
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ รายสัปดาห์  ฉบับที่  78 ระหว่างวันที่ 1 – 5  สิงหาคม 2554 

 วันที่ 12 สงิหาคม  เป็นวันแม่แห่งชาติ  ในช่วงสัปดาห์นี้เป็นต้นไป งานประชาสัมพันธ์             
ร่วมเทิดทูน บูชาพระคุณแม่ ด้วยบทกลอนนี้ค่ะ... 
 

พระคุณแม่ยิ่งใหญ่กว่าใครผอง... แม่อุ้มท้องลูกรักนานหนักหนา 
ให้ก าเนิดเฝ้าเลี้ยงดูคลอดลูกมา... ในโลกาหาใครมาเทียมทัน 

วันลูกเกิดอกแม่เจ็บเหมือนเหนบ็ศร... แต่ก็ซ่อนความดีใจไม่เหหัน 
น้ าตาแห่งความดีใจไหลเร็วพลัน... สุดตื้นตันดวงใจได้ลูกยา 
นมสองเต้าของแม่แน่แนบจิต... แม่อุทิศเลือดเนื้อเพื่อลูกหนา 
น้ านมแม่กลัน่จากอกยกออกมา... ให้ลูกยาดื่มด่ าอย่างหน าใจ 

 
 

  วันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และเป็นวันแม่แห่งชาติ 
ประชาชนชาวไทยต่างส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลยิ่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ก าหนดจัด
กิจกรรมวันแม่ ประจ าปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 8-15 สิงหาคม 2554  ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยพิธีถวายเคร่ืองราชสักการะและ
จุดเทียนชัยถวายพระพร  ณ  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม และกิจกรรมวันแม่ ประกอบด้วย การประกวดกลอนสุภาพ  การประกวด
เรียงความ “พระคุณแม่”  การจัดการแข่งขันการจัดนิทรรศการกิจกรรมเทิดพระคุณแม่ 
  

  ส านักงานอาชีวศึกษาเชียงราย ร่วมกับจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา (5 ธันวาคม 2554) และ 12 สิงหามหาราชินี (12 สิงหาคม 
2554) ระหว่างวันที่ 5 -14 สิงหาคม 2554  ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย  ซึ่งมีการจัดประกวดวาดภาพ, การประกวด
เรียงความและตอบปัญหาวิชาการ   



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)             2554 

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้นักเรียน นักศึกษา ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET)             2554  จากส านักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยระดับ ปวช. 3 สอบวันอาทิตย์ ที่ 22 
มกราคม 2555 และระดับ ปวส. 2 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2555 และให้มีการเตรียมความพร้อม โดยก าหนดให้อาชีวศึกษา
จังหวัด และสถานศึกษาท าการพัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างต่อเนื่องเร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554 อย่างน้อยสัปดาห์ละ 4 คาบ 
วิชาละ 2 คาบ ซึ่งส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาได้เตรียมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามโครงการ คณิต วิทย์ 
อังกฤษ คอมพิวเตอร์ :                              
 

รายวิชาที่จัดทดสอบ Pre V-Net และ V-Net ปีการศึกษา 2554 

ระดับ ปวช. 
 สอบ Pre V-net   วันศุกร์ที่  21 ตุลาคม 2554 
 สอบ V-net   วันอาทิตย์ 22 มกราคม 2555 
ชุดวิชาที่ 1 สมรรถนะพื้นฐาน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที  วิชาที่สอบได้แก่ 
 1.  การสื่อสารรู้เร่ืองด้วยภาษาไทย   2000 - 1101  ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 
 2.  การสื่อสารรู้เร่ืองด้วยภาษาอังกฤษ  2000 - 1201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
 3.  ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  2000 - 1401  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
 4.  ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ฯ  2000 - 1501  คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 
 5.  ความรู้เรื่องสังคมศึกษาฯ   2000 - 1301  วิถีธรรมวิถีไทย 
 6.  ความรู้เรื่องสุขภาพพลานามัยฯ   2000 – 1601  พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 
 7.  ความรู้เรือ่งอาชีพในประเทศไทย 
 8.  ความรู้เรื่อง ICT 
ชุดวิชาที่ 2  สมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 
 1.  ความสามารถในการอ่าน เขียน การคิด วิเคราะห์ 
 2.  ตรรกะ ความมีเหตุมีผล และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ชุดวิชาที่ 3  สมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ คะแนนเต็ม 150 คะแนน ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที  วิชาที่สอบ  ได้แก่ 
 1.  2001 -0001  คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 
 2.  2001-0006  การเงินส่วนบุคคล 
 3.  2001-0007  ธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ 
 4.  2001-0008  พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ชุดวิชาที่ 4 สมรรถนะวิชาชีพประเภทวิชา คะแนนเต็ม 150 คะแนน ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 
 1.  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
  สอบวิชา การใช้โปรแกรมประมวลผลค า, บัญชีเบื้องต้น 1, การขาย 1, 
 2.  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
  สอบวิชา องค์ประกอบศิลปะเบื้องต้น, การวาดเขียนเบื้องต้น, สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น 
  



