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ใบสมมัคร
การเขข้ารมับรางวมัลผผข้นนาอาเซซียนดข้านการพมัฒนาชนบท และการขจมัดความยากจน

ประเภท องคค์กรภาคธธุรกกิจเอกชน

ขข้อมผล NGO/CSO หรรือ องคค์กรภาคธธุรกกิจเอกชน
ชรืชื่อหนน่วยงาน NGO/CSO หรรือ องคค์กรภาคธธุรกกิจเอกชน: กลธุน่มนกเงรือก
ผผข้ประสานงาน: น.ส.ลลกินดา ลลีรตกิกธุล
ตนาแหนน่ง: ผผผู้จจัดการอาวธุโส
ทซีชื่อยผน่: 145/1 ม.17 ถ.ซธุปเปอรค์ไฮเวยค์ ต.รอบเวลียง อ.เมรือง จ.เชลียงราย
เบอรค์ตกิดตน่อ: 091-4783888
อซีเมลค์: hbg.prmg@gmail.com
เวว็บไซตค์ : www.hornbillgroup.com

ประวมัตกิองคค์กร
ปปีทซีชื่จมัดตมัตั้ง: ปปี พ.ศ.2519
ภผมกิหลมังการจมัดตมัตั้ง: เรกิริ่มกก่อตจัตั้งเมรืริ่อปปี พ.ศ.2519 ในนามหจก.ลลาปางศกิรกิชจัย สาขาเชลียงราย 
                       (หผู้องโชวค์รผมอลีซผซธุเชลียงราย)
ปปี พ.ศ.2527 เปลลีริ่ยนชรืริ่อเปป็นอลีซผซธุลลาปาง สาขาเชลียงราย
ปปี พ.ศ.2532 ถถึงปปัจจธุบจัน เปลลีริ่ยนชรืริ่อเปป็น อลีซผซธุเชลียงราย
วกิสมัยทมัศนค์หนน่วยงาน/องคค์กร: ความสธุขของทธุกคน
จนานวนพนมักงาน: 378 คน
ประธานกรรมการบรกิหารกลธุน่มนกเงรือก   นางระวลีวรรณ ตจันศกิรกิ
ขอบเขตกกิจกรรมหรรือโครงการ: พรืตั้นทลีริ่ในเขตจจังหวจัดเชลียงราย และจจังหวจัดใกลผู้เคลียง
ความสนาเรว็จ/รางวมัลทซีชื่ไดข้รมับ: 
       ดข้านงานขาย และงานบรกิการ

1. ผผผู้จลาหนก่ายรถยนตค์อลีซผซธุทลีริ่มลีคะแนนความพถึงพอใจลผกคผู้าโดยรวม ดผู้านบรกิการหลจังการขาย (CSI) สผงสธุด 
ระดจับภผมกิภาค ประจลาปปี 2560

2. ผผผู้จลาหนก่ายรถยนตค์อลีซผซธุทลีริ่มลีคะแนนความพถึงพอใจลผกคผู้า ดผู้านบรกิการการขาย (SSI) สผงสธุด ระดจับประเทศ 
ประจลาปปี 2557

3. รางวจัลแขก่งขจันทจักษะดผู้านการขายและงานบรกิการหลจังการขาย ประจลาปปี 2555
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ดข้านสมังคม ชธุมชน และสกิชื่งแวดลข้อม
1. รางวจัลผผผู้ประกอบการทลีริ่ไดผู้ดลาเนกินงานปป้องกจันและแกผู้ไขปปัญหายาเสพตกิดในสถานประกอบกกิจการตาม 

โครงการโรงงานสลีขาว ประจลาปปี 2560  จากกรมสวจัสดกิการและคธุผู้มครองแรงงาน มลีบรกิษจัทในเครรือกลธุก่ม
นกเงรือกดจังตก่อไปนลีตั้
 บรกิษจัท อลีซผซธุเชลียงของบรกิการ จลากจัด
 บรกิษจัท อลีซผซธุเทกิงของบรกิการ จลากจัด
 บรกิษจัท สกินทรจัพยค์วงศค์ระวลี จลากจัด
 บรกิษจัท อลีซผซธุเชลียงรายทรจัคเซอรค์วกิส จลากจัด
 บรกิษจัท ไอซลีลกิสซกิริ่ง จลากจัด
 บรกิษจัท เอช.บลี.ไมซค์ จลากจัด

