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กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา 3 มิถุนายน 2565   

นายกษิดิฏฐ์ คำศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บคุลากรและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัย 

การอาชีพห้วยยอด ดำเนินกิจกรรมดังต่อไปน้ี  

1. จัดกิจกรรมพิธีวางพานพุ่ม ลงนามถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี    

2. เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “ เราทำความดี  ด้วยหัวใจ”  

3. กิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลและพิธีเจริญพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ  ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยอด  

4. พิธีถวายเคร่ืองราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคมอำเภอห้วยยอด  

 

9  มิถุนายน  2565  พิธีทำบุญวันสถาปนา 

 พิธีทำบุญวันสถาปนา วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน  2565  นายกษิดฏิฐ ์คำศรี ผู้อำนวยการวิทยาลยัการอาชีพห้วยยอด  พร้อมด้วยคณะ 

ผู้บริหาร ครู บคุลากรและนักเรียนนักศึกษา  ร่วมจัดทำโครงการทำบุญวันสถาปนาวิทยาลยัการอาชีพห้วยยอด โดยมีการไหว้พระพุทธรูปประจำวิทยาลยัฯ  ไหว้องค์พระ

วิษณุกรรม ไหว้ศาลพระภูมิเจา้ที่  ไหว้ศาลตาดำ ตาแดง และพระภิกษุสงฆ์เจริญพุทธมนต ์ประกอบพิธีทางศาสนา ถวายภัตตาหารเพล  

 

16  มิถุนายน  2565  กิจกรรมวันไหว้ครูช่าง 

วันพฤหัสบดีที่  16  มิถุนายน  2565  นายกษิดิฏฐ์ คำศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บคุลากรและนักเรียน 

นักศึกษา  ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครูช่าง และประกวดการจัดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  2565  ณ วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด   
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20  มิถุนายน  2565   โครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 

 

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด นำโดยนายอดิศักด์ิ  สว่างศิริราษฎร์ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และนางสาวอรษา  สองนา พร้อมทั้งนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.

1แผนกอาหารและโภชนาการ และ ปวช.1/3 แผนกวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในเดือนเฉลิมพระชมพรรษา  สมเด็จ

พระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี บริเวณฝายชะลอน้ำคลองท่างิ้วและพัฒนาทัศนียภาพตลาดชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวหนานมดคัน  

 21  มิถุนายน  2565   คัดเลือกนักเรียนทุน “โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6” 

 

วันอังคารที่  21  มิถุนายน  2565  นางสุดาวรรณ  วรรณบวร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกทุนการศึกษาเฉลิม

ราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2565 โดยพิจารณาคัดเลือกนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ณ ห้องประกันคุณภาพ อาคารอำนวยการ 

 

23  มิถุนายน 2565 “ทำบุญแผนกพาณิชยการ” 

วันพฤหัสบดีที่  23  มถิุนายน  2565  นางสุดาวรรณ  วรรณบวร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน

นักศึกษา  ทำบุญแผนกวิชาเพ่ือความเป็นสิริมงคล ณ ตึกกาญจนาภิเษก วิทยาลัยการอาชีพหว้ยยอด   
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24  มิถุนายน 2565 “วันต่อต้านยาเสพติด” 

วันศุกร์ที่  24  มิถุนายน  2565  นายกษิดิฏฐ์ คำศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน

นักศึกษา  ร่วมกันกล่าวปฏิญาณต่อต้านยาเสพติดเน่ืองในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ของทุกปี   ณ  ลานหน้าเสาธง  วิทยาลัย 

การอาชีพห้วยยอด   

 24  มิถุนายน 2565 “ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ รับการประเมิน ระดับอาชวีศึกษาจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 

2565” 

วันศุกร์ที่  24  มิถุนายน  2565  นายกษิดิฏฐ์ คำศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน

นักศึกษา  เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจงัหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   ณ  ห้องประชุม

ทับเที่ยง  วิทยาลัยเทคนิคตรัง 

การอาชีพห้วยยอด   

 

27  มิถุนายน 2565 “โครงการขยายและยกระดับการจัดการศึกษา ระบบทวิภาคี ” ปีการศึกษา 2565 

วันจันทร์ที่  27  มิถุนายน  2565  นายกษิดิฏฐ์ คำศรี ผูอ้ำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขยายและยกระดับการ

จัดการศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องธนารมย์ ชั้น 3 โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง ในการน้ี 

ครูเกียรติพงษ์ หลงละเลงิ ครูแผนกวิชาช่างยนต์ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูนิเทศดีเด่น จากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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28  มิถุนายน 2565 “งานเลี้ยงอำลา นายวิษณุย์  ไกรฤทธิ์” 

วันอังคารที่  28  มิถุนายน  2565  นายกษิดิฏฐ์ คำศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร จัดงานเลี้ยงสง่

นายวิษณุย์  ไกรฤทธ์ิ  เน่ืองในโอกาสได้ลาออกจากการปฏิบัติงาน ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด   

 