 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขอแสดงความยินดี : ตามที่ส านักความร่วมมือ ได้จัดการประกวด China World Fashion Design Contest 2011 ระหว่าง
วันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2554  ณ  ศูนย์การค้าไซน่าเวิล์ด วังบูรพา กรุงเทพฯ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยแผนกผ้าและเคร่ือง
แต่งกาย น านักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันโดยน าศิลปะของชนเผ่าม้ง มาตกแต่งบนเสื้อโดยการน าเศษผ้าหลากสีมาด้นมือ 
โดยน าลวดลายมาตกแต่งบนถุงผ้าที่ใช้อุ้มเด็ก หรือน ามาตกแต่งบนตัวเสื้อ   
 ผลการแข่งขันปรากฎว่านักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้รับรางวัลที่ 2 รับเงินรางวับ 15,000 บาท  
ได้แก่  นางสาววิยะดา  โซคากุ, นางสาวรัตนาภรณ์  แซ่หลี, นายสุปรีชา  ค าต๊ะ โดยมนีางสาวชุติยา  นิยม ชศว.2 (วิจิตรศิลป์)      
(ผู้แสดงแบบ)  

ระดับ ปวส.2 
 สอบ Per V-Net    วันศุกร ์ที่ 28 ตุลาคม 2554 
 สอบ V-Net    วันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม 2554 
ชุดวิชาที่ 1 สมรรถนะพื้นฐาน  คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 1.  กลุ่มวิชาภาษาไทย 
  1.1 ภาษาไทย   3000-1101  ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 
  1.2 ภาษาอังกฤษ 
   1.2.1    3000-1201  ทักษะเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 
   1.2.2  3000-1202  ทักษะเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 
 2.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3000-1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 
 3.  กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์  3000-1601  ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ 
ชุดที่ 2 สมรรถนะเพื่อการเรียนรู้  คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 1.  ความสามารถในการอ่าน เขียน การคิด วิเคราะห์ 
 2.  ตรรกะ  ความมีเหตุมีผล และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ 
ชุดที่ 3 สมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ  คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 1.  กลุ่มบริหารงานคุณภาพ 
  -   3000-0101  การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
 2.  กลุ่มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   
  -   3000-1201 โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ 
 

ตารางการพัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อมในการสอบ V-NET ประจ าปีการศึกษา 2554 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

***  ก าหนดการติว รอบแรก ระดับชั้น ปวช.3  วันท่ี 8 – 11 และ 15 สิงหาคม 2554 ใช้คาบที่ 3 – 4, 7 – 8 
***  ก าหนดการติว รอบแรก ระดับชั้น ปวส.2  วันท่ี 8 – 11 และ 15 สิงหาคม 2554 ใช้คาบที่ 1 – 2 
         (รายละตามที่ฝ่ายวิชาการแจกแต่ละห้อง) 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

ขา้ราชการครไูปราชการ..สปัดาหน้ี์ 

 คนดี ที่เก็บสิ่งของมีค่า และสิ่งของท่ีเจ้าของท าหล่นหาย น าส่งคืนท่ีงานประชาสัมพันธ์ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 นายอนุวัช  ดวงแก้วฝ้าย เก็บเงินได้, นางสาวนราวัลย์  บุญทาทอง เก็บกระเป๋าหนังสือได้, นางสาวศุภดา  แก้วแปง, 
นางสาวรุ่งอรุณ  อ่ิมเจริญผล ชพข. 2/2 เก็บกระเป๋าเงินได้, นายอุทัย  จันทร์แสง  ชพค.2/1 เก็บกุญแจรถได้, นายวิทวัส  ฝั้นสกุล 
ชออ. 3/1 เก็บกุญแจรถได้, นางสาวนฤมล  สันธิ, นางสาวศุภมาส  สุเตนัน ชพค.2 เกบ็กุญแจรถได้, นายพนมกร  พลโฮม ชพค. 1/2 
เก็บกุญแจรถได้ 
 

โครงการ “ถนนธนาลัยปลอดภัย สร้างวินัยจราจร รณรงค์ส่งเสริมสวมหมวกนิรภัย 100 % 

 ผู้อ านวยการสุกัญญา  ไทยมานะ, รองฯ ปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ เข้าร่วมประชุมเปิดตัวโครงการ R-Tutor เตรียมพร้อม
สอบ Pre V – Net และ V – Net                                                                           5 สิงหาคม 
2554 เวลา 09.00 น. – 16.45 น.  ณ  ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ    
 
  
 
  

 ครูเฉลิมชัย  ภู่จีนาพันธ์, ครูนัยรัตน์  กล้าวิเศษ, ครูสุพัตรา  พรหมพิชัย  เข้าร่วมประชุมโครงการ Quality Assurance 
Forum     จ  ป ี                              3 สิงหาคม 2554 เวลา 08.00 – 16.00 น.  ณ  ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัส 
ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่   
 
  
 

 ปี 2554 เป็นปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ จัดให้เป็นพื้นที่ควบคุมวินัยจราจร   ในเร่ือง
การสวมหมวกนิรภัย จังหวัดเชียงราย  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายสมชัย  หทยะตันติ มุ่งหวังให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมือง
แห่ง “สีเขียว” (Green) “สะอาด” (Clean) “สวยงาม” (Beautiful)                      “ปลอดภัย” (Safety)         
จ        จ               ถนนธนาลัย เขตเทศบาลนครเชียงรายตลอดสาย เป็นถนนตัวอย่างสนับสนุนปีรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 
ภายใต้โครงการ ชื่อ “ถนนธนาลัยปลอดภัย สร้างวินัยจราจร รณรงค์ส่งเสริมสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” จังหวัดเชียงราย 
ร่วมกับศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย จึงขอประกาศแจ้ง
เพื่อทราบและขอความร่วมมือดังนี้ 
 1.  ประกาศให้ถนนธนาลัย เขตเทศบาลนครเชียงราย ตลอดสายให้เป็น “ถนนธนาลัยปลอดภัย สร้างวินัยจราจร รณรงค์
ส่งเสริมสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” ในกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต ์
 2.  ขอให้ประชาชนเมื่อขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ทุกครั้งต้องสวมใส่หมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย (หากผู้
ขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัย มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท และหากผู้ซ้อนท้ายไม่สวมหมวกนิรภัย มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท กรณีทั้ง
ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายไม่สวมหมวกนิรภัย มีโทษปรับเพิ่มเป็นสองเท่า คือ 1,000 บาท) กรณีเป็นข้าราชการถือว่ามีความผิดให้
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงโทษทางวินัยด้วย 
 3.  ขอความร่วมมือให้ประชาชนผู้ใช้ยานพาหนะร่วมทางทุกชนิด ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรโดยเคร่งครัด 
 4.  ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ร่วมกับศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงรายก าหนดมาตรฐานการบังคับ
ใช้กฎหมายขั้นสูงสุดกับผู้กระท าความผิดและฝ่าฝืนกฎหมายจราจร นับแต่ประกาศมีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  



 

