
ข่าวประชาสัมพันธ์  ชมพูพันธ์ุทิพย์รายสัปดาห์ ฉบับที่  361 ระหว่างวันที่ 25 –  31 พฤษภาคม  2562

 สวัสดคี่ะ... ในสัปปดาห์นน้กกเเปเนสัปปดาห์น ที้  3 ภาคเรีย้นที้  1 ปรีะจำาป้การีศึกกษา 2562.. ในสัปปดาห์นน้ก งานปรีะชาสัปมพปนธน
ม้พรีะรีาชปรีะวปติ สัมเดเจพรีะนางเจ้าสุัทีิดา พปชรีสุัธาพิมลลปกษณ พรีะบรีมรีาชนิ้  และ ปรีะวปติ พลเอก เปรีม  ติณสูัลานนทีน  
องคมนตรี้ พรี้อมทีปกงบทีเพลงสัดุด้จอมรีาชา  มาให์้ทีุกที่านได้รีปบทีรีาบ ... 

ก�จกรรม...ประจ�	ส �ปด	ห�

วทิยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย จดัการเรียนการสอนรายวิชาทวิศกึษา ให้แก่นักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั 
โดยมีนางสาว ว.วาณ ี ธรุะพันธ์ สอนรายวิชาการโรงแรม นักเรียน ระดบัชั้น ชคค.1(ทวิ) / นายภทัรวธุ  บุบผา สอนรายวิชางาน
แม่บ้านโรงแรม ให้แก่นักเรียน ระดบัชั้น ชคค.1(ทวิ) / นายกฤษฎา  มาตัน สอนรายวิชางานแกะสลกั ให้แก่นักเรียน ระดับชั้น 
ชคค.2(ทวิ)  ณ วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย วนัที่ 25 พฤษภาคม 2562

วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย โดยคณะผู้บริหาร คร ูและบุคลากร ให้การต้อนรบั ท่าน ดร.ประชาคม จันทรชติ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชวีศึกษา เข้าตรวจประเมินเพื่อเป็นสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารฐั 
"Excellent Model School - DVE" สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ณ ห้องประชุมเอือ้งคำา อาคารปฏิิบัตกิารและหอพกั 
วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย วนัที่ 27 พฤษภาคม 2562



วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย โดยผู้บริหาร คณะคร ูและบุคลากร ให้การต้อนรบั ท่าน ดร.ประชาคม จันทรชติ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชวีศึกษา เข้าตรวจประเมินเพื่อเป็นสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารฐั 
"Excellent Model School - DVE" สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์ (ชว่งบ่าย) ณ ห้องประชุมเอื้องคำา อาคารปฏิิบัตกิารและ
หอพัก วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย วนัที่ 27 พฤษภาคม 2562

ขอแสดงความยินด ีกับนักศึกษา สาขาวจิิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย ที่ได้รบัรางวัล จากการประกวดวาด
ภาพลายเส้น Drawing Competition ณ พพิธิภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำาโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าาหลวง จังหวดัเชียงราย
           1. การประกวดวาดภาพลายเส้น (ภาพคนเหมือน) ระดบันิสิตนักศกึษา อดุมศึกษา
# รางวัลชนะเลศิ นางสาวเสาวนีย์ เบ่อเชกู ่ปวส.1 วจิิตรศิลป์ # รองชนะเลิศ อันดบั 1 นายพันธวีร ์ราชคม ปวส.2    
วิจติรศิลป์ # ชมเชย นายฐิติกรณ์ ออนสา ปวส.2 วิจติรศิลป์ 

2. การประกวดวาดภาพลายเส้น (หุ่นปูน) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. # รางวัลชนะเลศิ นายศกุร์ ปัญญา 
ปวช.2 วจิิตรศิลป์ # ชมเชย นายรวิโรจน์ เหลา่ทองจันทร์ ปวช.2 วิจติรศิลป์ วนัที่ 28 พฤษภาคม 2562

วทิยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย โดยนางศศิวิมล สรรพศรี ครูประจำาแผนกวชิาสามัญสัมพันธ์ พบปะพูดคุยกับนักเรียน 
นักศกึษา ณ สนามบาสเกตตบอล วทิยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย วันที่ 28 พฤษภาคม 2562



