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วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม  2565  วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  ขอแสดงความยินดีกับท่านผอ.กษิดิฏฐ์ คำศรี เดินทางไปรบัตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง  

อำเภอเมือง จังหวัดตรัง   

4 ตุลาคม 2565  ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และครูชำนาญการ 

 วันอังคารที่ 4 ตุลาคม  2565  วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด พร้อมด้วยคณะผูบ้ริหาร ครูและบคุลากรทางการศึกษา ร่วมร้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายสายัณห์ 

แร่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลยัการอาชีพหว้ยยอด นายธำรงศักดิ์  รัตนวรรณ รองผู้อำนวยการวิทยาลยัการอาชีพหว้ยยอด และนายชยัฤทธิ ์ บวัเพชร ครูชำนาญการ เน่ือง

ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ วิทยาลยัการอาชีพห้วยยอด  

6 ตลุาคม  2565  แสดงความยินดีกับ ผอ.สังกัด อศจ.ตรัง 

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 นายสายัณห์  แร่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีในการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใน

สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 1.ผอ.สุชาติ จำปาโพธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 2.ผอ.เจษฎา ธนะสถิต ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตรัง 3. ผอ.พัชรินทร์  

อักษรผอม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง 

3  ตุลาคม  2565  แสดงความยินดีกับ ผอ.กษิดิฏฐ์ คำศรี 
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วันศุกร์ที่  7  ตุลาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด โดยงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จัดทำโครงการ

ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวะศึกษาทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่  ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงพยาบาลห้วยยอด และ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาห้วยยอด 

18 ตุลาคม 2565  ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม   2565  นายสายัณห์  แร่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด พร้อมด้วยคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประชุมเพ่ือ

พิจารณาการจัดซื้อหนังสือนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  

18 ตุลาคม  2565 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 

วันอังคารที่  18  ตุลาคม 2565 นายสายัณห์  แร่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบคุลากรวิทยาลัยฯร่วม

ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 

7 ตุลาคม ผู้เรียนอาชีวะศึกษา ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลห้วยยอดและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาห้วยยอด 
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วันศุกร์ที่  21  ตุลาคม  2565  นายสายัณห์  แร่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบคุลากรทางการศึกษา 

เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวาชาชีพระยะสั้น ทหารกองประจำการ ประจำปี 2565 หลักสูตรงานซ่อมเครื่องยนต์เล็กเบื้องต้นและหลักสูตรเครื่องด่ืม 

การผสมเครื่องด่ืม ในวันที่ 21-23 ตุลาคม 2565 ณ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

   ร่วมโครงการศึกเสียงใด ดวลไมค์ไทยสตริง - ลูกทุ่ง ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมบุญเทียมเจริญย่ิง วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด จัดโดย

ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
23 ตุลาคม  2565  พิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมวันปิยมหาราช 

งง 

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม  2565  นายสายัณห์  แร่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ร่วมในพิธีวางพวง

มาลาและถวายบังคมเน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันปิยมหาราช เพ่ือน้อมรำลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณ ณ ศาลาประชาคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง    

27 ตุลาคม 2565 โครงปฐมนิเทศ นักเรีย นักศึกษาฝึกงาน และลงนามสัญญาฝึกอาชีพนักศึกษาระบบทวิภาค ี

วันพฤหัสบดีที่  27  ตุลาคม 2565 นางสุดาวรรณ วรรณบวร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดพร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ 

บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการปฐามนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ และลงสัญญาฝึกอาชีพนักศึกษาระบบ 

ทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2565  ณ หอประชุมบุญเทียมเจริญย่ิง วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  

21  ตุลาคม 2565  พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น ทหารกองประจำการ ประจำปี 2565 
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วันอาทิตย์ที่  30  ตุลาคม  2565  นายสายัณห์  แร่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บคุลากร นักเรียน 

นักศึกษา ร่วมจัดทำโครงการทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2565 ณ วัดกาญจนบริรักษ์ และวัดเขากอบ ในการน้ีท่าน ดร.กษิดิฏฐ์  คำศรีผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเทคนิคตรัง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง ให้เกียรติร่วมโครงการทอดกฐิน ณ วัดเขากอบ ด้วย 

30  ตุลาคม 2565  โครงการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 วัดกาญจนบริรักษ์(โคกแค)และวัดเขากอบ 
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