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ฉบับท่ี ๒ ป ๒๕๖๓ (มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๓)

นางสาวกรรณิกา  ยาสมุทร

เจาหนาท่ีพัสดุ

นางสาวณัฐธกิา  คณะฮูน

เจาหนาท่ีพัสดุ
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ÇÒÃÊÒÃ หอมกลิ่นสารภี

ชวงวันท่ี ๑๐-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ งานประชาสัมพันธ ได

ดําเนินการบันทึกภาพเพ่ือเก็บไวเปนท่ีระลึกหรือทําเนียบรุน

สาขาวิชา ใหกับครูและนักเรียน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาชาง

ยนต สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง สาขาวิชาชางกอสราง สาขาวิชา

ชางอิเล็กทรอนิกส และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ท้ัง น้ีเ น่ืองจากสถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรัส

โค วิด-๑๙ ทาง วิทยาลัยไดงดกิจกรรมรับประกาศนียบัตร

และปจฉิมนิเทศ ซึ่งกอนท่ีจะเขารวมบันทึกภาพมีจุดคัดกรอง

ใหกับนักเรียน นักศึกษา กอนท่ีจะเขาหองเพ่ือบันทึกภาพ ณ 

หองประชุม ชั้น ๓ อาคารศูนยวิทยบริการ วิทยาลัยเทคโนโลยี

และการจัดการปง
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ฉบับท่ี ๒ ป ๒๕๖๓ (มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๓)

ÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¡ÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃ»§ ¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ¡Ñº ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ 

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ  ÃÐ´Ñº »Çª. áÅÐ »ÇÊ. ·ÕèÊíÒàÃç̈ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2562
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ÇÒÃÊÒÃ หอมกลิ่นสารภี

วันที่  ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙ .๐๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง 

มอบหมายใหงานทะเบียนดําเนินการรับรายงานตัวนักเ รียนนักศึกษาใหม  ระดับ ปวช. 

และ ปวส. รอบปกติ คร้ังที่ ๑ ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

(COVIC-19) มีการแพรระบาดในตางประเทศและประเทศไทยน้ัน วิทยาลัยฯ จึงไดประชาสัมพันธ

ใหนักเรียนทยอยมารายงานตัวในวันน้ี และไดยายสถานที่ในการรับรายงานตัวเปนที่โรงอาหาร

และหอประชุม เน่ืองจากเปนพื้นที่โลงกวาง มีอากาศถายเทตลอดทั้งวัน รวมถึงวิทยาลัย ฯ 

มีการนําหนากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลสําหรับลางมือไวคอยบริการ(ฟรี) ใหกับนักเรียน 

นักศึกษา และผูปกครอง ณ โรงอาหารและหอประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง



6

ฉบับท่ี ๒ ป ๒๕๖๓ (มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๓)

ÁÍºà¨ÅáÍÅ¡ÍÎÍÅ� (ÊíÒËÃÑºÅŒÒ§Á×Í) ãËŒ¡Ñº Ã¾.»§ Í.»§ ¨.¾ÐàÂÒ
วันที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐ .๓๐ น. 

นายสิทธิพร คลังแสง ผูอํานวยการ นายเกษม สายสําราญ 

รองผูอํานวยการ พรอมดวย ตัวแทนคณะครู และบุคลากร

ทางการศึกษา รวมนําเจลแอลกอฮอลสําหรับลางมือที่

วิทยาลัยฯจัดทําขึ้น มอบใหกับโรงพยาบาลปง อําเภอปง 

จังหวัดพะเยา โดยมี นพ.สุชาญ ปริญญา ผูอํานวยการ

โรงพยาบาลปง อ.ปง จ.พะเยา รับมอบ ณ โรงพยาบาลปง

ÁÍºà¨ÅáÍÅ¡ÍÎÍÅ� (ÊíÒËÃÑºÅŒÒ§Á×Í) ãËŒ¡Ñº Ê¹§.¢¹Ê‹§ ÊÒ¢Ò»§
วันที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐ .๕๐ น . 

นายสิทธิพร คลงัแสง ผูอ้าํนวยการ นายเกษม สายสาํราญ 

รองผูอ้าํนวยการ พรอ้มดว้ย ตวัแทนคณะครู และบุคลากร

ทางการศึกษา ร่วมนาํกระเชา้ผลไม ้และเจลแอลกอฮอล์

สําหรับล้าง มือที่ วิทยาลัยฯจัดทําขึ ้น  ได้มอบให้กับ

สาํนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา สาขาอําเภอปง โดยมี 

นายสุวรรณ ขันธรรม หัวหน้า สนง.ขนส่ง สาขา อ.ปง 

เป็นผู้ร ับมอบ ณ สํานักงานขนส่งจังหวัดพะเยา สาขา

อาํเภอปง

ÁÍºË¹ŒÒ¡Ò¡ Face Shield ãËŒ¡Ñº Ã¾.»§ Í.»§ ¨.¾ÐàÂÒ
วันที่  ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐ .๐๐ น. 

นายสิทธิพร คลังแสง ผู อํานวยการ มอบหมายให 

นายเกษม สายสําราญ รองผู อํานวยการ พรอมดวย 

ตัวแทนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นําอุปกรณ

หนากากกันกระเด็น Face Shield ที่วิทยาลัยฯจัดทําขึ้น 

มอบใหกับโรงพยาบาลปง อําเภอปง จังหวัดพะเยา 

โดยมี นพ.สุชาญ ปริญญา ผูอํานวยการโรงพยาบาลปง 

รับมอบอุปกรณดังกลาว ณ โรงพยาบาลปง

ÁÍºË¹ŒÒ¡Ò¡ Face Shield ãËŒ¡Ñº Ã¾.¨Ø¹ Í.¨Ø¹ ¨.¾ÐàÂÒ
วันที่  ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐ .๒๕ น. 

นายสิทธิพร คลังแสง ผู อํานวยการ มอบหมายให 

นายเกษม สายสําราญ รองผู อํานวยการ พรอมดวย 

ตัวแทนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาไดนําอุปกรณ

หนากากกันกระเด็น Face Shield ที่วิทยาลัยฯจัดทําขึ้น 

มอบใหกับโรงพยาบาลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยมี 

นพ.สุกิจ ทิพทิพากร ผูอํานวยการโรงพยาบาลจุน รับมอบ

อุปกรณดังกลาว ณ โรงพยาบาลจุน
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