 วทิยาลัยอาชีวศกึษาเชยีงราย โดยนายเฉลิมชัย  ภู่จีนาพันธ์ ครูประจำาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ ์พบปะพูดคุยกับ
นักเรียน นักศึกษา ณ สนามบาสเกตตบอล วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย โดยนายปริวชิญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำานวยการฯ เป็นประธานในพธิีเปดดโครงการอาชีวะรวม
พลังตอ่ตา้นภัยบุหรี่ (วันงดสูบบุหรีโ่ลก) ประจำาปกการศึกษา 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศกึษา ร่วม
โครงการดังกลา่ว ณ บริเวณสนามบาสเกตตบอล วทิยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย วนัที่ 30 พฤษภาคม 2562

วทิยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย โดยนายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำานวยการฯ พร้อมดว้ยคณะผู้บริหาร คร ูบุคลากร และ
นักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเดตจพระนางเจา้สุทิดา พชัรสธุาพิมลลกัษณ พระบรม
ราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562 โดยจัดกิจกรรมทำาบุญตกับาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุ สามเณร จำานวน 41 รูป ถวาย
เครื่องราชสกัการะ และพธิีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุม วทิยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย วนัที่ 31 พฤษภาคม 2562



วทิยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย โดย คณะผู้บริหาร คร ูและบุคลากร กลุ่มจติอาสาพระราชทาน รว่มกจิกรรมบำาเพตญ
ประโยชน์เพื่อเป็นพระราชกุศล เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเดตจพระนางเจ้าสุทดิา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี วนัที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณสนามบาสเกตตบอล วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย โดยคณะคร ูและบุคลากร รว่มกิจกรรมเพือ่แสดงความจงรกัภักดี เน่ืองในโอกาส 
การพระราชพธิีบรมราชาภิเษก พทุธศกัราช 2562 ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย อำาเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย วนัที่ 31 พฤษภาคม 2562

นายสมพงค ์ เลิศจติกุศล ชออ.2/1 การทอ่งเที่ยว เกตบโทรศพัท์และกระเป๋าเงินได้ / นางสาวมาลี  อานี ชพต.2/1 การตลาด 
เกตบโทรศัพท์ได ้/ นางสาวนรศิรา  สรุิยะชัย สบบ.2 การบัญช ีเกตบเงินได้ / นางสาวอาซอง  หมื่อ, นางสาวอรพรรณ  ยอแจ 
ชคอ.1/3 อาหารและโภชนาการ เกตบเงินได้ / นางสาวธนัญญา  ตะะคำา ชคผ.1 แผนกผ้าและสิ่งทอ เกตบเงินได ้/ นางสาวโพยม
แก้ว  ยอดมณีบรรพต, นางสาวอจัฉราภรณ์  พันธ์หลวง ชอร.2/2 การโรงแรม เกตบเงินได ้/ นางสาวพัชราภา  นามแสง 
ชพต.1/1 การตลาด เกตบเงินได้ / นางสาวประภัสสร  เพ่งกลาง, นางสาอกัษราภัค  ใจยา, นางสาวนัฐลดา  อุ่นเสาร ์สปท.1/1 
การจดัการธรุกิจคา้ปลีก เกตบกุญแจรถได ้/ นายนที  วงค์มูล ชพค.3/2 คอมพิวเตอร์ธรุกิจ เกตบกุญแจรถได้ / นายวรกติติ์  จันทร์
สุภาเสน สศป.2 เทคโนโลยีศิลปกรรม เกตบกุญแจรถได ้/ นายนที  วงค์มูล ชพค.3/2 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ เกตบกุญแจรถได้ / 
นางสาววรรณวิภา  สุรินทร์ สตท.1 การตลาด เกตบกุญแจรถได้

คนดี...ประจำสสัปปดสหห



สมเด็จพระราชินีสุทิดา ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระนามเดิมวา่ 
สุทิดา ตดิใจ ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. พ.ศ. 2521 ทรงสำาเรตจการศึกษาหลักสตูรนิเทศศาสตรบัณฑิต จากคณะ
นิเทศศาสตร ์มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อปก 2543 ก่อนที่จะทรงเข้าทำางานเป็นพนักงานต้อนรบัของการบินไทย ต่อมาทรงเป็น
นายทหารบกหญิง และทรงดำารงตำาแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พล
เอกพิเศษ) และยังได้รับพระกรุณาให้เป็นราชองครกัษ์เวรในสมเดตจพระเจ้าอยู่หัวมหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู และ
พระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ ตอ่มา เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2562 ราชกจิจานุเบกษาออกประกาศเรื่องสถาปนาสมเดตจพระราชินี 
โดยสมเดตจพระเจ้าอยู่หัวมหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกลา้โปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า 
โดยทีท่รงประกอบพระราชพธิีราชาภิเษกสมรสกับพลเอกหญิง สุทิดา วชริาลงกรณ์ ณ อยธุยา ถูกต้องตามกฎหมาย และราช
ประเพณีโดยสมบูรณ์ทกุประการแลว้จึงมพีระราชโองการให้สถาปนาพลเอกหญิง สุทดิา วชริาลงกรณ์ ณ อยธุยา พระอคัรมเหสี 
เป็นสมเดตจพระราชินีสุทิดา ทรงดำารงตำาแหน่งพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ ตั้งแตบั่ดน้ีเป็นตน้ไป ประกาศ ณ วัน
ที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปกที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน.

