คำสั่งอำชีวศึกษำจังหวัดเชียงรำย
ที่ ๐๐๕/๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดงำนพ่อขุนเม็งรำยมหำรำช ประจำปี ๒๕๖๐
****************************************
ตามที่ จัง หวัด เชีย งราย ก าหนดจัด งานพ่อ ขุน เม็ง รายมหาราช ประจาปี 25๖๐ ระหว่า ง
วัน พฤหัส บดีที่ 26 มกราคม ถึง วัน เสาร์ที่ 4 กุม ภาพัน ธ์ 25๖๐ ณ บริเ วณสนามฝูง บิน 416 เชีย งราย
(สนามบิน เก่า ) อาเภอเมือ ง จัง หวัด เชีย งราย และได้ม อบหมายให้ส ถานศึก ษาสัง กัด อาชีว ศึกษาจังหวัด
เชียงราย ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมจัดนิทรรศการ โดยเน้น จัดกิจกรรมน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
หาที่ สุ ด มิ ได้ แด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิน ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช รวมถึง ภารกิ จของสถานศึ กษาในการ
ดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบด้วยกิจกรรมหรือผลงานการดาเนินงานของหน่วยงานที่โดดเด่น
กิจกรรมจาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) และการจัดสอนหลักสูตรระยะสั้น ๑๐๘ อาชีพ
ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย นั้น
เพื่ อให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปด้ว ยความเรี ยบร้ อยและบรรลุ วัต ถุ ประสงค์ อาชีว ศึก ษาจั งหวั ด
เชียงราย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจาปี 25๖๐ ประกอบด้วย
ผู้มีรายนามดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ มีห น้าที่
1) กาหนดนโยบายและหลัก การต่า งๆในการจัด งาน อานวยการให้ก ารจัด งานให้ เ ป็น ไป
ตามวัตถุป ระสงค์และบรรลุ เป้ าหมายที่กาหนดไว้
2) ให้ คาปรึกษา แนะนา ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อานวยความสะดวกในการ
ดาเนินงาน
3) กากับ ดูแล และติดตามการดาเนินงานทุกขั้นตอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการประกอบด้วย
๑.๑ นายสมคิด
จีนจรรยา
ประธานกรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
๑.๒ นายฉลอง
ธัญลักษณ์ชัยกุล รองประธานกรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
๑.๓ นายเจริญ
เชื้อเมืองพาน รองประธานกรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
๑.๔ นายสมยศ
พันธุ์กสิกร
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง
๑.๕ นายเทพชัย
ร่มโพธิ์
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
/๑.๖ นายประยงค์ …

-๒๑.๖ นายประยงค์
แก้วประทุม
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
๑.๗ นายปริวิชญ์
ไชยประเสริฐ
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๑.๘ นายมนัส
ชูเวช
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๑.๙ นายเรวัตร
แก้วทองมูล
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
๑.๑๐ นางจันทร์เพ็ญ
หรดี
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย
๑.๑๑ นายอินทร์
จันทร์เจริญ
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรายไทย - เยอรมัน
๑.๑๒ นางพรเพ็ญ
คาภิโล
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
๑.๑๓ นายณัฐพงษ์
พันธุระ
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
๑.๑๔ นางพรพิกุล
สายทอง
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีแม่สาย
๑.๑๕ นางจันทร์จิรา
ทาลัดชัย
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
๑.๑๖ นายศรเพชร
บุญอิ่ม
กรรมการและเลขานุการ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
๑.๑๗ นายศรากร
บุญปถัมป์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๒. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ คณะกรรมการประกอบด้วย
๒.๑ คณะกรรมการฝ่ายติดตั้งเต็นท์ มีหน้าที่
- วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ประสานขอยืมเต้นท์ พร้อมทั้งติดตั้งเต้นท์ตามจุดที่กาหนด
- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จัดตกแต่งสถานที่ด้วยการจัดสวนและต้นไม้
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดทาโครงสร้างตกแต่ง ออกแบบสถานที่ จัดทาป้าย
อาชี ว ศึ ก ษาจั งหวั ดเชี ย งราย รวมถึง ตกแต่ งเต็ นท์ แ ละประดั บผ้ า ให้ ส วยงามและให้ ค รอบคลุ ม ทุ กกิ จ กรรม
คณะกรรมการประกอบด้วย
๒.๑.๑ นายสมคิด
จีนจรรยา
ประธานกรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
๒.๑.๒ นายปริวิชญ์
ไชยประเสริฐ รองประธานกรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๒.๑.๓ นายสุทธิชัย
สายทอง
กรรมการ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
๒.๑.๔ นายกมล
สาริกานนท์ กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
/๒.๑.๕ นายบวร…