2. ไดผู้รจับโลก่ประกาศเกลียรตกิคธุณผผผู้ใหผู้การสนจับสนธุนการสรผู้างบผู้านทลีริ่อยผก่ใหผู้แกก่ผผผู้ยากไรผู้ จากอลาเภอแมก่จจัน รก่วม
กจับรผู้านหอมนานคผู้าไมผู้ ปปี 2558

3. รางวจัลผผผู้ประกอบการทลีริ่ไดผู้ดลาเนกินงานปป้องกจันและแกผู้ไขปปัญหายาเสพตกิดในสถานประกอบกกิจการตาม 
โครงการโรงงานสลีขาว ระดจับ 1 ประจลาปปี 2549 จากกรมสวจัสดกิการและคธุผู้มครองแรงงาน
 บรกิษจัท อลีซผซธุเชลียงราย (2002) จลากจัด
 บรกิษจัท อลีซผซธุเชลียงรายบรกิการ (2002) จลากจัด

4. รางวจัลตผู้นแบบคนดลีศรลีเชลียงราย ประจลาปปี 2557 สาขาดผู้านผผผู้บรกิหารหรรือผผผู้บลาเพพ็ญประโยชนค์เพรืริ่อสก่วนรวม
5. โลก่ประกาศเกลียรตกิคธุณ โครงการธรรมาภกิบาลสกิริ่งแวดลผู้อม กระทรวงอธุตสาหกรรม ปปี 2558

ดข้านการศศึกษา
1. ไดผู้รจับโลก่ประกาศเกลียรตกิคธุณผผผู้ใหผู้การสนจับสนธุนกกิจกรรมของโรงเรลียนอยก่างดลียกิริ่ง จากโรงเรลียนจธุฬาภรณค์ 

ราชวกิทยาลจัย เชลียงราย ปปี 2547
2. ไดผู้รจับโลก่บจันทถึกขผู้อตกลงความรก่วมมรือ โครงการความรก่วมมรือภาคเอกชน:พลจังขจับเคลรืริ่อนกลาลจังคนของ

ประเทศ (วกิทยาลจัยเทคนกิคเชลียงราย) ตจัตั้งแตก่ปปี 2548 ถถึงปปัจจธุบจัน
3. ไดผู้รจับโลก่ประกาศเกลียรตกิคธุณผผผู้ใหผู้ความอนธุเคราะหค์สถานทลีริ่เพรืริ่อการฝฝึกอบรมและฝฝึกงานแกก่นจักศถึกษาจาก 

ประเทศสกิงคค์โปรค์ ตามโครงการยกระดจับมาตรการฝฝึกอาชลีพในสถานประกอบการรก่วมกจับประเทศ
สกิงคโปรค์ ประจลาปปี2554 จากวกิทยาลจัยเทคนกิคเชลียงราย

4. ไดผู้รจับโลก่ประกาศเกลียรตกิคธุณสถานประกอบการดลีเดก่นทลีริ่ใหผู้ความรก่วมมรืออยก่างดลียกิริ่งในการจจัดอาชลีวศถึกษา 
จากวกิทยาลจัยอาชลีวศถึกษาเชลียงราย รก่วมกจับศผนยค์กลาลจังคนอาชลีวศถึกษาจจังหวจัดเชลียงราย ปปี 2551

5. ไดผู้รจับโลก่ประกาศเกลียรตกิคธุณสถานประกอบการทลีริ่ใหผู้ความรก่วมมรืออยก่างดลียกิริ่งในการจจัดอาชลีวศถึกษาระบบ
ทวกิภาคลีอยก่างมลีคธุณภาพ จากวกิทยาลจัยเทคนกิคเชลียงราย ปปี 2554
ดข้านการสน่งเสรกิมภายในองคค์กร