           พลเอก เปรม ติณสลูานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2463  ทีต่ำาบลบ่อยาง  อำาเภอเมือง  จังหวดัสงขลา 
เป็นบุตรของรองอำามาตยโ์ทหลวงวินิจทณัฑกรรม (บ้ึง ติณสูลานนท์) และนางวินิจทัณฑกรรม (ออด ตณิสูลานนท์)  เป็นบุตรคน
ที่ 6 ในจำานวนพี่น้อง 8 คน เริ่มรบัราชการเป็นผู้บังคับหมวด ประจำากรมรถรบ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2484 ได้รบัแต่งตัง้ให้เป็น
วา่ที่ร้อยตรี เมื่อวนัที่ 20 มกราคม 2484 ได้เลื่อนยศเป็น ร้อยเอก ได้รบัพระราชทานยศ "พันตรี" พ.ศ. 2493 เป็นผู้บังคับกอง
ร้อยที่ 3 กองพันทหารม้าที่ 4 จังหวดัอุตรดติถ์  วนัที่ 1 มกราคม 2499  ได้รบัพระราชทานยศ "พันเอก" พ.ศ. 2509 - 2510  
วันที่ 1 ตลุาคม 2511 ไดร้ับพระราชทานยศ "พลตร"ี และให้ดำารงตำาแหน่ง "ผู้บัญชาการศนูย์การทหารมา้" และ "ผู้บังคับการ
จังหวัดทหารบกสระบุรี" พ.ศ. 2512 เป็นองครักษ์เวร เป็นนายทหารพเิศษประจำากรมทหารมา้ที่ 1 รักษาพระองค์ วนัที่ 1 
ตุลาคม 2517  ไดร้ับพระราชทานยศ "พลโท" และดำารงตำาแหน่ง "แม่ทพัภาคที่ 2" พ.ศ. 2518  เป็นราชองครักษ์พิเศษ วนัที่ 1 
ตุลาคม 2520 ได้รบัพระราชทานยศ "พลเอก" และดำารงตำาแหน่งผู้ชว่ยผู้บัญชาการทหารบก จนเกษียณอายรุาชการ  พระบาท
สมเดตจพระเจา้อยู่หัวมพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ พลเอก เปรม ตณิสูลานนท์  ดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี คน
ที่ 16 ของประเทศไทย พระบาทสมเดตจพระเจา้อยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งองคมนตรี เมื่อวันที่ 23

พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พชัรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

บทเพลงสุดดจีอมราชา
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู
----------------------------------------------------------------

ถวายบังคมจอมราชา พระบุญญาเกรกิฟ้าไกล    ธ    ทรงเป็นรม่โพธ์ิรม่ไทร     ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน
ถวายพระพรองค์ราชินี     คู่บารมีองค์ราชัน     ขอพระองค์ทรงเกษมสำาราญ     งามตระการเคียงขัตติยะไทย
อุ่นไอจากฟ้าเรืองรอง     แสงทองส่องมา    ไพร่ฟ้าต่างสดใส     มหาราชา    ราชินี    มิ่งขวัญปวงชนชาวไทย

เทิดไท้พระภูวไนย    ถวายใจสดุดี
ประวัติ  พลเอก เปรม ตณิสูลานนท์



สิงหาคม 2531 วันที่ 29 สิงหาคม 2531 ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ประกาศยกย่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท ์ไว้
ในฐานะรฐับุรุษ และประธานองคมนตรี ในสมัยรัชกาลที่ 9 จนถึง วันที่ 13 ตลุาคม 2559  จากน้ันดำารงตำาแหน่งผู้สำาเรตจราชการ
แทนพระองค์ ตั้งแตว่ันที่ 13 ตุลาคม - 1 ธันวาคม 2559  และดำารงตำาแหน่งประธานองคมนตรใีนสมัยรัชกาลที่ 10 ตัง้แต่วันที่ 2
ธันวาคม 2559  ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 สิริอายุ  99 ปก

ง	นประช	ส �มพ �นธ�  ว �ทย	ล �ย
อ	ช�วศ�กษ	เช�ยงร	ย


