
ข่าวประชาสัมพันธ์  ชมพูพันธ์ุทิพย์รายสัปดาห์ ฉบับที่  360 ระหว่างวันที่ 18 –  24 พฤษภาคม  2562

 สวัสดคี่ะ... ในสัปปดาห์นน้กกเเปเนสัปปดาห์น ที้  2 ภาคเรีย้นที้  1 ปรีะจำาป้การีศึกกษา 2562.. ในสัปปดาห์นน้ก  
น้อง ๆ นปกเรี้ยน นปกศึกกษาให์ม่ กเคงจะเรีิ มชินกปบสัถานที้  รีู้จปกคุณครี ูและห์้องเรีย้นกปนมากขกกน งานปรีะชาสัปมพปนธน 
ขอเปเนกำาลปงใจให์้กปบนอ้ง ๆ ทีุกคน ตัปกงใจศึกกษาเล่าเรีย้นกปนอยา่งเตัเมที้ นะคะ และช่วยกปนดูแลความสัะอาดในห์อ้งเรีย้น ห์้อง
ปฏิิบปตัิการี ทีิกงขยะลงถปงตัามจุดที้ วทิียาลปยฯ ได้ก ำาห์นด เพอ อความเปเนรีะเบ้ยบและสัะอาดในวิทียาลปยฯ ของเรีา...

ก�จกรรม...ประจ�	ส �ปด	ห�

วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย โดยนายยุทธการ ตัง้ปัญญาศักดิ์ รองผู้อำานวยการฯ พร้อมดว้ยคณะครู และบุุคลากร 
ให้การต้อนรบัุ นางอรทยั โยธินรุง่เรือง สดุสงวน ผู้อำานวยการฯ พร้อมดว้ยผู้บุริหาร คณะคร ูและบุุคลากร 
จากวิทยาลัยเทคนิคจนัทบุุรี เข้าศกึษาดูงาน และได้เดินทางมาส่ง นางสาวเพลาพิลาส พนมเทพ ย้ายมาปฏิบัุตริาชการ 
ณ วทิยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย วันที่ 18 พฤษภาคม 2562

นายปรวิิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำานวยการฯ พรอ้มดว้ย นางสวุิมล ปันนาง รองผู้อำานวยการฯ กล่าวให้โอวาท 
และนายสรุสิทธิ์ ปุสุรนิทร์คำา กลา่วชี้แจงรายละเอียดเกีย่วกับุกิจกรรมต่าง ๆ แก่นักเรียน นักศึกษา ณ สนามบุาสเกตตบุอล 
วทิยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย วันที่ 22 พฤษภาคม 2562



นายปรวิิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำานวยการฯ เปนนผู้มอบุทุนการศึกษาของ นางสาวสุนทรี จตรุพล ให้แก่นายเศรฐพงษ์  
โมทอง  นักเรียน ระดบัุชั้น ปวช.1/1 แผนกวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนนจำานวน 3,000 บุาท วนัที่ 22 พฤษภาคม 2562

วทิยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย โดยนายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำานวยการฯ จดัประชุมโครงการความร่วมมอื
จดัการศึกษา ระดับุปริญญาตรีสายปฏิบัุตกิาร สาขาวิชาค้าปลีก ระหว่างวทิยาลัยอาชีวศกึษาเชยีงราย กับุ บุริษัท ซีพีออลล์ 
จำากดั (มหาชน) นำาโดย ดร.กติติ รตันราษี รองผู้อำานวยการวทิยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และอาจารย์บุุญส่ง ศรีอนุช ผู้
จดัการฝ่ายความร่วมมือของอาชวีศึกษา ประชุมผู้ปกครอง และทำาสัญญาทุนการศึกษา นักศึกษาระดับุชั้น ปวส.1 สาขาวชิาการ
จดัการธรุกิจคา้ปลกี (พรเีมี่ยม) ณ ห้องประชมุเอื้องคำา วทิยาลัยอาชีวศกึษาเชยีงราย วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย โดยนางสุวมิล ปันนาง รองผู้อำานวยการฯ พร้อมดว้ยคณะครู และบุุคลากร รว่มพธิีกิจกรรมมหา
สมโภช เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพธิีบุรมราชาภิเษกจังหวดัเชียงราย ณ ลานธรรม ลานศิลป์ถ่ินพญามังราย 
(ศาลากลางจังหวดัเชียงราย) วนัที่ 22 พฤษภาคม 2562



วทิยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย โดยนายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำานวยการฯ พร้อมดว้ยผู้บุริหาร และบุุคลากร 
วางพวงหรดีงานศพ นายมานะ เลี้ยงประเสริฐ ครูประจำาแผนกวิชาชา่งยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ณ วดัพระสิงห์ 
(พระอารามหลวง) วนัที่ 22 พฤษภาคม 2562

วทิยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย โดยนายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำานวยการฯ ประธานอาชวีศึกษาจงัหวัดเชียงราย 
จดัการประชุมผู้บุริหารสถานศึกษาสังกดัอาชวีศึกษาภาครฐัและเอกชนจังหวดัเชียงราย และมอบุของที่ระลึกให้กับุ
นายชาญชัย แสนจันทร์ ผู้อำานวยการวทิยาลัยการอาชพีเวียงเชียงรุง้ ย้ายไปปฎิิบัุตริาชการ ผู้อำานวยการวทิยาลัยเทคนิค
บึุงกาฬ จังหวดับึุงกาฬ ณ ห้องประชุมเอื้องคำา อาคาร 8 ชั้น 2 วทิยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

คณะครู บุุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สวดมนต์ยาว ทำานองสรภัญญะ 
เพื่อความเปนนสิริมงคล ตลอดจนสืบุทอดวัฒนธรรมอันดงีาม ณ สนามบุาสเกตตบุอล วทิยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย 
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562



วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย โดยนายปริวชิญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำานวยการฯ เข้ารว่มประชุมพร้อมรว่มต้อนรับุ 
ดร.บุุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชวีศึกษา ประธานการประชมุผู้บุริหารอาชีวศกึษา ภาคเหนือและเยี่ยม
ชมการจดัการเรียนรู้ โดยมีนายสวุัฒน์ชัย ศรสีุพัฒนะกุล ประธานคณะกรรมการอาชวีศึกษาภาคเหนือ กลา่วตอ้นรับุและนำาคณะ
ผู้บุริหารสังกดัอาชวีศึกษาภาคเหนือ ต้อนรบัุและรว่มประชุม ณ วิทยาลัยเทคนิคพษิณุโลก วนัที่ 24 พฤษภาคม 2562

วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย โดยนางสาวอารีย์  ชั่งชัย ครูประจำาแผนกวิชาคหกรรม เข้าร่วมโครงการฝกกอบุรมเชิง
ปฏิบัุติการหลักสตูรการประดษิฐ์เครื่องหอมของชำารว่ยและผลติภัณฑ์์สปาเชงิธุรกิจ ณ โรงแรม เดอะ เลตคกาซ่ี จังหวัดนนทบุุรี 
ระหวา่งวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562

 วทิยาลัยอาชีวศกึษา โดย นายศรากร  บุุญปถัมภ์ รองผู้อำานวยการฯ และบุุคลากร อาชีวศึกษาจังหวดัเชียงราย 
เข้ารว่มประชุม พรอ้มต้อนรับุ ทา่นรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กอศ. ดร.ธวัชชัย  อุ่ยพานิช เปนนประธาน
พิธเีปิดและบุรรยาย พิเศษ การประชุมประธานและบุุคลากรจากคณะกรรมการอาชวีศึกษาจังหวัดทั่วประเทศ เรื่องการ
พัฒนาการบุริหารจดัการหลักฐานการศกึษาของสถานศกึษาอาชีวศึกษาเอกชน  ณ  โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร วัน
ที่ 24 พฤษภาคม 2562



วันวิสาขบูชา วนัสำาคัญทางพระพุทธศาสนา และเปนนวันหยุดราชการของไทย ซ่ึงประวัติวนัวิสาขบูุชา เปนนวัน
ที่พระพุทธเจ้า ประสูต ิตรัสรู ้และปรินิพพาน มาบุรรจบุกัน ในวันน้ีพุทธศาสนิกชนจะไปทำาบุุญ ตกับุาตร เวียนเทียนที่วัดความ
หมายของวันวิสาขบูุชา คำาวา่ วสิาขบูุชา ย่อมาจากคำาวา่ "วิสาขปุรณมีบูุชา" แปลว่า "การบูุชาในวันเพตญเดือนวิสาขะ" ดังน้ัน 
วิสาขบูุชา จึงหมายถึงการบูุชาในวันเพตญ เดือน 6 การกำาหนดวันวสิาขบูุชา ตรงกับุวันข้ึน 15 ค่ำา เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติ
ของไทย ซ่ึงมกัจะตรงกับุเดอืนพฤษภาคม หรือมิถุนายน แตถ้่าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน กตเลื่อนไปเปนนวันข้ึน 15 ค่ำา 
กลางเดือน 7 หรือราวเดือนมิถุนายน  อยา่งไรกตตาม ในบุางปีของบุางประเทศอาจกำาหนด วันวสิาขบูุชา ไม่ตรงกับุของไทย เน่ือง
ดว้ยประเทศเหลา่น้ันอยู่ในตำาแหน่งที่ตา่งไปจากประเทศไทย ทำาให้วันเวลาคลาดเคลื่อนไปตามเวลาของประเทศน้ัน ๆ ประวัติ
วันวิสาขบูุชาและความสำาคัญของ วนัวิสาขบูุชา ถือเปนนวันสำาคัญยิ่งทางพระพทุธศาสนา เพราะเปนนวันที่เกดิ 3 เหตกุารณส์ำาคัญ
ที่เกีย่วกับุวิถีชีวติของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวียนมาบุรรจบุกันในวันเพตญ เดอืน 6 แม้จะมีชว่งระยะเวลาห่างกันนับุเปนนเวลา
หลายสิบุปี ซ่ึงเหตกุารณ์อัศจรรย์ 3 ประการ ไดแ้ก่...วันวิสาขบูุชา เปนนวันทีพ่ระพทุธเจ้าประสูต ิ/ เปนนวันที่พระพทุธเจ้าตรัสรูอ้นุ
ตตรสัมมาสัมโพธิญาณ / เปนนวันที่พระพุทธเจา้เสดตจเข้าสู่ปรินิพพาน (ดบัุสังขาร
ไม่กลับุมาเกิดสรา้งชาติ สร้างภพอีกตอ่ไป)

เกร็ดความรู้

วนัวิสาขบูชา 
วันท่ี 18 พฤษภาคม 2562

นางนวลเพตญ  กองมา คนงาน เกตบุโทรศัพทไ์ด้ / นางสาวรวินท์นิภา  สิทธิยะ, นางสาววณิดา  คงงาม, นางสาวฐาปณี  วารจีันทร์ 
ชคอ. 1/4 อาหารและโภชนาการ เกตบุเงินได้ / นายจกัรี  มณวีรรณรตัน์, นางสาวภัณทริา  ตาวงศ์, นางสาวอารรีัตน์  พลสวัสดี, 
นางสาวทินภัทร  ทปล. สคอ.1/2 เกตบุกระเป๋าเงินได้ / นางสาวเนตรนภา  จะแฮ ชคอ. 3/3 อาหารและโภชนการ เกตบุโทรศพัท์ได้ /
นางสาวกรณิภา  แก้วใจ ชคอ.2/3 อาหารและโภชนาการ เกตบุกระเป๋าเงินได ้/ นายณัฐสิทธิ ์ ทุศิริ ชพค.2/1 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 
เกตบุกระเป๋าเงินได้ / นางสาวนันทพิา  อาเซอ ชพต.2/2 การตลาด เกตบุกระเป๋าเงินได ้/ 
ครดูาวรุ่ง  เดชบุุญ เกตบุกุญแจรถได้ / นางสาวสพุัตรา  คุรพุันธ์ ทล.บุ. การบัุญช ี1 เกตบุกระเป๋าเงินได้ / นางสาวธัญญา  แกว้ฟอง
คำา ชพค.2/2 เกตบุกุญแจรถได ้/ 

คนดี...ประจำาสัปปดาหห
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