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วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565  นายกษิดิฏฐ์ คำศรี ผู้อำนวยการวทิยาลัยการอาชีพห้วยยอด  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรยีน นักศึกษาได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. 

ชาริณี  ในเอื้อ และคุณอินทิรา ไพรัตน์ มาเป็นวิทยากรใหค้วามรู้ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรมหลักสูตร สร้างแรงบันดาลใจจิตสำนึกในการเป็น

ผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจและการตลาดออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในระหวา่งวันที่ 3 – 4 ส.ค.2565 ณ หอ้งประชุม ศูนย์วิทยบริการ 

5 สิงหาคม  2565  ตะแบบกเกมส์ ครั้งที่ 25 

 วันที่ 1-5 สงิหาคม  2565 วิทยาลยัการอาชีพหว้ยยอดได้จดัการแข่งขันกีฬาภายใน ตะแบกเกมส์คร้ังที่ 25 ประจำปีการศึกษา  2565 ซ่ึง  นายกษิดฏิฐ ์คำศรี 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  เป็นประธานในพิธีเปิด อวท.เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหารและบุคลากรทางการศกึษา นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

กันอย่างพร้อมเพรียง 

5  สิงหาคม  2565  โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวันแม่แห่งชาติ  

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดจัดโครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวัน 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ปี 2565 เฉลิมพระเกียรติ พระพันปีหลวง 

เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยมีเรืออากาศโทสมพร  ปานดำ  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปล่อยปลาคร้ังน้ี ในการน้ีมีคณะ

ผู้บริหารสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง ผู้บริหาร ครู และอวท. วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดร่วมในพิธีคร้ังน้ีด้วย 

3  สิงหาคม  2565  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม 
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วิทยาลยัการอาชีพหว้ยยอด จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สงิหาคม 2565  ดงัต่อไปน้ี  

1. จัดกิจกรรมพิธีวางพานพุ่ม ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหีลวง ณ วิทยาลยัการอาชีพห้วยยอด   

2. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกศุล ณ บริเวณหน้าเทศบาลตำบลหว้ยยอด 

3. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ ศาลาประชาคม อำเภอห้วยยอด 

4.พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม ณ ศาลาประชาคม อำเภอหว้ยยอด 
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11 – 12  สิงหาคม  2565  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชชนนีพันปีหลวงฯ 

11  สิงหาคม  2565  มอบเงินสนับสนุนและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 

วันที่ 11 สงิหาคม นางสุดาวรรณ  วรรณบวรและนางสาวศิริภรณ์  สงัข์สวุรรณ รองผู้อำนวยการฯพร้อมด้วยคณะครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มอบเงินสวตัิการการกุศลและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดา นายชยัภัทร ศรีวิชยั นักเรียนระดับชั้น  ปวช.1 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ณ  

ศาลาวดัศรีรัตนาราม 
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วันที่  11  สิงหาคม 2565  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด นำโดย นายกษิดิฏฐ์ คำศรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน 

นักศึกษา  ได้ร่วมกันจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทศัน์และสภาพแวดล้อม วิทยาลัยสวย ด้วยมือเรา บริเวณรอบ ๆ วิทยาลัยการอาชีพ้หวยยอด 

15 สิงหาคม  2565  มอบเงินสนับสนุนและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 

 

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม  2565  นางสุดาวรรณ  วรรณบวร และนางสาวศิริภรณ์สงัข์สุวรรณ รองผู้อำนวยการฯ  พร้อมด้วยคณะ ครู และบุคลากร

วิทยาลัยฯ  ร่วมวางพวงหรีด มอบเงินสวัสดิการการกุศลและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบิดา  นางวัชรินทร์  ประดิษฐ์ ณ  ศาลาวัดห้วยยอด 

จังหวัดตรัง  

16 สิงหาคม  2565 โครงการอบรมและประกวดมารยาทไทย 

วันที่  16  สิงหาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  น ำโดยนางสาวศิริภรณ์  สังข์สุวรรณ รองผู้อำนวยการฯ คณะครู พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียน 

