร
แสงจันทร์
กรรมการ
๕) นางสาวดวงกมล
ท้าวอินต๊ะ
กรรมการ
๖) นางสาวพัชราภรณ์
กันติ๊บ
กรรมการ
๗) นายสุรชัย
แซ่ตั้น
กรรมการ
๘) นายเกรียงศักดิ์
ดอนชัย
กรรมการ
๙) นายมานะ
เลี้ยงประเสริฐ
กรรมการ
/๑๐) นายปัญญา...

- ๑๓ ๑๐) นายปัญญา
๑๑) นายศรากร
มีหน้ำที่

วชิรอาภา
บุญปถัมภ์

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

จัดทาเกียรติบัตรสาหรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทุกทักษะ ผู้ชนะการแข่งขันทุกรางวัล ครู
ผู้ควบคุมการแข่งขัน และผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดทำป้ำย ข้อความดังนี้
กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ประเภทวิชำพำณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ
ประเภทวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ประเภทวิชำศิลปกรรม
ประเภทวิชำคหกรรม และประเภทวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว
ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดเชียงรำยประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕9
วันที่ 17 พฤศจิกำยน ๒๕๕9
ณ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย
กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ระดับจังหวัด
สำขำวิชำ......................
- ทักษะ.......................
- ทักษะ.......................
17 พฤศจิกำยน ๒๕๕9
ณ วิทยำลัยเทคนิคเชียงรำย

คณะกรรมการประกอบด้วย
๑) นายศรเพชร
๒) นางวันเฉลิม
3) นายกฤษฎา
4) นายผดุงศักดิ์
๕) นางสาวอังคณา
๖) นายสุริยา
๗) นางนงลักษณ์
มีหน้ำที่

บุญอิ่ม
ตันพฤทธิอนันต์
ปวงอินชัย
แสนใหม่
ลาภา
ต๊ะศรีเรือน
สวัสดิ์อารี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑. จัดทาป้ายผ้า/ไวนิล เพื่อติดบริเวณพื้นที่การแข่งขัน
๒. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเขียนป้ายต่างๆ ที่ใช้ในการแข่งขัน ตามที่ได้รับมอบหมาย
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์และถ่ำยภำพ คณะกรรมการประกอบด้วย
๑) นายศรเพชร
บุญอิ่ม
ประธานกรรมการ
2) นายสุริยา
ต๊ะศรีเรือน
กรรมการ
3) นายกฤษฎา
ปวงอินชัย
กรรมการ
๔) นายธนพงศ์
หุ่นดี
กรรมการ
๕) นายชาติธนู
จะเรียมพันธ์
กรรมการ
๖) นายสิทธิกร
ศิลปรัศมี
กรรมการ
๗) นายธีระพงษ์
มหาวรรณ์
กรรมการ
/๘) นางวันเฉลิม...

- ๑๔ ๘) นางวันเฉลิม
๙) นางสาวอังคณา
๑๐) นางสาวรุ่งอรุณ
๑๑) นางนงลักษณ์
มีหน้ำที่

ตันพฤทธิอนันต์
ลาภา
งามจัตุรัส
สวัสดิ์อารี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑. จัดเครื่องเสียงและโสตทัศนูปกรณ์สาหรับห้องที่ใช้แข่งขัน
๒. บันทึกภาพและบันทึกวิดีโอตลอดการแข่งขันฯ พร้อมรายงานหน้าเว็บไซต์ของสถานศึกษา

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยประกำศผลกำรแข่งขันสรุปผลและรำยงำนผลกำรแข่งขัน คณะกรรมการ
ประกอบด้วย
๑) นางสาวอรพิน
ดวงแก้ว
ประธานกรรมการ
๒) นายสมชาย
สมณะ
กรรมการ
๓) นายพิชิต
โสดใส
กรรมการ
๔) นายพิคิด
ดวงมาลา
กรรมการ
๕) นายคมกริช
แสงสุรินทร์
กรรมการ
๖) นายเลอศักดิ์
ท่นไชย
กรรมการ
๗) นายภัธนา
มูลมณี
กรรมการ
๘) นายสมควร
ธีระประสาทกุล กรรมการ
๙) นายเผชิญ
อินทะโย
กรรมการ
๑๐) นายสุวัฒน์
รวมธรรม
กรรมการ
๑๑) นายเสกสรรค์
คาวงษา
กรรมการ
๑๒) นายนิวัฒน์
เตวา
กรรมการ
๑๓) นายปรีชา
เรืองฉิม
กรรมการ
๑๔) นายทวีรัตน์
ชัยชนะ
กรรมการ
๑๕) นางสาวทัศนีย์
พึ่งพวก
กรรมการ
๑๖) นางสรกมล
ผาคาสระศรี
กรรมการ
๑๗) นายศรากร
บุญปถัมภ์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่

ประกาศผลและสรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและรายงานผลเป็นรูปเล่มเสนอคณะกรรมการ
อานวยการและอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร คณะกรรมการประกอบด้วย
1) นางสาวกุหลาบ
เจริญศักดิ์
ประธานกรรมการ
2) นางฤทัยชนก
ไผ่ผาด
กรรมการ
3) นางมทนพร
อินต๊ะแก้ว
กรรมการ
4) นางอรพิน
สืบทิม
กรรมการ
5) นางสาวรัตนา
บุญเลิศ
กรรมการ
6) นักศึกษา ปวส. แผนกวิชาการโรงแรม
กรรมการ
7) นางสาวพิศมัย
ต๊ะวิโล
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ำที่

ดาเนินการบริการเครื่องดื่ม อาหารว่าง สาหรับคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และผู้
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอานวยความสะดวก ในด้านต่างๆ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
/๑๐. คณะกรรมการ...

- ๑๕ ๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลในภำพรวมของอำชีวศึกษำจังหวัดเชียงรำย
คณะกรรมการประกอบด้วย
๑) นายสุรพงค์
สันติพงค์
ประธานกรรมการ
๒) นายคานึง
ทองเกตุ
รองประธานกรรมการ
๓) นางพัฒนา
ทองเกตุ
กรรมการ
๔) นายคชานนท์
พงษ์ธัญการ
กรรมการ
๕) นางสุพัตรา
พรหมพิชัย
กรรมการ
๖) นางยุวดี
กันทะ
กรรมการ
๗) นางสาวละอองดาว
ทองดี
กรรมการ
๘) นางศศิวิมล
ปันสาร
กรรมการ
๙) นางสาวธัญรัตน์
พรมมา
กรรมการ
๑๐) นางสาวศิริลักษณ์
มีทางดี
กรรมการ
๑๑) นางสาววิภาดา
บุญสูง
กรรมการ
๑๒) นายพงศกร
ชัยวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
มี ห น้ ำ ที่

จั ด ท าแบบประเมิ น ผลและสรุ ป ผลการด าเนิ น กิ จ กรรมในการจั ด การแข่ ง ขั น ณ วิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาเชียงรายและวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย พร้อมรายงานให้ คณะกรรมการอานวยการ
และอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายทราบ

ทั้ ง นี้ ให้ ค ณะกรรมการผู้ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายอย่ า งเต็ ม
ความสามารถ ด้วยความอุตสาหะ อดทน เสียสละ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิด
ผลดีแก่ทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕9

(นายสมคิด จีนจรรยา)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย

