
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทานผูอํานวยการสุกัญญา  ไทยมานะ  เขาเฝาฯ รับพระราชทานรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา 
2552  จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผูแทนพระองค  ในวันท่ี  12  กรกฎาคม  2553  ณ  ศาลาดุสิดาลัย   
สวนจิตรลดา  กรุงเทพฯ  รางวัลอันทรงเกียรติ ทรงคุณคานี้ เปนของพวกเราทุกคน ขอแสดงความชื่นชม และยินดี กับความสําเร็จ   
ท่ีพวกเรารวมกันสรางจนประสบความสําเร็จดวยนะคะ    

กิจกรรม.....สปัดาหนี้ 

ขาวประชาสัมพันธ ชมพูพันธุทิพย รายสัปดาห  ฉบับที่  41  ระหวางวันที่  12 - 16  กรกฎาคม  2553 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คนดขีองสังคมนีย้งัมีอยูม่าก รว่มกนัสืบสานให้เป็นปกึแผ่น เพือ่เชดิชคูวามด ีอันควรคา่กบัประเทศ “สยามเมอืงยิม้” ของเรานะคะ 
 

ในสัปดาหที่ผานมา มีนักเรียน นักศึกษาคนดีของเรา เก็บสิ่งของ, กุญแจ,  โทรศัพทมือถือ และเงินได นําสงคืนที่งานประชาสัมพันธ          

มีดังตอไปนี้คะ  
 นายพงศกร  ปงคําลือ  นักเรียน ปวช.2/2 คอมพิวเตอรธุรกิจ เก็บกุญแจรถได,  น.ส.สุริษา  ปนคําปน  นักเรียน ปวช.3/2  การบัญชี  
เก็บกุญแจรถได,  น.ส.อังคนา  ไชยลังกา  นักศึกษา ปวส.2  อาหารและโภชนาการ  เก็บกุญแจ ท่ีเจาของลืมท้ิงไวท่ีรถ,  น.ส.สุวดี  อินทรเทพ  
นักเรียน ปวช.2/3 การบัญชี  เก็บกุญแจ ท่ีเจาของลืมทิ้งไวท่ีรถ,  น.ส.พัชราพร  จรัญพรเลิศสิน  นักศึกษา ปวส.1/2  การบัญชี  เก็บกุญแจรถ
ได,  น.ส.สุนิสา  นันตา  นักศึกษา ปวส.2  การโรงแรม  เก็บกระเปาเงิน ของ น.ส.กิ่งกาญจน  มูลตา ได,  น.ส.เหมวดี  เกษร  นักศึกษา ปวส.1  
เลขานุการ  เก็บกุญแจ ท่ีเจาของลืมท้ิงไวท่ีรถ,  น.ส.ณฤดี  ธรรมลังกา  นักศึกษา ปวส.2/2 การบัญชี  เก็บโทรศัพทมือถือ  ของน.ส.นุสบา  
โสภณเบญจกุล ได,  น.ส.อรอนงค  รุดไพร  นักศึกษา ปวส.2/1 คอมพิวเตอรธุรกิจ  เก็บกุญแจรถได,  นายเอกภพ  ทิพยนพคุณ,   
นายพรรณฤทธิ์  คําปา,  นายอาจู  เชอหมื่อ,  นายพรหมเพชร  สีเหลืองออน, นายบัลลังค  เชยบน และนายมงคล  มูลเมือง  นักเรียน ปวช.2  
วิจิตรศิลป  เก็บกระเปาเงินของ นายดิษกร  คําตื้อ ได,  น.ส.พรรณผกา  นานิทพรรณ  นักศึกษา ปวส.2/3 การบัญชี  เก็บโทรศัพทมือถือ   
ของ น.ส.เบญจวรรณ  มาฟู ได,  น.ส.อารีรัตน  ชุมอูบ  นักเรียน ปวช.1/1  คอมพิวเตอรธุรกิจ  เก็บกุญแจรถได 

หากนักเรียน นักศึกษาคนใด ทําทรัพยสนิหาย  ตามรายการที่ประกาศมานี้  และยังไมไดรับคืน  นําหลักฐานตดิตอขอรับคนืได       

ท่ีงานประชาสมัพันธคะ       

 

 

 

 

 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยตนสังกัด จะเขาตรวจวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ระหวางวันที่   

20 – 22  กรกฎาคม  2553  โดยมีรายช่ือคณะกรรมการผูตรวจดังนี้  นายปญญา  พลเมืองดี,  นายวันชาติ  สารใจ, นายประยูร  ลอมคําดี,  และ   

นายไชยวัฒน  ถนอมศักดิ์   ขอความรวมมือ นักเรียน นักศึกษาทุกคนชวยกันดูแล สภาพแวดลอม ภายในวิทยาลัยฯ ตลอดจนรักษาความ

สะอาดของหองเรียน และหองปฏิบัติการใหเรียบรอย ดวยคะ 

 

 

 วันที่  12  กรกฎาคม  2553  เวลา  13.30 น.  คณะผูบริหาร  คณะครูและบุคลากร จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย   
เขาศึกษาดูงาน  เรื่อง  การจัดการเรียนการสอน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีครูอิทธิ  โลหะชาละ และทีมงาน  ใหการ
ตอนรับคะ 



 

 ตามที่ จังหวัดเชียงราย  ไดดําเนินการจัดสรางพระสิงห 1 เปนพระประจําจังหวัดเชียงราย  ที่ใหญที่สุด  เพื่อเปน   

พระประธาน ประดิษฐาน ณ พุทธมณฑลสมโภช  750  ป เมืองเชียงราย  และไดขอความรวมมือ คณะผูบริหาร  ครู นักเรียน 

นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ  รวมทําบุญตามจิตศรัทธา  โดยใหบุคลากร  เขียนช่ือ – นามสกุล  เงินทําบุญ  ลงในแบบฟอรม   

ที่กําหนด  เพื่อทางจังหวัดจะเก็บเขาพิพิธภัณฑใตฐานองคพระ บัดนี้ วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการเปนที่เรียบรอยแลว  โดยรวบรวมเงิน

ทําบุญไดทั้งสิ้น  12,484.50  บาท  (หนึ่งหมื่นสองพันสี่รอยแปดสิบสี่บาทหาสิบสตางค)  และสงมอบเงินทําบุญ แกสํานักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย  เปนที่เรียบรอยแลวคะ  ขอใหบุญกุศลท่ีทุกคน รวมกันทํา ในครั้งนี้  สงผลใหประสบแตความสุข 

ท้ังกาย ใจ  คิดสิ่งใดขอใหสมหวัง  พลาดพลั้งสิ่งใด  ขอใหมีสติ นําพาชีวิตเดินสูความสําเร็จตอไปนะคะ.....สาธุ  สาธ ุ

 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จะจัดกิจกรรมแขงขันกีฬานองใหม ตานภัยยาเสพติดและเอดส ประจําปการศึกษา 2553  
ประเภทกีฬาฟุตซอลว  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ  ใหนักเรียน นักศึกษา รูจักใชเวลาวาง ใหเกิดประโยชนและรณรงคแกไขปญหา   
ยาเสพติดและเอดส ในหมูเยาวชน ตลอดจนสรางสัมพันธภาพที่ดี และความรักสามัคคีระหวางนักเรียน นักศึกษา   

ขอให นอง ๆ  ปวช.1และ ปวส.1 ทุกคน  เขารวมกิจกรรมกันทุกคนดวยความสุข   รูแพ  รูชนะ  รูอภัย  รูรักสามัคคี นะคะ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 ศูนยกลางการจัดการอาชีวศึกษานานาชาติ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ไดจัดกิจกรรม โครงการ คายภาษาอังกฤษ   

“CVC  Extreme  English  Camp  2010”  ใหแกนักศึกษา ระดับช้ัน  ปวส.2  ทุกสาขาวิชา  วัตถุประสงคเพื่อเตรียมความพรอม   

ของนักศึกษาดานทักษะภาษาอังกฤษ  ดําเนินโครงการ  จํานวน  3 รุนๆ  ละ 2 วัน  ณ  ศูนยพัฒนาชีวิตบานดอย  ซอย 5  ต.ริมกก  อ.เมือง  

จ.เชียงราย รายละเอียดหองที่รวมโครงการมีดังตอไปนี้  

 -  รุนท่ี  1 ระหวางวันที่  12 – 13  กรกฎาคม  2553  :  สบต.2,  สบล.2,  สปท.2,  สอท.2,  สบค.2/2 และ สบบ.2/1 

 -  รุนท่ี  2  ระหวางวันที่ 14 – 15  กรกฎาคม  2553   :  สบบ.2/2,  สคผ.2,  สคอ.2,  สศค.2 และ สบค.2/1 

 -  รุนท่ี  3  ระหวางวันที่ 16 – 17  กรกฎาคม  2553   :  สบบ.2/3,  สทท.2,  สอร.2/1, สคค.2,  สออ.2,  สศจ.2     

 

 

 

 

 

 วันพุธท่ี 14  กรกฎาคม  2553  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ไดทําพิธีอัญเชิญเกียรติบัตรรางวัลพระราชทาน  สถานศึกษารางวัล

พระราชทาน  ประจําปการศึกษา 2552  หลังจากที่ ทานผูอํานวยการสุกัญญา  ไทยมานะ  ไดเขาเฝาฯ รับพระราชทานรางวัล   

จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2553  ที่ผานมา ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา  

กรุงเทพมหานคร   

 

 

 

 

 

 ตามที่  งานประชาสัมพันธไดทําหนังสือแจงเวียน  คณะผูบริหาร  ครู และบุคลากร รวมเปนเจาภาพถวาย  ถวย  จาน  รวมงาน
ทําบุญอายุวัฒนมงคล  ครบ  71 พรรษา ของ พระเดชพระคุณ  พระราชสิทธินายก เจาอาวาสวัดพระสิงห (พระอารามหลวง) เจาคณะ
จังหวัดเชียงราย  เพื่อสงเสริมพระพุทธศาสนา และความเปนศิริมงคลแกชีวิตนั้น  บัดนี้ วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการเสร็จสิ้น เปนที่เรียบรอย
แลว  โดยรวบรวมเงินทําบุญไดทั้งสิ้น  12,996 บาท  (หนึ่งหมื่นสองพันเการอยเกาสิบหกบาทถวน) นําเงินไปจัดซื้อถวย จานและทําบุญ
ถวายวัดพระสิงห ตามวัตถุประสงคของผูมีจิตศรัทธาทุกทาน เปนที่เรียบรอยแลวคะ  

ขออนุโมทนาบุญ  แกทุกคนท่ีรวมทําบุญในครั้งนี้ดวยนะคะ ขอใหมีแตความสุข ความเจริญย่ิง ย่ิง ขึ้นไปคะ 



 

 

 