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดมารยาทไทยที่จัดข้ึนโดยนักศึกษาระดับปวส.1 แผนกวิชาอาหารและโภชนากร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียน 

นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของมารายาทในสังคมไทย 

11  สิงหาคม 2565  โครงการวิทยาลัยสวยด้วยมอืเรา 
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วันที่  16  สิงหาคม 2565  นางสาวศิริภรณ์  สังข์สุวรรณ รองผู้อำนวยการณฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู หัวหน้าแผนกวิชา แสดงความยินดี

ต้อนรับคุณครศูรีสุดา  รัตนวิไล ที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็นครูผู้ช่วยแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

17 สิงหาคม  2565  โครงการ ENGLISH EASY EASY CAMP 

 

วันพุธที่ 17  สิงหาคม  2565  นางสุดาวรรณ  วรรณบวร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด เป็นประธานเปิดโครงการ ENGLISH EASY 

EASY CAMP ณ หอประชุมบุญเทียมเจริญย่ิง วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  

18 สิงหาคม  2565 กิจกรรมปฐมนิเทศผู้กู้ กยศ.รายใหม่ และรายเก่าเปลี่ยนระดับ 

วันที่  18  สิงหาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  ไดจ้ดัการประชุมนกัเรียน นกัศึกษา และผูป้กครองพรอ้มลงนามค า้ประกนักูย้ืมเงินและแบบ

ลงทะเบียนเรียน แบบยืนยนัจ านวนเงินกองทนุเงินใหกู้้ยืมเพ่ือการศึกษาปีการศึกษา 2565  เพ่ือสรา้งความรู ้และความเขา้ใจ และตระหนกัในการ

กูย้ืมเงินกองทนุใหกู้ย้ืมเพ่ือการศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลยัการอาชีพหว้ยยอด 

16  สิงหาคม 2565  ยินดีต้อนรับครูศรีสุดา รัตนวิไล 
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วันพฤหัสบดีที่ 18  สิงหาคม  2565  นางสาวศิริภรณ์  สงัข์สุวรรณ  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด พร้อมด้วยคณะครูขอขอบคุณสถาน

ประกอบการ1. DEEVANA  PLAZA KRABI AONANG 2.Avani ao Nang ciff Krabi Resort 3. Blue SMART Krabi Aonang Beach 4.BlueSotel 

Krabi Aonang Beach สำหรับความร่วมมือในการจัดการศึกษากับวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  

19 สิงหาคม  2565 ประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยฯ 

วันศุกร์ที่  19   สิงหาคม 2565 นายกษิดิฏฐ์ คำศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู  บุคลากรวิทยาลัยฯร่วมประชุมเพ่ือรับ

นโยบาย แนวทางการปฏิบัติราชการ และแนวทางการเรียนการสอน ช่วงปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ 

18  สิงหาคม 2565  Mou สถานประกอบการเพิ่มเติม 
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20 – 21  สิงหาคม  2565 โครงการปลูกหญ้าทะเลเพือ่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

วันที่  20 – 21   สิงหาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  น ำโดยชมรมวิชำชีพอิเล็กทรอนิกส ์รว่มกับชมรมต่ำง ๆ จดัโครงกำรปลกูหญำ้ทะเล

เพ่ืออนรุกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม ณ ชุมชนบำ้นพรุจูด อ.สิเกำ จ.ตรงั เพ่ือใหน้กัเรียน นกัศึกษำที่เขำ้รว่มโครงกำรเขำ้ใจถึงควำมส ำคญัของหญ้ำทะเลที่มีผล

ต่อทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 



 จดหมายข่าว 

ตะแบกสัมพันธ์  

 

 งานประชาสมัพนัธ์ วิทยาลยัการอาชีพหว้ยยอด 

ตะแบกสัมพันธ์ 
HUAIYOT INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE 

ประจ าเดือน  สงิหาคม 2565 

วันอาทิตย์ที่  21  สิงหาคม 2565  นายกษิดิฏฐ์ คำศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหว้ยยอด  พร้อมด้วยคณะครู  บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมวางพวงหรีด 

มอบเงินสวัสดิการการกุศลและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดา คุณครูศรีสุดา รัตนวิไล ณ ศาลาวัดโคกพญาราม อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง  
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21  สิงหาคม 2565  เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ มารดาครูศรีสุดา รัตนวิไล 

วันอังคารที่ 24  สิงหาคม  2565  นางสาวศิริภรณ์  สังข์สุวรรณ  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา 

จัดทำโครงการ วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสมุนไพรท้องถ่ิน กิจกรรม อบรมสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พันธุกรรมพันธุ

พืชและทัศนศึกษาดูงาน ณ สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง  

24  สิงหาคม 2565  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และสมุนไพรท้องถ่ิน 

24  สิงหาคม 2565  เปิดหลักสูตรฝึกวิชาชีพสำหรับทหาร กองประจำการ 

ประจำการ 

วันพุธที่  24  สิงหาคม 2565  นายกษิดิฏฐ์ คำศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  และพันเอก สรรัศมิ์ นิลสลับ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 กรม

ทหารราบที่ 14ท เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรฝึกวิชาชีพสำหรับทหารกองประจำการ จำนวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรช่างไฟและหลักสูตรการทำ

น้ำปั่น ณ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 14 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง  
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24  สิงหาคม 2565  ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพหว้ยยอด 

วันศุกร์ท่ี 26  สิงหาคม  2565  นายกษิดิฏฐ์ คำศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขัน

กีฬาสีภายในโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยาพร้อมกันนี้นายอดิศักดิ์ สว่างศิริราษฏร์ ครูวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดเข้าร่วมทำหน้าท่ี

กรรมการในการแข่งขันกรฑีา 

26  สิงหาคม 2565  ร่วมพิธีเปิดกีฬาสีภายใน โรงเรียน  เทศบาลหว้ยยอดวทิยา 

 

29  สิงหาคม  2565 โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

วันจันทร์ที่  29  สิงหาคม วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด   โดยงาน อวท. จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา โดยมี 4 กิจกรรม 1.

กิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย 2.กิจกรรมเลือกต้ังประธานชมรมวิชาชีพ 3.กิจกรรมหาเสียงเลือกต้ังนายกองค์การปีการศึกษา  2566 และ 4. กิจกรรมเลือกต้ัง

นายกองค์การ มีการสังเกตการเลือกต้ัง ณ หอประชุมบุญเทียมเจริญย่ิง  

วันพุธที่  24  สิงหาคม 2565  คณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด โดยนายวิโรน์ อินสว่าง ประธานกรรมการวิทยาลัยเป็นประธารการประชุม

คณะกรรมการวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 และมีนายกษิดิฏฐ์ คำศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหว้ยยอด ทำหน้าท่ีกรรมการและเลขานุการในการประชุม 

โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการวิทยาลัย ซึ่งวิทยาลัยได้เชิญคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมในครั้งน้ีด้วย  



 จดหมายข่าว 

ตะแบกสัมพันธ์  

 

 งานประชาสมัพนัธ์ วิทยาลยัการอาชีพหว้ยยอด 

ตะแบกสัมพันธ์ 
HUAIYOT INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE 
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31  สิงหาคม 2565  โครงการนันทนาการต่อต้านยาเสพติด 

วันพุธที่  31 สิงหาคม 2565  นายกษิดิฏฐ์ คำศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน 

นักศึกษาแผนกวิชาการตลาด ชมรมวิชาชีพการตลาดร่วมจัดทำโครงการนันทนาการต่อท้านยาเสพติด ณ อาคารกาญจนภิเษก 

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 