 เมืองพ่อขุนฯ เดินเคร่ืองเฟ้น “ครูสอนดี” ปีแรก 375 คน และผู้รับทุนฯ อีก 11 คน ย ้าชัด ต้องไม่ใช ่“ครูสอนพิเศษเป็น
อาชีพหลัก”    รายงานข่าวจากจังหวัดเชียงราย แจ้งว่า คณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา                   
จ.เชียงราย ได้จัดประชุมใหญ่ขึ้น ณ อาคารคชสาร องค์การบรหิารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงราย โดยมีนางรัตนา จงสุทธนามณี นายก อบจ.
เชียงราย เป็นประธานและคณะกรรมการฯ ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับประเทศและจังหวัดรวมทั้งตัวแทนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วจังหวัดเข้าร่วมประมาณ 200 คน   โดยที่ประชุมได้แจ้งถึงความเป็นมาของโครงการดังกล่าวว่า เกิดขึ้น
โดยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 11 ม.ค.ที่ผ่านมาเห็นชอบในหลักการตามแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
ในระดับจังหวัด เพื่อให้ไปคัดเลือกคณะกรรมการระดับท้องถิ่น ท าการคัดเลือก “ครูสอนดี” ทั่วประเทศเป็นจ านวน 60,000 คน โดยเป็น
โครงการผูกพัน 3 ปี ปีแรกจะคัดเลือกครูสอนดีจ านวน 20,000 คน ในส่วนของ จ.เชียงราย ก าหนดให้คัดสรรหาครูสอนดีจ านวน 375 คน 
และผู้รับทุนครูสอนดีจ านวน 11 คน  ทั้งน้ี ก าหนดให้ครูสอนดีดังกล่าวต้องไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพครูสอนพิเศษเป็นอาชีพหลัก แต่เป็นครู
สอนหนังสือทั่วไป เช่น ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง ตั้งแต่ระดบัประถมศึกษา มัธยมศึกษาและประโยควิชาชีพในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน 
และ อปท. กรณีจะได้รับการคัดเลือกตั้งเป็นผู้ที่มีการสอนที่ดี ประสบความส าเร็จทางการศึกษา หน้าที่การงาน ด าเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่
ดี มีความเสียสละจนได้รับการยกย่องจากสังคมปัจจุบันคณะกรรมการฯ จ.เชียงราย ได้เลือกให้ รศ.ดร.ปรชีา อุปโยคิน หัวหน้าโครงการ
จัดต้ังสถาบัน วิจัยสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานคณะกรรมการฯ และมีกรรมการที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพทั้งวิชาชีพ
ครูทั้งภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน อปท.องค์กรเอกชน ฯลฯ  ซึ่งคณะกรรมการฯ จ.เชียงราย จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ อปท.ทุกแห่ง
ในจังหวัด เพื่อให ้   แต่ละ อปท.ตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกครูสอนดี จากน้ันน าเสนอให้ทางคณะกรรมการฯ จ.เชียงราย ได้พิจารณา
จัดส่งให้คณะกรรมการฯ ระดบัประเทศ ให้ได้ตามจ านวนดังกล่าวเพื่อเชิดชูเป็นครูสอนดีตามขั้นตอนต่อไป โดยก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการ จะมีไปถึงเดือน พ.ย. 2554 น้ี 

  จังหวัดเชียงราย เชิญชวนข้าราชการและประชาชนร่วมแต่งกายท่ีเป็นการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยหรือผ้าไหมไทย  และเสื้อ  
ท่ีมีตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติในการด าเนินชีวิตประจ าวัน นายสมชัย หทยะตันติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  กล่าวว่า      
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เห็นชอบให้เชิญชวนรัฐมนตรี ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่   
ของรัฐ น ารูปแบบเสื้อกระดุม ๕ เม็ด หรือ ชุดที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมหรือผ้าไทยใช้ในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้มี
การใช้ผ้าไทยในชีวิตประจ าวัน โดยเชิญชวนให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่งกายชุดผ้าไทย  ซึ่งขอให้
เป็นไปด้วยความสมัครใจ และให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้พิจารณาก าหนดรูปแบบของเสื้อดังกล่าว นอกจากนี้  คณะรัฐมนตรี   
ยังได้เห็นชอบการแต่งกายด้วยเสื้อตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตามที่ส านักนายกรัฐมนตรีเสนอในการเชิญชวนประประเทศ     
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  โดยพร้อมใจกัน      
ใส่เสื้อมีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม              
พระชนมพรรษา ๗ รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยให้เร่ิมใส่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ส าหรับสีของเสื้อให้ใส่ได้ทุกสี ยกเว้นสีด าและ       
สีน้ าเงินเข้ม นายสมชัย หทยะตันติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ยังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า  จังหวัดเชียงรายจึงขอความร่วมมือ
จากทุกหน่วยงานเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน  และเจ้าหน้าท่ีแต่งกายด้วยชุดผ้าไหม หรือ ผ้าไทยในวันปฏิบัติราชการ คือ         
วันจันทร์และวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป พร้อมกับเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน และ
เจ้าหน้าที่พร้อมใจกันใส่เสื้อตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยให้เร่ิมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ส าหรับสีของเสื้อให้ใส่ได้ทุกสี  ยกเว้นสีด า
และสีน้ าเงินเข้ม โดยพร้อมเพรียงกัน  


