
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  สวัสดีค่ะ... ในสัปดาห์น้ีก็เป็นสัปดาห์ ท่ี 12 ภาคเรียนท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2562.. ในสัปดาห์น้ี เป็นสัปดาห์
เฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลท่ี 10 เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  มีกิจกรรมมากมาย ท่ีพวกเราทุกคนตอ้งร่วมแรงร่วมใจ เพื่อแสดงออกถึง  
ความจงรักภัก ดี  และน้อมร า ลึก ถึงพระมหาก รุณาธิคุณ ท่ีพระองค์ท่ านทรง มีแ ก่ผสกนิกรชาวไทย . . .  
 

ข่าวประชาสัมพนัธ์  ชมพูพนัธ์ุทิพย์รายสัปดาห์ ฉบับท่ี  370 ระหว่างวันท่ี 27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 

กิจกรรม...ประจ ำสปัดำห ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  จัดสอนรายวิชาทวิศึกษา ร่วมกับ

โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี / โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน / โรงเรียนแม่จัน

วิทยาคม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 

นายพงษ์พิณิจ พรหมเนตร และนายพิพัฒน์พงศ์ ธิอินโต ครูประจำ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เข้าร่วมการสัมมนาเพื ่อเผยแพร่ความรู ้เกี ่ยวกับ

ประชาคมอาเซียน ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย วันที่ 27 

กรกฎาคม 2562 

นายศรากร บ ุญปถ ัมภ ์  รองผ ู ้อำนวยการฯ พร ้อมด ้วยคณะครู   

และบุคลากร ร่วมตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล (พระสงฆ์ จำนวน 68 รูป ) 

ก ิจกรรมเน ื ่องในว ันเฉล ิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด ็จพระเจ ้าอย ู ่หัว  

ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS 

จังหวัดเชียงราย วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแทนผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมพิธีสวนสนาม 

และพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ ้าอยู ่หัว  

ประมุขของล ูกเส ือแห่งชาติ เน ื ่องในโอกาสว ันเฉลิมพระชนมพรรษา  

ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 

นายยุทธการ ตั้งปัญญาศักดิ์ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู 

และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง - พุ่มเงิน) 

หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจุดเทียนถวาย

พระพรชัยมงคล เนื ่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า

นานาชาติ GMS วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดการจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 

ภายใต้โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ร่วมกับโรงเรียนแม่จันวิทยาคม 

รายวิชาขนมไทยมงคล โดยมีครูสาคร  วรรณสุข  เป็นวิทยากร  ณ  โรงเรียน

แม่จันวิทยาคม  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย  วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 

นายสุภเวช  โชติญาณวงษ์ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู 

และบุคลากร ร่วมโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (เปิดโครงการ 

เพิ่มสวนหย่อม / สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน  (kick off)  ณ  สวนสาธารณะ

เฉล ิมพระเกียรต ิ  ศาลากลางจ ังหว ัดเช ียงราย  อำเภอเมืองเช ียงราย   

จังหวัดเชียงราย วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 

นายปริวิชญ์ ไชประเสริฐ ผู ้อำนวยการ นำคณะครู บุคลากร และ

นักเรียน นักศึกษา เตรียมงานต้อนรับ ท่านอาจารย์ ว.วชิรเมธี ที่ได้พระราชทาน

สมณศักดิ์ที่ “พระเมธีวชิโรดม” ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ วัดพระสิงห์ 

พระอารามหลวง วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู 

และบุคลากร ร่วมงานมุทิตาจิต ถวายปัจจัย พร้อมทั้งจัดตั้งโรงทาน เนื่องใน

โอกาสที่ พระอาจารย์พบโชค ติสสวังโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ได้รับพระมหา

กรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ 

"พระไพศาลประชาทร" ณ วัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย วันที่ 30 กรกฎาคม 

2562 

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมงานมุทิตาจิต 

ถวายปัจจัย พร้อมทั้งจ้ดตั้งโรงทาน เนื่องในโอกาสที่ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 

(ว.วชิรเมธี,ป.ธ.๙) ผู ้ช ่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) ได้รับ 

พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะ 

ชั ้นสามัญที่ "พระเมธีวชิโรดม" ณ วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) จังหวัด

เชียงราย วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 

นางสุวิมล ปันนาง รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร 

ร่วมกิจกรรม "สืบสานพระพุทธศาสนา ผู ้ว ่าฯ พาเข้าวัด ร่วมบำเพ็ญกุศล  

ตักบาตร พระสงฆ์ ฟังเทศน์ ปฏิบัต ิสมาธิภาวนา ณ วัดบ้านเหล่า (ธ)  

ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย" วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 

นางสาวปณิธาน เยโลกุ นักเรียนระดับชั ้น ชอร.3/2 การโรงแรม  

เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน 

ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่12 เข้ารับรายงานตัวและเตรียมพร้อมการแสดง โดยมี

ครูพัชรี พวยฟุ้ง และครูอันอัน(ครูชาวจีน) เป็นผู้ควบคุม  ณ  โรงแรมทาวน์  

อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 

งานทะเบ ียน จ ัดการประช ุมผ ู ้ปกครองน ักเร ียน น ักศ ึกษา  

เพื่อวางแนวทางในการปฏิบัติ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ขาดคุณสมบัติ  

การเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2562  ณ  ห้องประชุม 633  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเตชะตาธรรม เตชะตามี , นางสาวศิริพันธ์ วงค์คำลือ และนาย 

ณัฐพล  น้อยตุ๋น ครูประจำแผนกวิชาการตลาด เข้านิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ 

สาขาวิชาการตลาด ระบบทวิภาคี จำนวน 16 คน ณ บริษัท อีซูซุ เชียงราย 

จำกัด กลุ่มนกเงือก วันที่ 1 สิงหาคม 2562 

นายปริว ิชญ์ ไชยประเสร ิฐ ผ ู ้อำนวยการฯ กล ่าวพบปะพูดคุย 

กับนักเรียน นักศึกษา / คณะครูฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยฮ่องกง กล่าวอำลา

เนื ่องจากหมดระยะเวลาในการฝึกสอน / พร้อมทั ้งคณะครู และนักเรียน 

นักศึกษา สวดมนต์ยาว ทำนองสรภัญญะ เพื่อความเป็นสิริมงคล ตลอดจนสืบ

ทอดวัฒนธรรมอันดีงามณ สนามบาสเก็ตบอล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ร่วมกับ บริษัทเช ียงรายสินธานี  

จำกัด จัดกิจกรรม บริจาคโลหิต เนื ่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

12 ส ิ งหาคม 2562 ณ หอประช ุ ม  ว ิ ทยาล ั ยอาช ี วศ ึ กษา เช ี ย ง ร าย  

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 

นายปริว ิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู ้อำนวยการฯ ประธานอาชีวศึกษา 

จ ั งหว ัด เช ียงราย เป ็นประธานในพ ิธ ี เป ิดก ิจกรรมพั ฒนาศ ักยภาพ 

ด้านภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน

ระบบทวิภาคี ภายใต้โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพ

มาตรฐาน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ 

อาคารปฏิบัติการและหอพัก (CVC PLACE) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย วันที่ 2 สิงหาคม 2562 

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวปณิธาน เยโลกุ นักเรียน ระดับชั้น 

ชอร. 3/2 สาขาวิชาการโรงแรม เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์

และความรู้ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 12 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับ 1 และได้รับรางวัลเกียรติบัตร พร้อมด้วยโทรศัพท์มือถือ xiaomi A6  

1 เครื่อง ณ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 2 สิงหาคม 

2562 



 

 

 

 
 
 
 
 

พระราชประวัติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่ 28 ก.ค.2495  

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ได้รับพระราชทานพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ทรงมี

พระเชษฐภคินี คือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และพระขนิษฐา 2 พระองค์ คือ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา

ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสา  

ธิราช เจ้าฟ้ามหาวิชราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2515 ขณะนั้นทรงเจริญพระชนมายุ 20 พรรษา นับเป็น

กระบวนการสืบราชสันตติวงศ์ที่ชัดเจนตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์ พ.ศ.2467 

 การศึกษา 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเริ่มการศึกษาที่โรงเรียนจิตรลดา แล้วเสด็จพระราช

ดำเนินไปทรงศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนคิงส์มีด แคว้นซัสเซกส์ และศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมิลฟิลด์ 

แคว้นซอมเมอร์เซท สหราชอาณาจักร หลังจากนั้น ทรงศึกษาต่อวิชาทหารที่โรงเรียนคิงส์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย  

ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอักษรศาสตร์ ด้านการทหาร จากมหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย  

หลังจากทรงสำเร็จการศึกษาได้เสด็จฯ นิวัติประเทศไทย ทรงศึกษาต่อสาขาวิชานิติศาสตร์รุ่นที่ 2 หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

           ทรงผนวช 

 วันที่ 6 พ.ย. 2521 ทรงผนวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมี

สมเด็จพระสังฆราช วาสนมหาเถร วัดราชบพิธ เป็นพระราชอุปัธยาจารย์ ถวายพระสมณนามว่า วชิราลงฺกรโณ ประทับ  

ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อครบ 15 วัน ทรงลาผนวช 

           พระราชกรณียกิจ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์มาโดยตลอด เพื่อแบ่ง

เบาพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งในการพระราชพิธีสำคัญ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่

เกษตรกรไทย และพระราชพิธีทางศาสนาต่างๆ นอกจากนี้ได้โดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราช

ดำเนินไปแปรพระราชฐานประทับแรมตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย โดยทรงติดตามความก้าวหน้าด้านการชลประทาน 

การสร้างเขื่อนต่างๆ และพระราชทานแนวพระราชดำริให้กรมชลประทานแก้ปัญหาตามที่ชาวบ้านกราบทูล ส่งให้ราษฎรมีน้ำใช้

ในการเกษตรอย่างอุดมสมบูรณ์ และช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน 

           ด้านการแพทย์และสาธารณสุข สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงตระหนักว่าสุขภาพ

พลานามัยอันดีของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคล จึงทรงสนพระราชห ฤทัยในการประกอบ 

พระราชกณียกิจ เช่น เมื่อรัฐบาลได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่งทั่วประเทศ พระองค์

เกร็ดความรู้ 



ได้ทรงพระอุตสาหะเสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธ ีเป ิดโรงพยาบาลทุกแห่ง  และทรงเยี ่ยมโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ  

รวมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนให้มีอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย 

           ด้านการศึกษา ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์ ร่วมสนับสนุนให้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร 6 แห่ง ทรงรับโรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์ พระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษา 

ที่ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ วิดีทัศน์ และในด้านการอุดมศึกษา พระองค์ได้ทรงพระกรุณาเสด็จฯ แทนพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยต่างๆ 

 

           ทรงจัดตั้งโครงการทุนการศึกษาพระราชทานด้วยทรงมีพระราชปณิธานในการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน

ไทย และในปี 2553 มีพระราชดำริให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ขึ้น โดยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ซึ่งที่ผ่านมานักเรียนทุนพระราชทานทุกรุ่นเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า มีอัตราสูงกว่าร้อยละ 97 โดยผู้ได้รับทุนพระราชทานไม่มีภาระผูกพันที่ต้องใช้ทุนคืน และเมื่อจบการศึกษา ทรงเปิด

โอกาสให้สมัครเข้าถวายงานเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ได้ตามความสมัครใจ 

           ด้านสังคมสงเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาห่วงใยการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนที่ด้อยโอกาส ได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมชุมชนแออัดของกรุงเทพฯ หลายแห่ง เช่น 

ชุมชนแออัดพระโขนง เขตคลองเตย เขตยานนาวา พระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนโครงการของชุมชน เช่น โครงการ

พัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลน โครงการปราบปรามยาเสพติด 

            ด้านการต่างประเทศ ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงเยือนมิตรประเทศทั่วทุกทวีป เช่น ประเทศอิตาลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น 

อิหร่าน เนปาล สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา สาธารณรัฐเปรู ออสเตรเลีย สิงคโปร์ นอกจากจะมุ่งเจริญ

สัมพันธไมตรีแล้ว ยังทรงสนพระราชหฤทัยในการทอดพระเนตรและศึกษากิจการต่างๆ ที่จะทรงนำประโยชน์มาใช้ในการพัฒนา

ประเทศไทย เช่น เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมชมกิจการทหาร ศิลปวัฒนธรรม อุตสาหกรรมและความเป็นอยู่ของประชาชน 

            ด้านเกษตรกรรม ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อส่งเสริมกิจการด้านเกษตรกรรม เช่น เสด็จฯ แทนพระองค์  

ในการพระราชพิธีพืชมงคล 

            ด้านพระศาสนา ทรงเสด็จฯ แทนพระองค์ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางศาสนาเป็นประจำสม่ำเสมอ เช่น  

ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตามฤดูกาล รวมถึงการเสด็จพระราชดำเนิน

ไปในการพระราชทานถ้วยรางวัล การทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่านระดับประเทศ 

           ด้านการกีฬา ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทั้งในผู้แทนพระองค์และในส่วนของพระองค์เอง เช่น พระราชทาน  

ไฟพระฤกษ์กีฬาเยาวชนแห่งชาติ พระราชทานพระราชวโรกาส ให้นักกีฬาไทยเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล

นักกีฬายอดเยี่ยม 

           ด้านการทหาร ทรงสนพระราชหฤทัยในวิทยาการด้านการทหารมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ นอกจากทรงรับการศึกษา

ด้านการทหารจากประเทศออสเตรเลียแล้ว ยังทรงพระวิริยะอุตสาหะเพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ

ในด้านวิทยาการการบิน ทรงรับราชการทหารมาโดยตลอดตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค.2518 และทรงดำรงพระยศทางทหารของ 3 เหล่า

ทัพ คือ พล.อ. พล.ร.อ. พล.อ.อ. โดยทรงเข้าร่วมปฏิบัติการรบในการต่อต้านการก่อการร้ายในภาคเหนือ  และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งการคุ้มกันพื้นที่ในบริเวณรอบค่ายผู้อพยพชาวกัมพูชา ที่เขาล้าน จ.ตราด อีกทั้งยังเสด็จพระราช



ดำเนินไปในพิธีการด้านทหาร อาทิ งานวันราชวัลลภ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญ

รอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นตั้งใจอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย พระราชกรณี 

ยกิจน้อยใหญ่ ทั ้งที ่ทรงปฏิบัติแทนพระองค์  และทรงปฏิบัติในส่วนพระองค์เองล้วนเป็นไปเพื ่อประเทศชาติ  ให้มีความ

เจริญก้าวหน้ามั่นคง และเพ่ือประชาชนชาวไทยได้มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอย่างยั่งยืน 

 

 

นางสาวสิริวิมล  พัฒนาวัฒน์ ชพบ.2/3 การบัญชี เก็บเงินได้ / นายพัฒนา  อ้วยล่อ สคท.1/2 อาหาร เก็บกระเป๋าเงินได้ / 

นายอดุลรัชต์  แญแก้ว ชพค.1/2 คอมพิวเตอร์ เก็บเงินได้ / นางสาวปรารถนา  ใจซื่อ สบบ.1/2 การบัญชี เก็บบัตร

ประชาชนได้ / นายอัฑฒกร  ชวายวัง ชทท.2/1 เทคโนโลยีสารสนเทศ เก็บกุญแจรถได้ 

 

คนด.ี..ประจ าสัปดาห ์

งานประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 