-๓๒.๑.๕ นายบวร
ชัยถาวร
กรรมการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
๒.๑.๖ นายศุภชัย
คาวัน
กรรมการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
๒.๑.๗ นายขวัญใจ
เวียงปัตติ
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
๒.๑.๘ นายอยู่
มหาวรรณ์
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
๒.๑.๙ นายสมัคร
ใจเงิน
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
๒.๑.๑๐ นายชูชีพ
เซ็งแซ่
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
๒.๑.๑๑ นายประยงค์ กันสม
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
๒.๑.๑๒ นายองอาจ
กุลดี
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
๒.๑.๑๓ นายศรากร
บุญปถัมป์
กรรมการและเลขานุการ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๒.๑.๑๔ นายเกษม
รัตนธรรมทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
๒.๒ คณะกรรมการฝ่ า ยติ ด ตั้ ง ระบบไฟฟ้ า มี ห น้ า ที่ จั ด หาและติ ด ตั้ ง ไฟฟ้ า แสงสว่ า ง
ตามเต็นท์การจัดแสดงของอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายทั้งหมด คณะกรรมการประกอบด้วย
(วท.กภ.ชร. เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับวท.ชร.)
๒.๒.๑ นายมนัส
ชูเวช
ประธานกรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๒.๒.๒ ว่าที่พ.ต.พัฒนา สาธร
รองประธานกรรมการ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๒.๒.๓ นายฉัตรชัย
กาญจนสุนทร กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๒.๒.๔ นายวชิรศักดิ์
กุลดี
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๒.๒.๕ นายจิรายุ
คีตะสาร
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๒.๒.๖ นายนิวัฒน์
คักกันหา
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๒.๒.๗ นายคมกริช
แสงสุรินทร์
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
๒.๒.๘ นายธนกร
เลิศสกุณี
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
/๒.๒.๙ นายนพรัตน์…

-๔๒.๒.๙ นายนพรัตน์
งามพ้อง
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
๒.๒.๑๐ นายสามารถ
สุขสถิต
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
๒.๒.๑๑นายชูชาติ
ม่วงโกสัย
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
๒.๒.๑๒ นายณัฐธนา
ปรัชญาวิชัย กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๒.๓ คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง มีหน้าที่ จัดหาเครื่องเสียงและอุปกรณ์ติดตั้งเครื่องเสียง
ควบคุมระบบเสียงให้พร้อมสาหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายทั้งหมด คณะกรรมการ
ประกอบด้วย (วก.ชร. เป็นเจ้าภาพ)
๒.๓.๑ นายเทพชัย
ร่มโพธิ์
ประธานกรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
๒.๓.๒ นายธีรพงษ์
พรหมเนตร
รองประธานกรรมการ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
๒.๓.๓ นายศราวุธ
ชูศรีโฉม
กรรมการ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
๒.๓.๔ นายไตรภพ
สมสุข
กรรมการ
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
๒.๓.๕ นายเอกราช
มะโนหาญ
กรรมการ
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
๒.๓.๖ นายสมชาติ
แสนธิเลิศ
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
๒.๓.๗ นายไพรวัลย์
ศักดิ์ใหญ่
กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
๒.๓.๘ นายพงษ์สวัสดิ์ รักษ์เจริญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดทาถวายเทิดพระเกียรติฯ มีหน้าที่ ออกแบบและจัด ตกแต่งสถานที่
จั ด โต๊ ะ หมู่ เ ทิ ด พระเกี ย รติ รวมทั้ ง จั ด รู ป ภาพที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พระราชประวั ติ และพระราชกรณี ย กิ จ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คณะกรรมการประกอบด้วย (วอศ.ชร. เป็นเจ้าภาพ)
๓.๑ นายปริวิชญ์
ไชยประเสริฐ
ประธานกรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๓.๒ นายสุภเวช
โชติญาณวงษ์ รองประธานกรรมการ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๓.๓ นายกมล
สาริกานนท์
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๓.๔ นางเณรี
ช่างหล่อ
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
/๓.๕ นายพยุงศักดิ์…

