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        จดหมายข่าว 

ตะแบกสัมพันธ์  

 

 งานประชาสมัพนัธ์ วิทยาลยัการอาชีพหว้ยยอด 

ตะแบกสัมพันธ์ 
HUAIYOT INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE 

ประจ าเดือน  กนัยายน 2565 

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565  นายกษิดิฏฐ์ คำศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและตัวแทนศิษย์เก่า

วิทยาลัยการอาชีพหว้ยยอด จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดงานทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  

1 กันยายน 2565  โครงการประกวดสุดยอด ชุดแฟนซีรีไซเคิล 

 วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565  นายกษิดิฏฐ์ คำศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด พร้อมด้วยคณะผูบ้ริหาร ครูและนักเรียน นักศึกษา ชมรมวิชาชีพการ

เลขานุการ ร่วมจดัโครงการประกวดสุดยอด ชุดแฟนซีรีไซเคิล ปกีารศึกษา 2565 ณ หอประชุมบุญเทียมเจริญยิ่ง วิทยาลยัการอาชีพห้วยยอด 

8 - 9  กันยายน  2565  โครงการประกวดแผนธุรกิจ ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัด  

วันที่ 8 – 9 กันยายน  2565 นำโดยนางสาวศิริภรณ์  สังข์สุวรรณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด พร้อมด้วยคณะครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจและการประกวดแผนธุรกิจ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องศรีตรัง วิทยาลยัเทคนิคตรัง ซึ่งวิทยาลัยฯได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง ชื่อธุรกิจ R – บูดู โดยนักเรียน นักศึกษา แผนกอาหารและโภชนาการ แผนกการบัญชี และแผนกการตลาด 

1  กันยายน  2565  การประชุมเพื่อปรึกษาหารือทอดผ้าป่าสามัคคีเพือ่การศึกษา 

 



     จดหมายข่าว 

ตะแบกสัมพันธ์  

 

 งานประชาสมัพนัธ์ วิทยาลยัการอาชพีหว้ยยอด 

ตะแบกสัมพันธ์ 
HUAIYOT INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE 

ประจ าเดอืน  กนัยายน 2565 

วันศุกร์ที่  9  กันยายน 2565  นำโดย นายกษิดิฏฐ์ คำศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรวิทยาลัยฯ
และชมรมวิชาชีพการบัญชี จัดทำโครงการ กตัญญูกตเวที ตามวิถีคุณธรรม การบัญชีร้อยรักรวมใจ สานสายใยแสดงมุทิตาจิต แด่ ครูสมใจ เหมนแก้ว ครูวิทย

ฐานะชำนาญการพิเศษ หัวหนา้แผนกวิชาการบัญชี ณ หอประชุม บุญเทียมเจริญยิ่ง วิทยาลยัการอาชีพห้วยยอด 

12 กันยายน  2565  ร่วมวางพวงหรีดและมอบเงินสวสัดิการการกุศลวิทยาลัยฯ 

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน  2565  นายกษิดิฏฐ์ คำศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน นักศึกษา 

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ร่วมวางพวงหรีดและมอบเงินสวัสดิการการกุศลวิทยาลัยฯ งานบำเพ็ญกุศลศพ นายธนภัทร คงยง นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 

ช่างโยธา ณ วัดคลองมวน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง  

12 กันยายน  2565 งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

วันจันทร์ที่  12  กันยายน 2565 นายกษิดฏิฐ์ คำศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยฯ จัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา วิทยาลัย

การอาชีพห้วยยอด ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมบุญเทียมเจริญยิ่ง วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 

9  กันยายน 2565  โครงการกตัญญูกตเวที ตามวิธีคุณธรรม 
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     จดหมายข่าว 

ตะแบกสัมพันธ์  

 

 งานประชาสมัพนัธ์ วิทยาลยัการอาชีพหว้ยยอด 

ตะแบกสัมพันธ์ 
HUAIYOT INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE 

ประจ าเดือน  กนัยายน 2565 

วันพุธที่  7  กันยายน 2565  นางสุดาวรรณ วรรณบวร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด พร้อมด้วยผู้บริหาร ครูและนักเรียน นักศึกษา 

ร่วมโครงการศึกเสียงใด ดวลไมค์ไทยสตริง - ลูกทุ่ง ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมบุญเทียมเจริญย่ิง วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด จัดโดย

ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

20 กันยายน  2565  โครงการสัมมนา นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ 

วันอังคารที่ 20 กันยายน  2565  ดร.กษิดิฎฐ์ คำศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา นักเรียน นักศึกษา

ฝึกงาน ฝึกอาชีพประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนางสาวศิริภรณ์  สังข์สุวรรณ รองผู้อำนวยการฯกล่าวรายงาน ณ หอประชุมบุญเทียม

เจริญย่ิง วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด   

21 กันยายน  2565 โครงการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการศึกษา (มอบทุนนักเรียน นักศึกษา) 

วันพุธที่  21  กันยายน 2565 ดร.กษิดิฎฐ์ คำศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดเป็นประธานโครงการระดมทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการศึกษา 

(มอบทุนนักเรียน นักศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีพิธีมอบเกียรติบัตร ขอบคุณแด่ผู้สนับสนุนทุนการศึกษา  และมอบทุนแก่นักเรียน 

นักศึกษา ณ หอประชุมบุญเทียมเจริญย่ิง  วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  

7  กันยายน 2565  โครงการศึกเสียงใส ดวลไมค์ไทยสตริง - ลูกทุ่ง 
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งานประชาสัมพันธ์ วก.ห้วยยอด