10,700.00  23 นายนุกุลทรัพย    ธิศรี ชคค.2 

7,000.00  24 นายทิวา   นันทิแกว ชพค.3/2 

5,000.00  25 นางสาวธนัชญา   หอมไกล ชอร.3 

9,400.00  26 นางสาวเยาวลักษณ   พรหมวงค ชออ.3/2 

12,200.00  27 นายปฐมกานต   ลือชัย ชคอ.2/2 

5,000.00  28 นางสาวสุพัตรา   ชุมภู ชพล.3 

7,300.00  29 นางสาวพรรณภิา   สุยะเสาร ชพล.2 

15,000.00  30 นางสาวรุงฤด ี  สลีสองสม สบค.2/2 

5,000.00  31 นางสาวรุงนภา แสนสุรีย ชพล.2 

8 มูลนิธิหมอเสม   พริ้งพวงแกว 

12,000.00  32 นางสาวภัทธิตา นันตะเต ชอร.3 

5,000.00  33 นางสาวอรสา มาเยอะ ชออ.2/2 

5,000.00  34 นางสาวตอนฟน แซเติ๋น ชอร.2 

5,000.00  35 นางสาวอารียา ศรีใจเลิศ ชพข.2/2 

5,000.00  36 นางสาวกัลยา เมอปุก ชพข.2/2 

5,000.00  37 นางสาววิยะดา โซคากุ ชคผ.3 

5,000.00  38 นางสาวรนิดา ซือหมื่อ สคค.2 

5,000.00  39 นางสาวพรรณ ี หมื่อโบ สบบ.2/2 

5,000.00  40 นางสาวจารุณี ชาญชัยพิทักษสิน สคค.2 

5,000.00  41 นางสาวสุวนันท แซเติ๋น สคอ.2 

5,000.00  42 นางสาวเสาวภาคย แกวคํา ชพล.2 

5,000.00  43 นางสาวปวีณา ยอดมณีกาญจน ชพบ.2/3 

5,000.00  44 นางสาวนุชศรา โพธิ์เหลือง ชอร.2 

5,000.00  45 นางสาวปราณี มาเยอะ ชคค.3 

5,000.00  46 นางสาวสุดาพร ถนอม ชอร.3 

5,000.00  47 นางสาวธิดารัตน อายมูล ชพบ.3/1 

5,000.00  48 นางสาวนิโลบล วงคกันทา ชพบ.3/2 

9 ทุนมูลนิธิทิสโกเพื่อการกุศล 

5,000.00  49 นางสาวปพิชญพร หงษคํา สบบ.2/2 
 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทนการศึกษาทกคน ขอให้ตั้งใจเรียนและประสบความสาํเร็จในอนาคตต่อไปนะคะ (ต่อ)

 

 
ได้รับโอกาสดีดี  ก็ขอให้เป็นคนดีของสังคมด้วยนะคะ



 

 

 
บุคลากรไปราชการ...สัปดาหนี้ 

 

 

 

 

 

 ผอ.สุกัญญา  ไทยมานะ  เขาเฝาฯ รับพระราชทานรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี  วันที่  12  กรกฎาคม 2553  ณ  ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา  กรุงเทพมหานคร  และเขารวมงานแถลงขาว   

การลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) ในกิจกรรมแม็คโคร  และนักศึกษามหาวิทยาลัยรวมพัฒนารานคาปลีกทองถ่ิน ภายใตโครงการ 

แม็คโคร มิตรแทโชหวย  วันที่  13  กรกฎาคม  2553  ณ  หองซาลอน บี  โรงแรมสวีสโฮเต็ล เลอ คองคอรด  รัชดาภิเษก  กรุงเทพฯ 

 

 

 

 รองฯนงลักษณ  สวัสดิ์อารี  เขารวมประเมินสถานศึกษาแบบอยางการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  “สถานศึกษาพอเพียง”  ระหวางวันที่  12 – 16  กรกฎาคม  2553  ณ  สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

จังหวัดเชียงราย  และสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

 

 

 

 ครูพีระพงษ  ดวงสนิท  เขารับการอบรมโครงการพัฒนา ครูวิชาชีพการโรงแรมและการทองเที่ยวดานภาษาตางประเทศ  

ระหวางวันที่  11 – 17  กรกฎาคม  2553  ณ โรงแรมอินดิโกเพิรลภูเก็ต  หาดในยาง  จ.ภูเก็ต 

 

 

 

 ครูเอนกวงค  ยอดดําเนิน  เขารวมพิธีไหวครูและพิธีเปดการฝกสอนประจําป ของนักศึกษาวิชาทหาร วันที่ 15 กรกฎาคม  

2553  ณ  หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร  จังหวัดทหารบกเชียงราย  จ.เชียงราย 

 

 

 ครูสุรีย  ทองกร  เขารวมโครงการพัฒนาบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการการบริการอาหารตะวันตกและเบเกอรี่  ระหวางวันที่  

12 – 16  กรกฎาคม  2553  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม  จ.เชียงใหม 

 

 

 

 ครูโพธ์ิตะวัน  ทีโยตระกูล  เขารวมการประชุมสัมมนา สรางความรูความเขาใจการจัดสถานที่เรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทาง  

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2553  วันที่  16  กรกฎาคม  2553  ณ  โรงแรมตะวันนา  กรุงเทพฯ 

 

 

 

 ครูธวัชชัย  สาเกตุและนายนิรันดร  ชัยชนะพงษ เจาหนาที่งานพัสดุ  เขารับการอบรมหลักสูตร  “การพัฒนาระบบการจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (E-GP) วันที่  15  กรกฎาคม 2553  ณ  ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  จ.เชียงราย 

   ครูอนงคนาถ  ปญญารัตน  เขารับการอบรม โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาหาร ระหวางวันที่ 12 – 16  กรกฎาคม  

2553   ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  จ.สงขลา 

งานประชาสัมพันธ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 