-๕๓.๕ นายพยุงศักดิ์
บุญศิริ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๓.๖ นายอนุพล
บุญศรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๓.๗ นางสาวศิริพันธ์ วงค์คาลือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๓.๘ นายกฤษฎา
มาตัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๓.๙ นางสาวชยุตา
กันทะบัวตอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๓.๑๐ นักศึกษาองค์การวิชาชีพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๓.๑๑ นางกิตติ์ชญาห์ เมืองอินทร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๓.๑๒ นายเตชะตาธรรม เตชะตามี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๔. คณะกรรมการฝ่ายแนะแนว จัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่
๑) จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในรูปแบบของอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
๒) จัดนิทรรศการผลงานของสถานศึกษาตามความเหมาะสม ให้สื่อมวลชนและสาธารณชน
ได้รับทราบโดยทั่วกัน
๓) ประชาสัมพันธ์ จัดแสดงแนะแนวการศึกษาต่อให้กับผู้เข้าร่วมงาน และผู้ที่สนใจ
คณะกรรมการประกอบด้วย ( V-Bac เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับอาชีวศึกษาเอกชน)
๔.๑ นางพรเพ็ญ
คาภิโล
ประธานกรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
๔.๒ นางจันทร์จิรา
ทาลัดชัย
รองประธานกรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
๔.๓ นายพีรพงษ์
เกสรพทยาพงษ์ รองประธานกรรมการ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
๔.๔ นายสุรพงค์
สันติพงค์
รองประธานกรรมการ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
๔.๕ ว่าที่พ.ต.พัฒนา สาธร
กรรมการ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๔.๖ นายสุภเวช
โชติญาณวงษ์ กรรมการ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๔.๗ นายประสิทธิ์
สุเดชมารค
กรรมการ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
๔.๘ นายสุทธิชัย
สายทอง
กรรมการ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
/๔.๙ นายประยูร…

-๖๔.๙ นายประยูร
วันต๊ะ
กรรมการ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
๔.๑๐ นายยุทธการ
ตั้งปัญญาศักดิ์ กรรมการ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
๔.๑๑ นางปิยะพร
พูลเพิ่ม
กรรมการ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง
๔.๑๒ นายเชานวัต
ปัญโญ
กรรมการ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีแม่สาย
๔.๑๓ นายสุริยนต์
ศรีชมภู
กรรมการ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
๔.๑๔ นางชุติกาญจน์
ขัติกันทา
กรรมการ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรายไทย-เยอรมัน
๔.๑๕ นางปริยา
หญิงประยูร
กรรมการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
๔.๑๖ นางสาวจิตรลดา ไชยเลิศ
กรรมการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
๔.๑๗ นางสาวอุทัยวรรณ คามา
กรรมการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
๔.๑๘ นางสาวสุนทรา ธรรมสอน
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
๔.๑๙ นายโยธิน
เจ็นจัด
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
๔.๒๐ นางสาวนิภาพร กันก๋อง
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
๔.๒๑ นางสาวสุภัสสรา อินดี
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
๔.๒๒ นางสาวชบา
เวียงสมุทร
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๔.๒๓ นางปรารถนา
เชียงส่ง
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๔.๒๔ นายกุลธวัช
แสนคาปิง
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๔.๒๕ นางดาวรุ่ง
เดชบุญ
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๔.๒๖ นางสาวสุนิสา
รัตนประยูร
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๔.๒๗ นายอนุวัช
ดวงแก้วฝ้าย
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๔.๒๘ นายธีรวัฒน์
ขัดมะโน
กรรมการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
/๔.๒๙ นางรมิดา…

