
กิจกรรม CVC มินิมาราธอน 2016 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดกิจกรรม CVC มินิมาราธอน 2016 ขึ้นเพื่อปลูกจิตส านึกให้คณะครู บุคลากร นักเรียน 
นักศึกษา เห็นความส าคัญของการออกก าลังกายเพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของหมู่คณะวันที่ 
23 มกราคม 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

     

 

 

    

 

 

           

ขา่วประชาสมัพนัธ ์ ชมพพูนัธุท์พิย ์รายสปัดาห ์ ฉบบัที ่  246 ระหวา่งวนัที ่ 25 - 29  มกราคม 2559 

สัปดาห์น้ีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายของเรา มีกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมด้วยกัน..ไม่ว่าจะเป็น 
กิจกรรมกีฬาสีสีขาว และกิจกรรมวิ่ง  CVC มินิมาราธอน , งานประชาสัมพันธ์  จึงขอให้ทุกคนๆ มีความสุขและ
สนุก  กับกิจกรรมท่ีได้จัดให้มีขึ้น และขอให้น้องๆ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม อย่างเต็มความสามารถ             
ของน้องๆ แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ สวัสดีค่ะ... 
 

กิจกรรม...ประจ ำสัปดำห์ 



ร่วมพิธีจุดธูปเทียนสักการะพระบรมอัฐิพ่อขุนเม็งรายมหาราช 

ผอ.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ พร้อมด้วยคณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ร่วมพิธีจุดธูปเทียนสักการะพระบรมอัฐิพ่อขุน
เม็งรายมหาราช ณ วัดดอยง าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ เป็นประธาน
ในพิธี วันที่ 26 มกราคม 2559 

จัดบู๊ทนิทรรศการ ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจ าปี 2559 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดบู๊ทนิทรรศการ ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจ าปี 2559 วันที่ 26 มกราคม 2559       
ณ บริเวณสนามบินฝูงบิน 416 เชียงราย 

ร่วมงาน "อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย" 

นางสาวภวรัญชน์ มาเยอะ และนางสาวรุจิรา แซ่เออ นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เข้าร่วมงาน "อาชีวศึกษาทวิ
ภาคีไทย" และร่วมฝึกซ้อมพิธีกรในพิธีเปิดงานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย วันที่ 28 มกราคม 2559 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี        
จังหวัดนนทบุรี 

   

       

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นักเรียนได้รับทุนไปเรียนต่อประเทศจีน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้ส่งนักเรียน เข้าทดสอบภาษาจีนสถาบันขงจ๊ือ
เส้นทางสายไหมทางทะเล เพื่อรับทุนการศึกษาต่อในระดับ ปวส.ของสภาการศึกษา 
นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 15 ทุน ผลปรากฎ ว่านักเรียนของ
วิทยาลัยได้รับทุน จ านวน 2 คน คือนางสาวเรวดี มงคลช่ืนโชค ชออ.3/1 และนางสาวน้ า
ทิพย์ ยืนยงกุล ชอร.3/1 วันที่ 28 มกราคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักกีฑาชาย 
  ชนะเลิศ   นายหล่อซา เยเปียง ชอร.1/2 โรงแรม  ใช้เวลา  32.01 นาที 
  รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายอาตี เบเซ  สคอ.2/1 อาหาร  ใช้เวลา  32.16 นาที 
  รองชนะเลิศ อันดับ 2  นายสัญชัย อภิมหาวงสกุล ชคอ.1/1 อาหาร  ใช้เวลา  33.46 นาที 
  รองชนะเลิศ อันดับ 3 นายวุฒิ จะสี  ชออ.1/1 ท่องเที่ยว ใช้เวลา  34.07 นาที 
  รองชนะเลิศ อันดับ 4 นายศักดิ์สิทธ์ิ สุวรรณไตรย์ สคอ.1/1 อาหาร ใช้เวลา  34.38 นาที 
นักกีฑาหญิง 
                    ชนะเลิศ   นางสาวแสงจันทร์ แซว่า  สบบ.1/2 บัญชี ใช้เวลา  44.25 นาที 
  รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวประภัสสร สงวนจิตร์ ชพต.1/2 ตลาด ใช้เวลา  45.20 นาที 
  รองชนะเลิศ อันดับ 2  นางสาวอภิสรา จะซี  ชคอ.2/1 อาหาร ใช้เวลา  45.33 นาที 
  รองชนะเลิศ อันดับ 3 นางสาวอารียา แซ่ลี    ชคผ.2 ผ้า ใช้เวลา  46.35 นาที 
  รองชนะเลิศ อันดับ 4 นางสาวกิติกานต์ หม่อโป๊ะกู ่ ชพต.1/1 ตลาด ใช้เวลา 47.45 นาที 
  รองชนะเลิศ อันดับ 4 นางสาวอลิษา  ตามี   สบบ.1/2 บัญชี ใช้เวลา 39.11 นาที 
            

ผลการแข่งขัน CVC มินิมาราธอน ประจ าปกีารศกึษา 2558 

 
จังหวัดเชียงราย ได้ก าหนดเป็นวาระของจังหวัดเชียงราย เพื่อด ารงเอกลักษณ์ความเป็นไทย เป็นการเช่ือมโยงภูมิปัญญาอัน
ทรงคุณค่าให้สอดคล้องไปกับวิถีชีวิตปัจจุบัน จังหวัดเชียงราย จึงขอให้ทุกภาคส่วน แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าถิ่นเชียงราย ดังนี้ 
 1. แต่งกายผ้าไทย ผ้าถิ่นทุกวันศุกร์ และในทุกโอกาสที่เหมาะสม 
 2. แต่งกายผ้าไทย, ผ้าถิ่นสีม่วง (ประจ าจังหวัดเชียงราย) ทุกวันอังคาร 
 3. ส าหรับเดือนเมษายน 2559 และสิงหาคม 2559 แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าถิ่นเชียงราย 
 

ขา่วประชาสมัพนัธ ์



กีฬาฟุตซอล  หญิง     กีฬาฟุตซอล  ชาย 
ชนะเลิศ   สีเหลือง    ชนะเลิศ   สีชมพ ู
รองชนะเลิศ อันดับ 1   สีชมพู    รองชนะเลิศ อันดับ 1 สีฟ้า 
รองชนะเลิศ อันดับ 2   สีฟ้าและสีแดง   รองชนะเลิศ อันดับ 2 สีแดงและสีเหลือง 

กีฬาวอลเล่ย์บอล หญิง     กีฬาวอลเล่ย์บอล  ชาย 
ชนะเลิศ   สีเหลือง    ชนะเลิศ   สีฟ้า 
รองชนะเลิศ อันดับ 1   สีฟ้า    รองชนะเลิศ อันดับ 1 สีชมพ ู
รองชนะเลิศ อันดับ 2   สีแดงและสีชมพู   รองชนะเลิศ อันดับ 2 สีเหลืองและสีแดง 

กีฬาบาสเกตบอล  หญิง      กีฬาบาสเกตบอล   ชาย  
ชนะเลิศ    สีชมพู    ชนะเลิศ   สีชมพ ู  
รองชนะเลิศ อันดับ 1   สีเหลือง    รองชนะเลิศ อันดับ 1 สีแดง 
รองชนะเลิศ อันดับ 2   สีแดงและสีฟ้า   รองชนะเลิศ อันดับ 2  สีฟ้าและสีเหลือง 

กีฬาเซปักตะกรอ้  หญิง     กีฬาเซปักตะกรอ้  ชาย 
ชนะเลิศ    สีแดง    ชนะเลิศ   สีฟ้า 
รองชนะเลิศ อันดับ 1   สีชมพู    รองชนะเลิศ อันดับ 1 สีชมพ ู  
รองชนะเลิศ อันดับ 2   สีฟ้าและสีเหลือง  รองชนะเลิศ อันดับ 2 สีแดงและสีเหลือง 

กีฬาพื้นบ้าน วิ่งกระสอบ     เปตอง (ผสม) 
  ชนะเลิศ   สีฟ้า    ชนะเลิศ   สีชมพ ู
  รองชนะเลิศ อันดับ 1 สีชมพู    รองชนะเลิศ อันดับ 1 สีฟ้า 
  รองชนะเลิศ อันดับ 2 สีแดงและสีเหลือง  รองชนะเลิศ อันดับ 2 สีแดงและสีเหลือง 

บึดจ้ าบึด      เป่าลกูโป่ง 
  ชนะเลิศ   สีฟ้า    ชนะเลิศ   สีแดง 
  รองชนะเลิศ อันดับ 1 สีแดง    รองชนะเลิศ อันดับ 1 สีฟ้า 
  รองชนะเลิศ อันดับ 2 สีเหลืองและสีชมพู  รองชนะเลิศ อันดับ 2 สีเหลืองและสีชมพู 
 จักรยานคนจน      ขบวนพาเหรด  
  ชนะเลิศ   สีแดง    ชนะเลิศ   สีเหลือง  
  รองชนะเลิศ อันดับ 1 สีเหลือง    รองชนะเลิศ อันดับ 1 สีชมพ ู
  รองชนะเลิศ อันดับ 2 สีฟ้าและสชีมพู   รองชนะเลิศ อันดับ 2 สีฟ้าและสีแดง  
 Staff Work      เชียร์หลีดเดอร ์
  ชนะเลิศ   สีแดง    ชนะเลิศ   สีเหลือง 
  รองชนะเลิศอันดับ 1 สีฟ้า    รองชนะเลิศ อันดับ 1 สีชมพ ู
  รองชนะเลิศอันดับ 2 สีชมพูและสีเหลือง  รองชนะเลิศ อันดับ 2 สีฟ้าและสีแดง  
 

 

 

 

 

 

 

งานประชาสมัพนัธ ์ วทิยาลยัอาชวีศกึษาเชยีงราย 

ผลการแขง่ขนักฬีาส ี“สขีาว” ประจ าปกีารศกึษา 2558 วนัที ่15 มกราคม 2559 


