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วนัองัคาร, มนีาคม 23, 2021   




ขา่วเดน่ออนไลน์ คลปิTV ขา่วนครเชยีงราย เศรษฐกจิ-ไอที ขา่วทั�วไทย การศกึษา ขา่วกฬีา วิ�ง-ปั�น ที�ไหนดี อาชญากรรม ขา่วประชาสมัพันธ์

กนิไปเที�ยวไป… หนา้พเิศษ

 20/03/2021   kaokrai admin

แพทยศาสตร ์มฟล. จดัพธิมีอบเสื�อกาวนแ์กน่กัศกึษา
แพทย ์รุน่ที� 6 พรอ้มกา้วสูก่ารศกึษาช ั�นคลนิกิ
วนัที� 20 มนีาคม 2564 ผูส้ื�อขา่วรายงานวา่ สํานักวชิาแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง (มฟล.) จัด
พธิมีอบเสื�อกาวนแ์กนั่กศกึษาแพทย ์ชั �นปีที� 4 ปีการศกึษา 2564 เมื�อวนัพธุที� 17 มนีาคม 2564 ณ หอ้ง
ประชมุประดูแ่ดง 1 อาคารพลเอกสําเภา ชศูร ีโดยม ีศ.เกยีรตคิณุ นพ. ศภุกร โรจนนนิทร ์คณบดสํีานักวชิา
แพทยศาสตร ์มฟล. เป็นประธานในพธิ ีและไดรั้บเกยีรตจิาก รศ.ดร.นันทนา คชเสน ีรองอธกิารบด ีมฟล.
เขา้รว่มพธิ ีพรอ้มดว้ยคณาจารยจ์ากสํานักวชิาแพทยศาสตร์

แพทยศาสตร ์มฟล. จัดพธิมีอบเสื�อกาวน์
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แพ็กเกจหอ้งพัก เที�ยวเหนอืยงัไงก็
สนุก
เตรยีมตวัออกทรปิ! #เที�ยวเหนอืยงัไงกส็นุกมดั
รวมโ...
กนิไปเที�ยวไป...  
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เที�ยว “วดั
ฝั�งหมิ�น”
แลนด์
มารค์ใหม่
เปิดแลนด์
มารค์ท.่..
กนิไปเที�ยว

ไป...
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ทอ่งเที�ยว
‘ไหวส้า
พระธาตุ
เสรมิดวงปี
ฉล’ู
 ขอเชญิทา่นที�
สน...
กนิไปเที�ยว

ไป...

 

Florence Wish23Florence Wish23
2,257 likes2,257 likes

ถกูใจเพจ

กนิไปเที�ยวไป…
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พื�นที�โฆษณาประชาสมัพนัธ์

ทั �งนี� มนัีกศกึษาแพทยร์ุน่ที� 6 เขา้รว่มพธิคีรบทั �ง 32 คน กอ่นที�กา้วออกไปสูก่ารศกึษาวชิาชพีแพทยใ์นชั �น
คลนิกิ ซึ�งเสื�อกาวนนั์�นเป็นสญัลกัษณใ์หนั้กศกึษาแพทยไ์ดต้ระหนักถงึบทบาทหนา้ที� และความรับผดิชอบ
ในวชิาชพีแพทย ์จากนั�นเป็นพธิถีวายเครื�องราชสกัการะและถวายคําอําลา ตอ่หนา้พระราชานุสาวรยีส์มเด็จ
พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี
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ชี�เป้า7รา้น
เด็ดถนน
คนเดนิ
เชยีงราย
วนันี� จะพาทกุ
คน...
กนิไปเที�ยว

ไป...

 

  23/03/2021    kaokrai admin

ปรับภมูทิศัน ์คลองรอ่งปลาคา้ว ลด
กลิ�นเหม็น
เมื�อวนัที� 21 มนีาคม 2564 นายภวูศิ วรรณ
พฤกษ์ ปล...
ขา่วนครเชยีงราย  
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สพป.เชยีง
ราย เขต 1
เสรมิสรา้ง
การจัดทํา
แผน
สพป.เชยีงราย
เขต...
การศกึษา  
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Big
Surprise
“ทมีวนัชยั”
เลอืกตั �งทอ้ง
ถิ�...
ขา่วเดน่

ออนไลน์
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เทศบาล
นคร
เชยีงราย
พัฒนา
เมอืง เพื�อ
ชาวนคร
เชยีงราย
พื�นที�โฆษณา
ประช...
คลปิTV  
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