-๗๔.๒๙ นางรมิดา
กาณะรักษ์
กรรมการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
๔.๓๐ ว่าที่ร.ต.หญิงอัญชลี ตั้งปัญญาศักดิ์ กรรมการ
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
๔.๓๑ นายวราวุธ
ราชเนตร์
กรรมการ
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
๔.๓๒ นายริน
ยาวิชัย
กรรมการ
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
๔.๓๓ นายสิงห์คราน
จินะเขียว
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
๔.๓๔ นายปฏิพัทธ์
ธะนะหมอก
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
๔.๓๕ นางพัฒนา
ทองเกตุ
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
๔.๓๖ นางสาวนวพร
สีสด
กรรมการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีแม่สาย
๔.๓๗ ว่าที่ร.ต.ยศวัจน์ ติ๊บโต๊ะ
กรรมการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีแม่สาย
๔.๓๘ นายพิทักษ์
วงค์บุญมา
กรรมการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีแม่สาย
๔.๓๙ นายทีปกร วรศรีกัลญานนท์ เทพต๋า กรรมการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีแม่สาย
๔.๔๐ นางสาวธิติรัตน์ กันธนะ
กรรมการ
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๔.๔๑ นางสาวมาลินี
โรจนยุกตานนท์ กรรมการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรายไทย-เยอรมัน
๔.๔๒ นางสาวกัลยาณี กวาวสิบสี่
กรรมการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรายไทย-เยอรมัน
๔.๔๓ นางณัฐวรรณ
บวรรับพร
กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
๔.๔๔ นางเบญจวรรณ โปทาวี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
๕. คณะกรรมการฝ่ายจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน นักศึกษา มีหน้าที่ ประสานงานกับ
ทุกสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน นักศึกษา
คณะกรรมการประกอบด้วย (วษท.ชร. เป็นเจ้าภาพหลัก)
๕.๑ นายเจริญ
เชื้อเมืองพาน ประธานกรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
๕.๒ นายสุกิจ
มาลัยรุ่งสกุล
รองประธานกรรมการ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
/๕.๓ นายทวีผล...

-๘๕.๓ นายทวีผล
แปงณีวงค์
กรรมการ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
๕.๔ ว่าที่ร.ต.พัฒนา สาธร
กรรมการ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๕.๕ นายพงศกร
ชัยวุฒิ
กรรมการ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๕.๖ นายศราวุธ
ชูศรีโฉม
กรรมการ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
๕.๗ นายกเชษฐ์
กิ่งชนะ
กรรมการ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง
๕.๘ นายยุทธการ
ตั้งปัญญาศักดิ์ กรรมการ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
๕.๙ นายประยูร
วันต๊ะ
กรรมการ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
๕.๑๐ นางสาวพรรณี
พงค์ดา
กรรมการ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
๕.๑๑ นางวาสนา
กุลดี
กรรมการ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
๕.๑๒ นางสาวรัชนี
ดอนชัย
กรรมการ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยกรุงธนเชียงรายไทย-เยอรมัน
๕.๑๓ นางพิชญา
ยอดดาเนิน
กรรมการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
๕.๑๔ นางพนิดา
มาลัยรุ่งสกุล
กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดการสอนหลักสูตรระยะสั้น ๑๐๘ อาชีพ มีหน้าที่ จัดการสอนหลักสูตร
ระยะสั้น ๑๐๘ อาชีพ ให้กับประชาชนผู้สนใจ โดยให้ทุกสถานศึกษาจัดส่งรายชื่อวิชาหลักสูตรหรือ ๑๐๘ อาชีพ
ที่จั ดสอนตามวัน ที่ได้รั บ มอบหมายไปยั งวิทยาลั ยอาชีวศึกษาเชียงราย เพื่อจัดทาตารางการฝึกอบรมต่อไป
คณะกรรมการประกอบด้วย (วอศ.ชร. เป็นเจ้าภาพหลัก)
๖.๑ นายปริวิชญ์
ไชยประเสริฐ
ประธานกรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖.๒ นายสุภเวช
โชติญาณวงษ์ รองประธานกรรมการ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖.๓ นายประยูร
วันต๊ะ
กรรมการ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
๖.๔ นายการัญยภาส ศรีบุญยทรรศน์ กรรมการ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
๖.๕ นางรัชนี
ดอนชัย
กรรมการ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรายไทย-เยอรมัน
/๖.๖ นางวิไลพร...

-๙๖.๖ นางวิไลพร
มหาวรรณ์
กรรมการ
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
๖.๗ นางระวีวรรณ
กุณาวงค์
กรรมการ
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
๖.๘ นางสาวรวินท์นิภา วงษาฟู
กรรมการ
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
๖.๙ นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์แก้ว
กรรมการ
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
๖.๑๐ นางสาวนิภาพร กันก๋อง
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
๖.๑๑ นายปรีดา
ศรีทุมมา
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
๖.๑๒ นายสุเมธา
กัลยาโน
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
๖.๑๓ นางสาวติยารัตน์ อดทน
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖.๑๔ นางสุวารี
แปงณีวงค์
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖.๑๕ นางประกาย
ชุ่มใจ
กรรมการ
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๖.๑๖ นางสาวจตุพร
เมืองมา
กรรมการ
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๖.๑๗ นายกิจจา
ปัญญาอมรวัฒน์ กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
๖.๑๘ นายสุนทร
ปัญญาวิชา
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
๖.๑๙ นายคณาธิป
ทะจันทร์
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
๖.๒๐ นายปริญญา
สีชุมภู
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
๖.๒๑ นายทวีศักดิ์
ขัติกันทา
กรรมการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรายไทย-เยอรมัน
๖.๒๒ นางสาวนงคราญ สมบัติหลาย
กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

/๗. คณะกรรมการ...

