
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  สวัสดีค่ะ... ในสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ ที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562.. งานประชาสัมพันธ์  
ขอแสดงความยินดี กับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ที่ไดเ้ป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และ
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปี 2562 ที่ได้รางวัลชนะเลิศ ซึ่งจะได้เป็นตัวแทน เข้าไปแข่งขันในระดับ
ภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย ต่อไป แต่อย่างไรก็ตามขอให้น้องๆ แบ่งเวลาสำหรับการศึกษาเล่าเรียน อ่านหนังสือ
ทบทวนบทเรียนกันด้วย เพราะในเทอมนี้กิจกรรมของเราจะมีเยอะกว่าภาคเรียนที่แล้ว น้องๆ อาจจะไม่ค่อยมีเวลาเรยีน 
ดังนั้นต้องแบ่งเวลาให้เปน็ พร้อมทั้งดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะเริม่เข้าหน้าหนาวกันแล้ว และพักผ่อนให้เพียงพอด้วยคะ.. 

ข่าวประชาสัมพันธ์  ชมพูพนัธ์ุทิพย์รายสัปดาห์ ฉบับที ่ 383 ระหว่างวันที ่16 พฤศจิกายน – 22 พฤศจิกายน 2562 

กิจกรรม...ประจำสัปดาห์ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  จัดการสอนรายวิชาทวิศึกษา 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน  ณ  วิทยาลัยอาชีวศกึษา

เชียงราย วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยนายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ  

ผู ้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู ้ปกครองนักเรียน 

ระดับชั ้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำภาคเร ียนที ่ 2 ปี

การศึกษา 2562 (ช่วงเช้า) ณ หอประชุมชั ้นล่างอาคาร 7 วิทยาลัย

อาชีวศึกษาเชียงราย วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยนายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ  

ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมผู้ปกครองนักศึกษา 

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี 

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ช่วงบ่าย) ณ หอประชุมช้ันล่าง

อาคาร 7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดการสอนรายวิชาทวิศึกษา

ให้แก่นักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยนายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ 

ผู ้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ให้การ

ต้อนรับ คณะผู้บริหารจากกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา และ

กระทรวงการคลัง ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าศึกษาดูงาน ด้านการ

จัดการเรียนการสอน ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วันที ่ 20 

พฤศจิกายน 2562 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดงานมหกรรมอาชีวศึกษาจังหวัด

เชียงราย ประจำปีการศึกษา 2562 การประชุมวิชาการองค์การนัก

วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

พื้นฐานการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" สิ่งประดิษฐ์ของคน

รุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

เชียงราย ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายนพรัตน์ อ ู ่ทอง รอง

ศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานในพิธี

เปิด ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยตัวแทนคณะครู บุคลากร 

และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประกวด “สุดยอดนวัตกรรม

อาชีวศึกษา” สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 

2562  ณ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 

ว ิทยาล ัยอาช ีวศ ึ กษาเช ียงราย โดยนายปร ิว ิ ชญ์    

ไชยประเสริฐ ผู ้อำนวยการฯ พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากร 

ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งศาลพระภูมิประจำ ณ บ้านพักครูวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเชียงราย วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยคณะครู และบุคลากร พร้อม

ด้วยนักเรียน นักศึกษา สวดมนต์ยาว ทำนองสรภัญญะ เพื่อความเป็น

สิริมงคล ตลอดจนสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม  ณ สนามบาสเก็ตบอล 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย ดำเนินการเลือกตั้ง

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ ังหวัดเชียงราย 

ประจำปี 2563  ณ  บริเวณหน้าอาคาร 6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยนายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ  

ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

สำน ักงานคณะกรรมการการอาชีวศ ึกษา เพ ื ่อข ับเคล ื ่อนการ

อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และร่วมรับโล่การ

ประเมินสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ Excellent 

Model School – DVE ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปท ุมธานี จ ังหวัดปทุมธาน ี วันที ่ 22 

พฤศจิกายน 2562 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดการเรียนการสอนหลักสูตร

ทวิศ ึกษา ร ่วมก ับโรงเร ียนบ ้านห ้วยไร ่สาม ัคค ี  / โรงเร ียน 

แม่จ ันวิทยาคม / โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ณ วิทยาลัย

อาชีวศึกษาเชียงราย วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 

ว ิทยาล ัยอาชีวศ ึกษาเช ียงราย โดยคร ูอรพ ิน ส ืบทิม  

นำนักศึกษา ระดับปวส.1 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ เข้าร่วมกิจกรรมสาธิต

ทำภาพพิมพ์แกะไม้ ณ บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย จังหวัด

เชียงราย วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 



 
 
 

ผลการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย (อศจ. เชียงราย)  
ประจำปีการศึกษา 2562   วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562  

ณ  วิทยาลยัการอาชีพเชียงราย 

………………………………………………………………………. 
 

ทักษะพื้นฐาน จัดแข่งขัน จำนวน  14  ทักษะ     
1.    ทักษะการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 

ชนะเลิศ      ได้แก่  นางสาวภชนันท์  วรรณศรี     
2.    ทักษะการพูดในท่ีสาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 

ชนะเลิศ     ได้แก่  นางสาวศิรพร  มาเยอะ    
3.    ทักษะสุนทรพจน์ภาษาไทย   

ชนะเลิศ      ได้แก่  นางสาวชลธิชา  คำตุ้ย   
4.    ทักษะเล่านิทานพ้ืนบ้าน  

ชนะเลิศ      ได้แก่  นางสาวอาเมอะ  เชอหมื่อ    
5.    ทักษะการประกวดรักการอ่านภาษาไทย 

ชนะเลิศ     ได้แก่  นายทิวากรณ์  ทองเนตร์    
6.    ทักษะการตอบปัญหาวิชาหน้าท่ีพลเมือง และ ประวัติศาสตร์ชาติไทย 

ชนะเลิศ     ได้แก่  นางสาวเก็จแก้ว  ลุงปันต๊ะ / นางสาวรอด  อ่อนคำ    
7.    ทักษะมารยาทไทย 

ชนะเลิศ     ได้แก่  นายสมชาย  อาจอกู่ / นางสาวสุพรรษา  วิมานรังษี   
8.    ทักษะสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง  

ชนะเลิศ      ได้แก่  นางสาวอารินทร์  จะสอ    
9.    ทักษะการร้องเพลง  เพลงสากลหญิง  

ชนะเลิศ     ได้แก่  นางสาวพิมพ์ลภัส  อุตสา     
10.    ทักษะการร้องเพลง  เพลงไทยสากลชาย  

ชนะเลิศ     ได้แก่  นายมนัส  เบเหมี่ยทู    
11.    ทักษะการร้องเพลง  เพลงไทยสากลหญิง 

ชนะเลิศ     ได้แก่  นางสาวจิราวรรณ  อะโนมา     
12.    ทักษะการร้องเพลง  เพลงไทยลูกทุ่งชาย 

ชนะเลิศ      ได้แก่  นายศิระวิชญ์  สุพรม     
13.    ทักษะการร้องเพลง  เพลงไทยลูกทุ่งหญิง 

ชนะเลิศ      ได้แก่  นางสาวปุริน  จิรพศพันธ์      
14.    ทักษะวงดนตรีโฟล์คซอง 



ชนะเลิศ      ได้แก่  นายนที  วงค์มูล / นายพงศกร  สุริยนต์ / นางสาวมนรดา  มฤคพิทักษ์ / นางสาวอรณิช   
                                  โชคลิขิตอำนวย  

 
 
 
   

  
 

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย (อศจ. เชียงราย)  
ประจำปีการศึกษา 2562   วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2562  

ณ  วิทยาลยัการอาชีพเชียงราย 
.................................................................................................... 

 

ประเภทวิชาคหกรรม  จัดแข่งขัน จำนวน 6 ทักษะวิชา 
สาขาวิชาแฟช่ันและสิ่งทอ 
- ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ระดับ ปวช. 
 ชนะเลิศ  ได้แก่ นายวุฒิชัย ยาวุฒิ / นางสาวภัทรพรรณ มโนชัย / นางสาวเฉลิมขวัญ มองช่อบิดร  
-  ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ  ได้แก่ นางสาวชลดา มาเยอะ / นางสาวบูเดอะ โวยแม / นางสาวมิเอะ นาคามูรา  
 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
-  ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ระดบั ปวช. 

ชนะเลิศ  ได้แก่ นางสาวหมี่ตู มาเยอะ / นางสาวธารีรัจน์ ยารังสี / นางสาวเกวลิน ต๋าตุ้ย   
 

สาขาวิชาคหกรรม 
 

-  ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย ระดับ ปวช. 
ชนะเลิศ  ได้แก่ นางสาวฟองติ๊บ  ยอดดี / นายภรัณยู  บุญส่ง  / นางสาวรัตนา เยลุงกุ 

-  ทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส.  
ชนะเลิศ  ได้แก่ นายอภิวัฒน์ โนวุฒิ / นายภูริช ธิงาเครือ / นายอรรถพันธ์ แก้วหน่อ  

 
 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ จัดแข่งขัน จำนวน 8 ทักษะวิชา 
สาขาวิชาการบัญชี 
-   ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ  ได้แก่ นางสาวพิมพิกา หงษ์คำ / นางสาววาสนา ดวงตา 
-   ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี  ระดับ ปวส. 



ชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวภาสินี ใจมา / นายศรายุทธ สาคร 
 

สาขาวิชาการตลาด 
-   ทักษะการนำเสนอการขายสินค้า “The Marketing Challenge” ระดับ ปวช.  

ชนะเลิศ ได้แก่  นายสุทธิณัฐ เสนะสิทธิพันธ์ุ  / นางสาวชนินาถ ชัยจำรูณพันธ์ / นางสาวชนิภรณ์ ชัยจำรูณ
พันธ์  

-   ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ  ระดบั ปวส. 
ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวยอนซื่อ ไทยใหญ่ / นางสาวณัฐชยาพร สันธิ / นางสาวเบญจมาศ มองช่อนิดร /      

นางสาวอาทิตยา ณัฏฐวิวัฒน์ / นางสาวพฤกษา ก้างยาง 
- ทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสรา้งสรรค์ “Creative Marketing Plan” ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ          ได้แก่ นางสาวกิง่กาญจน์ อุดเขียว / นางสาวสุวิณา นามแดง / นางสาววรชยา ผ่านสำแดง   
 
 
 
 
 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกศ์ 
 

-   ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับ ปวส. 
ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวพรรัตน์ ลาดตาดี / นางสาวสุรีพร คำดี / นางสาวอินทิพร สอนผัด  

  

สาขาวิชาการเลขานุการ 
 

-   ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์  ระดับ ปวช. 
ชนะเลิศ  ได้แก่ นางสาวอรัญญา เมอโป๊ะกู่ / นางสาวพรทิพย์ นามแก้ว  

-    ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์  ระดับ ปวช. 
ชนะเลิศ          ได้แก่ นางสาวอรัญญา  เมอโป๊ะกู่ 

-    ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก    ระดับ ปวส. 
ชนะเลิศ  นางสาวเอมมี่ มาเยอะ  

  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

-   ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)  ระดับ ปวช./ปวส. 
ชนะเลิศ  ได้แก่  นายปานชนะ ศรีพรม / นายพุทธลักษณ์ ปัญญาคำ 

 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  จัดแข่งขัน จำนวน 2 ทักษะวิชา 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-   ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ  ได้แก่ นายสมชาย บริบูรณ์ / นายนวพล สมปินตา  
  

-   ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับ ปวส. 
ชนะเลิศ  ได้แก่ นายรณกฤต มูลวงค์ / นายธนกฤษ บุตรกิติ  



  

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  จัดแข่งขัน จำนวน 5 ทักษะวิชา  
สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
 -   ทักษะการนำเสนอรายการนำเท่ียวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น   ระดับ  ปวช. 

ชนะเลิศ  นายวรพล ยื่อเซาะ  
  

สาขาวิชาการโรงแรม 
 -   ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic  Bartender ระดับ  ปวช./ปวส. 

ชนะเลิศ  ได้แก่ นายอดิณัฐ แสงไชย  
 -   ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender  ระดับ  ปวช./ปวส. 

ชนะเลิศ  ได้แก่ นางสาวชญานิษฐ์ ณ ลำปาง  
 -   ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ  ปวช./ปวส. 

ชนะเลิศ  ได้แก่ นายภูรินทร์ ฉ่ำใจดี / นางสาวธัญญารัตน์ ไชยสาร / นางสาวกฤษรินทร์ ผันเพลิน  
 

ประเภทวิชาศิลปกรรม  จัดแข่งขัน จำนวน 6 ทักษะ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
-    ทักษะการวาดภาพ (Drawing) คนเหมือน ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ          ได้แก่ นายธนวัฒน์ จอมแก้ว 
 

 
-    ทักษะจิตรกรรมไทยระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ         ได้แก่ นายธวัตรชัย  ขันวัง 
 

สาขาวิชาการออกแบบ 
-    ทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแต่ง ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ         ได้แก่ นายชนะชล โปธิ 
-    ทักษะการออกแบบนิเทศศิลป์ ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ          ได้แก่ นางสาวญาณินท์  สุขโข 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม 
-   ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ           ได้แก่  นางสาวอรวีย์  ฉันตรมณีกาญจนา 
-   ทักษะออกแบบมัลติมีเดียอาร์ตเพ่ือการศึกษา  ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ           ได้แก่ นางสาววาสนา  บุญเกิด 

 
********************************************************************************** 

 



 

 

 

วิธีซักผ้าขาว เคล็ดลับการคืนชีวิตให้ผ้าขาว กลับมาขาวเหมือนใหม่ 

 วิธีซักผ้าขาว ให้กลับมาสะอาดเหมือนใหม่อีกคร้ังนั้น เราควรจะเริ่มต้นใส่ใจต้ังแต่  

กระบวนการก่อนซักผ้าเลยคะ เพียงแค่ต้มเสื้อสขีาวกับนำ้มะนาวผสมกับนำ้เปลา่ รอจนเดือด  

แล้วท้ิงไว้ 1 ชั่วโมง ก่อนจะนำเสื้อผ้านั้น ไปซักตามปกติ หรือถ้ายังขาวไมส่ะใจสามารถ 

บีบมะนาวลงไปพร้อมกบั การซักปกติได้เลยคะ 

 

นางสาวจองใจ แซ่แล้ง ชคอ. 1/5 อาหารและโภชนาการ เก็บโทรศัพท์ได้ / นางสาวพรทิพย์ มาเยอะ ชพบ.1/2 บัญชี  

เก็บโทรศัพท์ได้ / นางสาวธนัชชนา แสนจู้ ชคอ.3/3 อาหารและโภชนาการ เก็บกุญแจรถได้ / นางสาวลัดดาวรรณ วงค์

บุญมา สคอ.1/2 อาหารและโภชนาการ เก็บเงินได้ / นางสาวพีรรัตน์ อินต๊ะวงศ์ อาจาร์ยแผนกคหกรรม เก็บกระเป๋าเงิน

ได้ / นางสาวนพรัตน์ นามวงค์ สคท.1/1 อาหารและโภชนาการ เก็บเงินได้ / นางสาวอาเมอ เชอมือ สบบ.2/1 บัญชี  

เก็บกุญแจรถได้ / นายนวพล ตะปินตา ชทท.3 สาระสนเทศ เก็บโทรศัพท์ได้ / นายธนภัทร พิมพ์เหล็ก ชคอ.2/2 อาหาร

และโภชนาการ เก็บกุญแจรถได้ 

คนดี...ประจ ำสัปดำห์ 

งานประชาสมัพนัธ ์ วทิยาลยัอาชวีศกึษาเชยีงราย 

เกร็ดควำมรู้ 