1. กลธุน่มออมทรมัพยค์นกเงรือก เพรืริ่อสก่งเสรกิมใหผู้พนจักงานแบก่งรายไดผู้สก่วนหนถึริ่งเกพ็บสะสมไวผู้สลาหรจับวจัตถธุประสงคค์
ตก่าง ๆ ตามหลจัก happy workplace ในหจัวขผู้อ Happ money สลานจักงานกองทธุนสนจับสนธุนการสรผู้าง
เสรกิมสธุขภาพ   (  สสส  .) สก่งผลใหผู้พนจักงานมลีเงกินออมไวผู้ใชผู้ในยามจลาเปป็น เรกิริ่มตจัตั้งแตก่ปปี 2558 ปปัจจธุบจันมลี
พนจักงานทลีริ่รก่วมโครงการประมาณ 359 คน  เปป็นกกิจกรรมทลีริ่มธุก่งเนผู้น การฝฝึกวกินจัยทางการเงกิน และการ

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.thaihealth.or.th/%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1560750648043000&sa=D&ust=1560750648096000&usg=AFQjCNG_IDyzvBauTp_2JqB9BLDEFvoUFA
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.thaihealth.or.th/%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1560750648043000&sa=D&ust=1560750648096000&usg=AFQjCNG_IDyzvBauTp_2JqB9BLDEFvoUFA
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วางแผนชลีวกิต ใหผู้กจับพนจักงาน ซถึริ่งเปป็นการสก่งเสรกิมและพจัฒนาคธุณภาพชลีวกิต และการชก่วยเหลรือซถึริ่งกจันและ
กจันทางเศรษฐกกิจในยามความจลาเปป็น กจับกองทธุนเงกินออม ใหผู้กจับพนจักงาน  

2. รผู้านคผู้าสวจัสดกิการกลธุก่มนกเงรือก สก่งเสรกิมใหผู้พนจักงานมลีรายไดผู้เสรกิมจากการรก่วมลงทธุน และไดผู้อธุปโภค
บรกิโภคสกินคผู้าในราคา ยก่อมเยาวค์ สก่งผลใหผู้รายไดผู้ในครจัวเรรือนของพนจักงานดลีขถึตั้น เรกิริ่มตจัตั้งแตก่ปปี 2561
 ปปัจจธุบจันมลีพนจักงานรก่วมลงทธุนทจัตั้งหมด 43 คน

การมซีสน่วนรน่วมกมับภาครมัฐ/ภาคเอกชน/ประชาชน:   
1. สนจับสนธุนการรณรงคค์และประชาสจัมพจันธค์การออกเสลียงประชามตกิ
2. ไดผู้รจับโลก่บจันทถึกขผู้อตกลงความรก่วมมรือ โครงการความรก่วมมรือภาคเอกชน:พลจังขจับเคลรืริ่อนกลาลจังคนของ

ประเทศ (วกิทยาลจัยเทคนกิคเชลียงราย) ตจัตั้งแตก่ปปี 2548 ถถึงปปัจจธุบจัน
3. ไดผู้รจับโลก่ประกาศเกลียรตกิคธุณผผผู้ใหผู้ความอนธุเคราะหค์สถานทลีริ่เพรืริ่อการฝฝึกอบรมและฝฝึกงานแกก่นจักศถึกษาจาก 

ประเทศสกิงคค์โปรค์ ตามโครงการยกระดจับมาตรการฝฝึกอาชลีพในสถานประกอบการรก่วมกจับประเทศ
สกิงคโปรค์ ประจลาปปี2554 จากวกิทยาลจัยเทคนกิคเชลียงราย

ขข้อมผลอรืชื่นๆ:    https://www.youtube.com/watch?v=KbD1JVtcuHA&feature=youtu.be

กกิจกรรม/โครงการทซีชื่ประสบความสนาเรว็จดข้านการพมัฒนาชนบท/ชธุมชน/การสน่งเสรกิม/พมัฒนาคธุณภาพชซีวกิตและ
การขจมัดความยากจน (สามารถนนาเสนอไดข้ 3 กกิจกรรม/โครงการ)
ชรืชื่อกกิจกรรม/โครงการ: นกเงรือกจกิตอาสา รน่วมใจรมักษค์ปป่า
ระยะเวลาดนาเนกินการ: 4 ปปี (ตจัตั้งแตก่ปปี พ.ศ. 2558)
สถานทซีชื่ดนาเนกินการ:

พธุทธอธุทยานดอยอกินทรลียค์ ต.ดอยฮาง อ.เมรือง จ.เชลียงราย
วมัตถธุประสงคค์:

1. เพรืริ่อลดภาวะวกิกฤตกิการณค์ดผู้านทรจัพยากรปป่าไมผู้ ทรจัพยากรนลตั้า ภาวะโลกรผู้อน และภจัยพกิบจัตกิทางธรรมชาตกิ
2. เพรืริ่อสรผู้างความเขผู้าใจและปลผกฝปังจกิตสลานถึกใหผู้พนจักงานและชธุมชนไดผู้เหพ็นความสลาคจัญของการอนธุรจักษค์และ

ฟฟฟื้นฟผทรจัพยากรปป่าไมผู้ และถรือเปป็นการบลาเพพ็ญตนใหผู้เปป็นประโยชนค์ตก่อสจังคมอยก่างตก่อเนรืริ่องในทธุกปปี
3. เพรืริ่อใหผู้พนจักงานมลีความสามจัคคลีกจันและสามารถทลางานเปป็นกลธุก่มไดผู้อยก่างมลีประสกิทธกิภาพ
4. เพรืริ่อสรผู้างความสจัมพจันธค์อจันดลีระหวก่างผผผู้บรกิหาร พนจักงาน วจัด ชธุมชน และประชาชนทจัริ่วไป
5. เพรืริ่อใหผู้พนจักงานและชธุมชนเกกิดความรผผู้สถึกรจักและหวงแหนทรจัพยากรในทผู้องถกิริ่น
6. เพรืริ่อสรผู้างรายไดผู้ใหผู้กจับสมาชกิกในชธุมชน

กลธุน่มเปป้าหมาย: พนจักงาน วจัด ชธุมชน และประชาชนทจัริ่วไป
ลมักษณะการดนาเนกินการ: การปลผกปป่าทลีริ่ยจัริ่งยรืน ปลผกตผู้นไมผู้ในพรืตั้นทลีริ่ปป่าทลีริ่เสรืริ่อมโทรม และดผแลจนกวก่าตผู้นไมผู้จะแขพ็ง
แรงสามารถสก่งครืนสผก่ปป่า และชธุมชนไดผู้
ผลลมัพธค์/ผลผลกิต/ผลกระทบ: 

ในบรกิเวณ พรืตั้นทลีริ่ปลผกปป่า 200 ไรก่ ทลีริ่ไดผู้รจับผกิดชอบ มลีจลานวนตผู้นไผก่จลานวนมากมลีพรืตั้นทลีริ่สลีเขลียว เพกิริ่มขถึตั้น 2 ไรก่
ตก่อปปี สจัตวค์ปป่ามลีแหลก่งอาหารเพกิริ่ม ชาวบผู้านในชธุมชนมลีรายไดผู้เพกิริ่มขถึตั้น  
ความสนาเรว็จ: สก่งมอบตผู้นไมผู้ใหผู้กจับชธุมชน นลตั้าตกตาดทอง บผู้านปป่าตถึง ม.7 ถนนเชลียงราย-แมก่สาย ต.แมก่จจัน อ.แมก่จจัน
จ.เชลียงราย ระยะเวลาดลาเนกินการ 3 ปปี ตรวจสอบการสก่งมอบโดยเจผู้าหนผู้าทลีริ่กรมปป่าไมผู้ จจังหวจัดเชลียงราย

ปปัจจธุบจันกลธุก่มนกเงรือกยจังคงมลีกกิจกรรมการดลาเนกินงาน ดผู้านการอนธุรจักษค์ ทรจัพยากร อยก่างตก่อเนรืริ่องในแตก่ละ
ปปี 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.youtube.com/watch?v%253DKbD1JVtcuHA%2526feature%253Dyoutu.be%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1560750648044000&sa=D&ust=1560750648097000&usg=AFQjCNEhqa_G83nWfIX-zSBT_Iq0uiEHTw
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โครงการ นกเงรือกจกิตอาสา รก่วมใจรจักษค์ปป่า ครจัตั้งทลีริ่ 1 ณ นลตั้าตกตาดทอง อ.แมก่จจัน จ.เชลียงราย
ในวจันทลีริ่ 3 กรกฎาคม 2559

โครงการนกเงรือกจกิตอาสา รก่วมใจรจักษค์ปป่า ครจัตั้งทลีริ่ 2 ณ พธุทธอธุทยานดอยอกินทรลียค์ ต.ดอยฮาง จ.เชลียงราย
ในวจันทลีริ่ 27 สกิงหาคม 2559

โครงการนกเงรือกจกิตอาสา รก่วมใจรจักษค์ปป่า ครจัตั้งทลีริ่ 3 ณ พธุทธอธุทยานดอยอกินทรลียค์ ต.ดอยฮาง จ.เชลียงราย
ในวจันทลีริ่  6 สกิงหาคม 2560
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โครงการนกเงรือกจกิตอาสา รก่วมใจรจักษค์ปป่า ครจัตั้งทลีริ่ 4 ณ พธุทธอธุทยานดอยอกินทรลียค์ ต.ดอยฮาง จ.เชลียงราย
ในวจันทลีริ่  5 สกิงหาคม 2561

ชรืชื่อกกิจกรรม/โครงการ: การศศึกษาทวกิภาคซีรน่วมกมับวกิทยาลมัยเทคนกิคเชซียงราย วกิทยาลมัยเทคนกิคกาญจณา
เชซียงราย วกิทยาลจัยการอาชลีพเชลียงราย วกิทยาลจัยอาชลีวศถึกษาเชลียงราย วกิทยาลจัยเทคนกิคดอกคลาใตผู้พะเยา
ระยะเวลาดนาเนกินการ: 17 ปปี (ตจัตั้งแตก่ปปี พ.ศ. 2545)
สถานทซีชื่ดนาเนกินการ:

บรกิษจัท อลีซผซธุเชลียงรายบรกิการ(2002) จลากจัด
วมัตถธุประสงคค์:

1. เพรืริ่อสรผู้างประสบการณค์การทลางานจรกิงใหผู้กจับเยาวชน สลาหรจับการเตรลียมพรผู้อมสผก่วจัยทลางาน
2. เพรืริ่อสรผู้างรายไดผู้ใหผู้กจับเยาวชน และครอบครจัว
3. เพรืริ่ออบรมเยาวชนใหผู้มลีความรผผู้ นลาไปพจัฒนาตนเอง ครอบครจัว ชธุมชน และประเทศ และนลาความรผผู้ไปใชผู้

ประโยชนค์ กก่อใหผู้เกกิดรายไดผู้ทลีริ่มจัริ่นคง
กลธุน่มเปป้าหมาย: นจักศถึกษาชก่างยนตค์ ปวส.
ลมักษณะการดนาเนกินการ: คจัดเลรือกนจักศถึกษาเขผู้ารก่วมการฝฝึกประสบการณค์ทลางานจรกิง 1 ปปีการศถึกษา
ผลลมัพธค์/ผลผลกิต/ผลกระทบ:นจักศถึกษาสาขาชก่างยนตค์ เฉลลีริ่ย 20 คนตก่อปปี  และไดผู้เพกิริ่มสาขาวกิชาการ
ตลาด(ทวกิภาคลี) เรกิริ่มปปี 2559 เฉลลีริ่ย 18 คนตก่อปปี
ความสนาเรว็จ: 

1. นจักศถึกษา ปวส. โครงการการศถึกษาทวกิภาคลีจากวกิทยาลจัยเทคนกิคเชลียงราย นายทนงศจักดกิดิ์  ชาดธุ ปปัจจธุบจัน
ดลารงตลาแหนก่งผผผู้จจัดการทจัริ่วไปศผนยค์บรกิการและผผผู้อลานวยการฝป่ายเทคนกิค บรกิษจัท อลีซผซธุเชลียงรายบรกิการ 
(2002) จลากจัด

2. ไดผู้รจับคจัดเลรือกใหผู้เปป็นสถานทลีริ่เพรืริ่อการฝฝึกอบรมและฝฝึกงานแกก่นจักศถึกษาจากประเทศสกิงคค์โปรค์ ตาม
โครงการยกระดจับมาตรการฝฝึกอาชลีพในสถานประกอบการรก่วมกจับประเทศสกิงคโปรค์ ตจัตั้งแตก่ 2553 จนถถึง
ปปัจจธุบจัน

3. ไดผู้รจับโลก่บจันทถึกขผู้อตกลงความรก่วมมรือ โครงการความรก่วมมรือภาคเอกชน:พลจังขจับเคลรืริ่อนกลาลจังคนของ
ประเทศ (วกิทยาลจัยเทคนกิคเชลียงราย) ตจัตั้งแตก่ปปี 2548 ถถึงปปัจจธุบจัน

4. ไดผู้รจับโลก่ประกาศเกลียรตกิคธุณผผผู้ใหผู้ความอนธุเคราะหค์สถานทลีริ่เพรืริ่อการฝฝึกอบรมและฝฝึกงานแกก่นจักศถึกษาจาก 
ประเทศสกิงคค์โปรค์ ตามโครงการยกระดจับมาตรการฝฝึกอาชลีพในสถานประกอบการรก่วมกจับประเทศ
สกิงคโปรค์ ประจลาปปี2554 จากวกิทยาลจัยเทคนกิคเชลียงราย

5. ไดผู้รจับโลก่ประกาศเกลียรตกิคธุณสถานประกอบการดลีเดก่นทลีริ่ใหผู้ความรก่วมมรืออยก่างดลียกิริ่งในการจจัดอาชลีวศถึกษา 
จากวกิทยาลจัยอาชลีวศถึกษาเชลียงราย รก่วมกจับศผนยค์กลาลจังคนอาชลีวศถึกษาจจังหวจัดเชลียงราย ปปี 2551
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6. ไดผู้รจับโลก่ประกาศเกลียรตกิคธุณสถานประกอบการทลีริ่ใหผู้ความรก่วมมรืออยก่างดลียกิริ่งในการจจัดอาชลีวศถึกษาระบบ 
ทวกิภาคลีอยก่างมลีคธุณภาพ จากวกิทยาลจัยเทคนกิคเชลียงราย ปปี 2554

ชรืชื่อกกิจกรรม/โครงการ: ทธุนการศศึกษานกเงรือกขยมันเรซียน
ระยะเวลาดนาเนกินการ: 30 ปปี (ตจัตั้งแตก่ปปี พ.ศ. 2532)
สถานทซีชื่ดนาเนกินการ:

บรกิษจัท อลีซผซธุเชลียงรายบรกิการ(2002) จลากจัด
วมัตถธุประสงคค์:

1. เพรืริ่อสก่งเสรกิมใหผู้เยาวชนมลีความรผผู้ และสามารถนลาความรผผู้ไปพจัฒนาตนเอง ครอบครจัว ชธุมชน และประเทศ
ชาตกิ

กลธุน่มเปป้าหมาย: บธุคคลทจัริ่วไป,บธุตรพนจักงาน
ลมักษณะการดนาเนกินการ: มอบทธุนการศถึกษาระยะยาว(ตก่อหลจักสผตร) และทธุนการศถึกษาระยะสจัตั้น (ตก่อปปีการศถึกษา)
ผลลมัพธค์/ผลผลกิต/ผลกระทบ: 
นจักศถึกษาทลีริ่ไดผู้รจับทธุนในปปัจจธุบจัน ดจังตก่อไปนลีตั้
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1. นายวานธุเทพ ทาวจัน  สาขา วกิศวกรรมคอมพกิวเตอรค์ สลานจักวกิชา เทคโนโลยลีสาระสนเทศ มหาวกิทยาลจัยแมก่
ฟป้าหลวง ชจัตั้นปปีทลีริ่ 4

2. นายวกิชชธุพจันธค์ ลรือพงศค์ไพจกิตร  คณะ วกิศวกรรมศาสตรค์  ภาควกิชา วกิศวกรรมโยธา จธุฬาลงกรณค์
มหาวกิทยาลจัย ชจัตั้นปปีทลีริ่ 3

3. นางสาวกาญจนาพร  จจันทรค์หนก่อแกผู้ว คณะมนธุษยค์ศาสตรค์  สาขาภาษาอจังกฤษ (ภาษาศาสตรค์) 
มหาวกิทยาลจัยราชภจัฎเชลียงราย ชจัตั้นปปีทลีริ่ 4

4. นางสาวโสภกิชชญา   ทองอกินทรค์ มจัธยมศถึกษาปปีทลีริ่ 4 โรงเรลียนสามจัคคลีวกิทยาคม
ทธุนทซีชื่เคยใหข้ ระดมับมมัธยมตข้น

1. ด.ช. ปรกิรจัตนค์   ภพลรือชจัย โรงเรลียนสามจัคคลีวกิทยาคม
2. ด.ญ. จกินตนา นามวงคค์ โรงเรลียนพานพกิเศษพกิทยา
3. ด.ญ. ศรลีอรธุณ ธรรมวกิรากร โรงเรลียนครกิสเตลียนไพศาลศาสตรค์
4. น.ส. ตอนฟฟิน แซก่เตกิติ๋น โรงเรลียนครกิสเตลียนไพศาลศาสตรค์
5. ด.ญ. เยาวพา งานลอ โรงเรลียนเวลียงชจัยวกิทยาคม
6. ด.ช. วรวกิทยค์ ศรลีทอง โรงเรลียนหผู้วยสจักวกิทยาคม
7. ด.ช. นจัฐวธุฒกิ สธุทธนผ โรงเรลียนหผู้วยสจักวกิทยาคม
8. ด.ช. มงคล ดผแกผู้ว โรงเรลียนเวลียงชจัยวกิทยาคม
9. ด.ญ. จกิรานธุช ปปันมผู้า โรงเรลียนนครวกิทยาคม
10. น.ส. ภจัทรวดลี พรหมชจัยวธุฒกิ โรงเรลียนครกิสเตลียนไพศาลศาสตรค์
11. ด.ญ. เกวลกิน สารสม โรงเรลียนบผู้านรก่องแชก่
12. ด.ช. พจัฒนา จจับใจนาย โรงเรลียนสามจัคคลีวกิทยาคม
13. น.ส. สธุภารจัตนค์ บผู้านใหมก่ โรงเรลียนบผู้านดผู้ายเทพกาญจนาฯ
14. นาย อดกิเรก เทพอธุดม โรงเรลียนเทศบาล 1 ศรลีเกกิด
15. น.ส. ภานธุมาศ เดกินเมรือง โรงเรลียนแมก่สายประสกิทธกิดิ์ศาสตรค์

ระดมับมมัธยมตข้น
1. น.ส. นงคราญ ดอนชจัย โรงเรลียนบผู้านดผู้ายเทพกาญจนาฯ
2. นาย มงคล ยะถา โรงเรลียนแมก่ตลติ๋าวกิทยา
3. นาย อนธุชา ณ คผู้อ โรงเรลียนแมก่สายประสกิทธกิดิ์ศาสตรค์
4. น.ส. ฟป้าธกิยา ปปํญญา โรงเรลียนแมก่สายประสกิทธกิดิ์ศาสตรค์
5. น.ส. ทกิพวรรณ จจัติ๋นโปแวก่น โรงเรลียนแมก่สายประสกิทธกิดิ์ศาสตรค์
6. น.ส.นฤมล ดลีเมรืองคลา โรงเรลียนแมก่สายประสกิทธกิดิ์ศาสตรค์
7. นาย ยธุทธการ หาญกา โรงเรลียนแมก่ตลติ๋าวกิทยา
8. น.ส. อธุมาทกิพยค์ เบาใจ โรงเรลียนสามจัคคลีวกิทยาคม
9. น.ส. สกิรกิรจัตนค์ หมผก่เกรลียง โรงเรลียนเทศบาล 6 นครเชลียงราย

ระดมับปวช.
1. นาย ชลีวกิน วก่องไวพาณกิชยค์ วกิทยาลจัยอาชลีวศถึกษาเชลียงราย
2. น.ส. ภาวกินลี ใจยะ โรงเรลียนพาณกิชยการเชลียงราย
3. น.ส. มยธุรลี เดกินเมรือง วกิทยาลจัยอาชลีวศถึกษาเชลียงราย
4. น.ส. ศธุภจัสษร ใจแกผู้ว วกิทยาลจัยอาชลีวศถึกษาเชลียงราย
5. น.ส. รจัตนา ทะละ วกิทยาลจัยอาชลีวศถึกษาเชลียงราย
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6. นาย พงศค์เฉลกิม สารสม วกิทยาลจัยการอาชลีพเทกิง
7. น.ส. จามจธุรลี เทพวงคค์ โรงเรลียนพาณกิชยการเชลียงราย
8. น.ส. ราตรลี หอมนาน  โรงเรลียนพาณกิชยการเชลียงราย
9. น.ส. ทจัศนลียค์ ชธุก่มเรรือน วกิทยาลจัยอาชลีวศถึกษาเชลียงราย

ระดมับปรกิญญาตรซี
1. นาย วงศกร รผู้องคลา มหาวกิทยาลจัยแมก่โจผู้
2. น.ส. ศศกิธร อกินใฝป่ ว.พยาบาลบรมราชชนนลีนคร ลป

ความสนาเรว็จ: นจักศถึกษาทธุนนกเงรือกขยจันเรลียนทลีริ่จบการศถึกษาแลผู้ว ไดผู้ทลาคธุณประโยชนค์ตก่อชธุมชน และประเทศชาตกิ
1. นางวารกิศา  แสงอรธุณรจักษค์ รจับราชการ (ขผู้าราชการพลเรรือน) สลานจักงานอธุตสาหกรรมจจังหวจัดเชลียงราย
2. นางชนจันทกิพยค์ ขจัดสธุรกินทรค์ รจับราชการครผ
3. นายศธุทธกิมจัต    ตกิติ๊บบรรหาร จบจากมหาวกิทยาลจัยราชภจัฎเชลียงราย คณะครธุศาสตรค์ สาขาวกิชาพละศถึกษา 

ปปัจจธุบจัน ประกอบอาชลีพผผผู้รจักษาประตผ ทลีมฟธุตบอลเชลียงรายซกิตลีตั้

  

      

สรธุปผลการดลาเนกินงาน กลธุก่มนกเงรือก เปป็นองคค์กรธธุรกกิจภาคเอกชน ทลีริ่มลีการทลางานทางสจังคม 
ในรผปแบบตก่างๆ  ตจัตั้งแตก่การบรกิหารพนจักงานในองคค์กร ในการสก่งเสรกิมใหผู้พรืตั้นทลีริ่องคค์กร เปป็น องคค์กรทลีริ่
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แบน่งปปัน และมซีความสธุข ดผู้วยวกิสจัยทจัศนค์ของผผผู้บรกิหารองคค์กร   เชก่น สก่งเสรกิมใหผู้พนจักงานมลีวกินจัย
ทางการเงกิน มลีกองทธุนสวจัสดกิการในบรกิษจัท  มลีการจจัดสรรผลกลาไร ทางดผู้านการศถึกษา ใหผู้กจับคนในทผู้อง
ถกิริ่น ในรผปแบบทธุนการศถึกษา ซถึริ่งเปป็นการพจัฒนาคธุณภาพชลีวกิตเยาวชนทลีริ่มาจากชธุมชน   และการสก่ง
เสรกิมบธุคลากร ทางดผู้านเทคนกิคใหผู้กจับคนในพรืตั้นทลีริ่ ในการเปป็นสถานทลีริ่รองรจับการฝฝึกงานใหผู้กจับ
นจักศถึกษา ในทผู้องถกิริ่น 

รวมทจัตั้งการสก่งเสรกิมใหผู้พนจักงานในองคค์กร มลีกกิจกรรมรก่วมกจับชธุมชน ในการดผแลเรรืริ่องการ
อนธุรจักษค์ทรจัพยากรธรรมชาตกิ และสกิริ่งแวดลผู้อม มาอยก่างตก่อเนรืริ่อง  ผลงานตก่างๆ ทลีริ่เกกิดขถึตั้นในการครืนทธุน
ใหผู้สจังคม  เปป็นสกิริ่งทลีริ่กลธุก่มนกเงรือก ยถึดถรือปฏกิบจัตกิ  ในการรก่วมกจัน พจัฒนาคธุณภาพชลีวกิต และขจจัดปปัญหา
ความยากจน ในสกิริ่งทลีริ่บทบาทองคค์กร สามารถมลีสก่วนรก่วมในการแบก่งปปัน ใหผู้สจังคมไดผู้ ในการเปป็นหธุผู้น
สก่วนของการพจัฒนาประเทศ  

ภาคผนวก เอกสารขข้อมผลเพกิชื่มเตกิม  
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