- ๑๐ ๗. คณะกรรมการฝ่ า ยรั ก ษาความปลอดภั ย มี ห น้ า ที่ ดู แ ลเวรยาม รั ก ษาความปลอดภั ย
ของทรัพย์สินที่นาไปจัดนิทรรศการ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่เป็นเวร จนถึง เวลา ๐๙.๐๐ น. ของวันถัดไป
คณะกรรมการประกอบด้วย (เฉพาะสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ)
วันที่
25 มกราคม 25๖๐
26 มกราคม 25๖๐
27 มกราคม 25๖๐
28 มกราคม 25๖๐
29 มกราคม 25๖๐
30 มกราคม 25๖๐
31 มกราคม 25๖๐
1 กุมภาพันธ์ 25๖๐
2 กุมภาพันธ์ 25๖๐
3 กุมภาพันธ์ 25๖๐
4 กุมภาพันธ์ 25๖๐

สถานศึกษา
ทุกสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเทิง

๘. คณะกรรมการฝ่ า ยจั ด กิ จ กรรมทางวิ ช าชี พ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ง านและ
จัดกิจกรรมทางวิชาชีพตามวันเวลาที่กาหนด ประกอบด้วย กิจกรรมทางวิชาชีพ การแนะแนวอาชีพ กิจกรรม
108 อาชีพ และการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผลงานนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่เวลา 13.00-23.00 น. (วันธรรมดา)
และตั้งแต่เวลา 09.00-23.00 น. (วันหยุดราชการ) คณะกรรมการประกอบด้วย
วันที่
25 มกราคม 25๖๐
26 มกราคม 25๖๐
27 มกราคม 25๖๐
28 มกราคม 25๖๐
29 มกราคม 25๖๐
30 มกราคม 25๖๐
31 มกราคม 25๖๐
1 กุมภาพันธ์ 25๖๐
2 กุมภาพันธ์ 25๖๐
3 กุมภาพันธ์ 25๖๐
4 กุมภาพันธ์ 25๖๐

สถานศึกษา
ทุกสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย นาผลงานในการจัดกิจกรรมร่วมกัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายร่วมกับโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้าร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีแม่สาย
วิทยาลัยการอาชีพเทิงร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรายไทย-เยอรมัน

/๙. คณะกรรมการ...

- ๑๑ ๙.
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ ประเมินผลและสรุปผลในการดาเนินงานครั้งนี้
พร้อมรายงานให้อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการประกอบด้วย
๙.๑ นายศรเพชร
บุญอิ่ม
ประธานกรรมการ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
๙.๒ นางสุนันทา
จับใจนาย
รองประธานกรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
๙.๓ นางสาวพรนิภา อ้นเถื่อน
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
๙.๔ นายปัญญา
วชิรอาภา
กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
๙.๕ นางวัชราภรณ์
ปินตาสาร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ทั้ง นี้ ให้ค ณะกรรมการทุก ฝ่า ยที่ไ ด้รับ การแต่ง ตั้ง ดาเนิน การประชุม ในฝ่า ยวางแผนปฏิบัติ
หน้า ที่ใ ห้เ ป็น ไปตามเป้า หมายและวัต ถุป ระสงค์ข องการจัด งาน โดยให้ป ระสานงานกับ คณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้การดาเนินการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจาปี ๒๕๖๐ บรรลุวัตถุประสงค์
ให้ประธานคณะกรรมการทุกฝ่ายและสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายทุกแห่ง มีอานาจแต่งตั้ง
อนุกรรมการหรือคณะทางานดาเนิน งานในส่ว นที่รับ ผิดชอบตามที่เห็นสมควร หากมีอุปสรรค ปัญหาหรือ
ขัดข้องใดๆ ให้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการอานวยการทราบทันที เพื่อประโยชน์และนามาซึ่งชื่อเสียง
ของอาชีวศึกษาจังหวัดเชี ยงรายต่อไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. 25๖๐

(นายสมคิด จีนจรรยา)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย

