
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ รายสัปดาห์ ฉบับที่  84 ระหว่างวันที่ 12 – 16  กันยายน 2554 

 ในสัปดาห์นี้งานประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนทุกทําน รํวมรณรงค์ รักษาสิ่งแวดล๎อม  โดยเร่ิมตั้งแตํการรักษาความ
สะอาด ในวิทยาลัยฯ ของเรา ชํวยกันเก็บขยะ ทิ้งขยะลงในถัง และชํวยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า รวมไปถึงการรณรงค์    
ปลูกต๎นไม๎ ไมํตัดไม๎ท าลายป่า เพื่อชํวยลดภาวะโลกร๎อน และชํวยกันประชาสัมพันธ์ใหบ๎ุคคลภายนอกได๎ตระหนักถึงภัยตําง ๆ      
ที่จะเกิดขึ้นกันด๎วยนะคะ...อย่าลืม  ! รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อโลกของเรา จะได้อยู่กับเราไปอีกนานแสนนาน... 
 

 คนดี ที่เก็บสิ่งของมีค่า และสิ่งของท่ีเจ้าของท าหล่นหาย น าส่งคืนท่ีงานประชาสัมพันธ์ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 นางสาวเกศญาภรณ์  ชุมทองสุข ชพค.1/2 เก็บเงินได,๎ นายสุรศักดิ์  สันตะนาโท ชอร.1/1 เกบ็เงินได๎, นางสาวศุภัทธา     
ศรีเกษตร ชออ.3/2 เก็บกุญแจรถได๎, นายนรินทร์  พรมเมือง ชออ.3/1 เก็บกลํองใสํปากกาได๎, นางสาววราภรณ์  โพธิ์พุก,    
นางสาวพรทิวา  วลีพรไพบูลย์ สบค.1 เก็บกุญแจรถได๎,   
 
 

 ขอเชิญชวน คณะครู บุคลากรทุกทําน นักเรียน นักศึกษาทุกคน รํวมบริจาคทรัพย์ เคร่ืองอุปโภค บริโภค ตามก าลังศรัทธา 
ซึ่งทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จะได๎น าสิ่งของที่ได๎รับการบริจาค เพื่อเข๎าไปรํวมชํวยเหลือผู๎ประสบภัยน้ าทํวมตํอไป        
รํวมบริจาคได๎ ที่งานประชาสัมพันธ์ และงานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา    

 ขอแสดงความยินดี กับครู และ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาผ้า :  ตามที่แผนกวิชาผ๎า และเคร่ืองแตํงกาย ได๎สํงผลงาน 
เข๎ารํวมประกวด การออกแบบเสื้อผ๎า โดยใช๎วัสดุเหลือใช๎ประเภทขวดพลาสติก ขวด PET ใส และใยโพลีเอสเตอร์  บัดนี้ บริษัท 
อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) ได๎ประกาศผลการคัดเลือกเข๎ารอบ 15 ทีมสุดท๎าย เป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว โดยทีมของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย ชื่อทีม                      Malee  Reuse  ได๎ผํานการคัดเลือกดังกลําว และทางบริษัทอินโดรามา เวน
เจอร์ส จ ากัด (มหาชน) ได๎ก าหนดการท า                           17-18 กันยายน 2554  ณ  ตึกโอเชียนทาวเวอร์  2  
กรุงเทพมหานคร 
 

 ด๎วยจังหวัดเชียงราย โดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมจังหวัดเชียงราย ได๎ด าเนินงานตามโครงการจัดท า 
ฐานข๎อมูลเพื่อการศึกษา  และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท๎องถิ่น และสํงเสริมอาชีพชุมชนพื้นที่กลุํมป่าภูคา  
แมํยม และกลุํมป่าศรีลานนา-ขุนตาล ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
จังหวัดเชียงราย จึงได๎ก าหนดให๎มีการจัดงานมหกรรมงานแสดงนิทรรศการซะป๊ะของดี 750 ปี เมืองเชียงราย  ในวันเสาร ์ที่ 17 
กันยายน 2554  ณ  บริเวณหน๎าสวนตุง  ถนนคนเดิน  งานประชาสัมพันธ์จึงขอเชิญชวน ทุกทําน รํวมงานดังกลําว  



 

 

 

ย่ิง อุตสาหกรรมก๎าวหน๎าไปมากเทําไหรํ ชั้นบรรยากาศก็ยิ่งถกูปกคลุมไปด๎วยก๏าซพิษมากขึ้นเทํานั้น ท าให๎ชั้นบรรยากาศ
ตํางๆ ถูกท าลายลงโดยเฉพาะโอโซน (OZONE) ที่ถือเป็นก๏าซที่พบมากในชั้นบรรยากาศของโลก ท าหน๎าที่ชํวยกรองรังสีตํางๆ    
ดวงอาทิตย์ไมํให๎เข๎าสูํโลกของเรา จึงไมํเป็นอันตรายตํอมนุษย์และสิ่งมีชีวิตตํางๆ แตํเมื่อโอโซนถูกท าลาย ก็ยํอมสํงผลตํอโลก  
ของเรา อาจท าให๎โลกร๎อนขึ้น และอาจสํงผลกระทบตํางๆ ตามมามากมาย  ด๎วยเหตุนี้มนุษย์โลกจึงหันมาใสํใจกับการพิทักษ์
สิ่งแวดล๎อมมากขึ้น และได๎มีการก าหนดให๎วันที่ 16 กันยายน เป็นวันโอโซนโลก (World Ozone Day) เพื่อเป็นการพิทักษ์
บรรยากาศชั้นโอโซน ในชํวง 20 – 30 ปีที่ผํานมาได๎มีการน าสารเคมีซีเอฟซี หรือคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC : 
chlorofluorocarbon) จ านวนมาก มาใช๎ในอุตสาหกรรมเคร่ืองท าความเย็น (เชํน ต๎ูเย็น เคร่ืองปรับอากาศ) และอุตสาหกรรมการผลิต
โฟม ท าให๎มีซีเอฟซีระเหยขึ้นสูํบรรยากาศ และไปท าปฏกิิริยากับก๏าซโอโซน ท าให๎ก๏าซโอโซนถูกท าลาย จนมีปริมาณลดลง   
อยํางรวดเร็ว  
           นอกจากนี้ซีเอฟซียังสลายตัวได๎ยาก จึงตกค๎างในบรรยากาศได๎ยาวนาน ท าให๎ก๏าซโอโซนถูกท าลายได๎อยํางตํอเน่ือง       
อีกด๎วย เมื่อก๏าซโอโซนลดน๎อยลงก็จะท าให๎รังสีอุลตราไวโอเลตเข๎าสูํพื้นโลกได๎มากจึงเป็นอันตรายตํอมนุษย์อยํางมาก โดยเฉพาะ 
การเกิดโรคมะเร็งที่ผิวหนัง ดังนั้นการก าหนดให๎มีวันโอโซนโลกขึ้น ก็เพื่อเป็นการพิทักษ์บรรยากาศชั้นโอโซน  
           นานาประเทศได๎รํวมกันจัดท าอนุสัญญาการป้องกันชั้นบรรยากาศโอโซน ขึ้นในปี ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) เรียกวํา 
"อนสุัญญาเวียนนา และพิธีสารว่าด้วยการเลิกใช้สารท าลายชั้นโอโซน" และจัดให๎ลงนามใน "พิธีสารมอนทรีออล" ขึ้นในวันที่ 16 
กันยายน ปี ค.ศ.1987 (พ.ศ. 2530) เป็นสํวนหนึ่งของอนุสัญญาเวียนนาฯ ดังน้ันองค์การสหประชาชาติ จึงได๎ประกาศให๎วันที่ 16 
กันยายน ของทุกปี เป็น “วันโอโซนโลก” ตั้งแตํปี พ.ศ. 2530 เป็นต๎นมา  
           สาระส าคัญของอนุสัญญาเวียนนานับวํา เป็นข๎อตกลงระหวํางประเทศที่มุํงมั่นในการพิทักษ์ชั้นโอโซน และเป็นเคร่ืองมือ
ทางกฎหมายข๎อแรก ที่กลายเป็นรูปแบบของการแก๎ปัญหาสิ่งแวดล๎อมรํวมกัน ปัจจุบันมีประเทศที่รํวมให๎สัตยาบันแล๎วรวม 191 
ประเทศ นั่นหมายถึง ชุมชนโลกสํวนใหญํ ได๎พร๎อมใจกันที่จะพิทักษ์ชั้นโอโซน  
           ส าหรับประเทศไทยได๎รํวมลงนามในพิธีสารน้ี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531 และให๎สัตยาบัน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2532        
มีผลบังคับใช๎ตํอประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2532  
             ผลของพิธีสารในขั้นต๎นสารเคมีที่ถูกควบคุม คือ สาร CFC (Chlorofluorocarbon) รวม 5 ชนิด และสารฮาลอน (Halon)   
3 ชนิด รวมสารควบคุมทั้งสิ้น 8 ชนิด ซึ่งสารเหลํานี้ถูกใช๎ในอุตสาหกรรมหลายประเภท เชํน สารท าความเย็นในตู๎เย็น 
เคร่ืองปรับอากาศ ใช๎เป็นก๏าซส าหรับเป่าโฟม และเป็นฉนวนในโฟม รวมทั้งใช๎เป็นตัวท าละลายในการท าความสะอาด ล๎างคราบ
ไขมันสิ่งสกปรกในชิ้นสํวนอิเล็กทรอนิกส์ หรือแม๎แตํสารที่อยูํในกระป๋องสเปรย์  สํวนสารฮาลอนใช๎เป็นสารดับเพลิงในอุปกรณ์
ป้องกัน และระงับอัคคีภัย  ซึ่งการใช๎สาร CFC ก็มีมากในการอุตสาหกรรม นั่นคืออุตสาหกรรมยิ่งพัฒนา ก็จะมีการท าลายโอโซน
กันมากเทํานั้น ชั้นบรรยากาศก็ยิ่งถูกปกคลุมไปด๎วยก๏าซพษิมากขึ้นเทํานั้น ท าให๎ชั้นบรรยากาศตํางๆ ถูกท าลายลงโดยเฉพาะ

โอโซน (OZONE) ที่ถือเป็นก๊าซที่พบมากในชั้นบรรยากาศของโลก ท าหน้า

ช่วยกรองรังสีต่างๆ ดวงอาทิตย์ไม่ให้เข้าสู่โลกของเรา จึงไม่เป็นอันตราย
ต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ แต่เมื่อ โอโซนถูกท าลาย ก็ย่อมส่งผลต่อ
โลกของเรา อาจท าให้โลกร้อนขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่างๆ ตามมา

มากมาย ด้วยเหตุนี้มนุษย์โลกจึงหันมาใส่ใจกับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

16 กันยายน : วันโอโซนโลก (World Ozone Day) 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประวัติ  ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี (15 กันยายน พ.ศ. 2435-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2505) เดิมชื่อ คอร์ราโด เฟโรชี  
Corrado Feroci ชาวอิตาลีสัญชาติไทย เป็นปูชนียบุคคลคนหนึ่งของไทย โดยได๎สร๎างคุณูปการในทางศิลปะจนเป็นที่ร๎ูจัก
กว๎างขวาง ทั้งยังเป็นผู๎กํอตั้ง และครูสอนศิลปะในมหาวิทยาลัยศิลปากร จนเป็นที่รักใครํและนับถือทั้งในหมูํศิษย์ และอาจารย์ 
และได๎รับการยกยํองเป็นปูชนียบุคคลของมหาวิทยาลัยแหํงนี้ มีผลงานที่โดดเดํนหลายอยํางในประเทศไทย ได๎แกํ พระราชา  
นุสาวรีย์ของสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ที่สวนลุมพินี และ อนุสาวรีย์ท๎าวสุรนารี ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี เกิดเมื่อวันที่ 
15 กันยายน พ.ศ. 2435 ในเขตซานโจวันนี (San Giovanni) เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี บิดาชื่อ นาย Artudo Feroci  และ
มารดาชื่อนาง Santina Feroci เมื่ออายุ 23 ปี สามารถสอบผํานเป็นศาสตราจารย์ จากราชวิทยาลัยศิลปแหํงนครฟลอเรนซ์    
(The Royal Academy of Art of Florence) ปี พ.ศ. 2441 ได๎เข๎าศึกษาในระดับชั้นประถม หลักสูตร 5 ปี หลังจากจบหลักสูตร  
จึงเข๎าศึกษาตํอในโรงเรียนระดับมัธยมอีก 5 ปี หลังจากนั้นจึงเข๎าศึกษาทางด๎านศิลปะในโรงเรียนราชวิทยาลัยศิลปะ แหํงนคร 
ฟลอเรนซ์ จบหลักสูตรวิชาชําง 7 ปี ในขณะที่มีอายุ 23 ปี และได๎รับประกาศนียบัตรชํางปั้นชํางเขียน ซึ่งตํอมาได๎สอบคัดเลือก
รับปริญญาบัตรเป็นศาสตราจารย์มีความรอบรู๎ทางด๎านประวัติศาสตร์ศิลป์ วิจารณ์ศิลป์ และปรัชญาโดยเฉพาะมีความสามารถ
ทางด๎านศิลปะแขนงประติมากรรมและจิตรกรรม ปี พ.ศ. 2466 ทํานได๎ชนะการประกวดการออกแบบเหรียญเงินตราสยาม     
ที่จัดขึ้นในยุโรป ด๎วยเหตุนี้จึงเดินสูํแผํนดินสยามเพื่อเข๎ามารับราชการเป็นชํางปั้นประจ ากรมศิลปากร ในรัชสมัย 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2466 ได๎รับการแตํงต้ังให๎เป็นอาจารย์สอนวิชาชํางปั้นหลํอ 
แผนกศิลปากร สถานแหํงราชบัณฑิตสภา ในสมัยสงครามโลกคร้ังที่  2 พ.ศ. 2485 ประเทศอิตาลียอมพํายแพ๎แกํฝ่าย
สัมพันธมิตร ชาวอิตาเลียน ในประเทศไทยตกเป็นเชลยของ ประเทศเยอรมนี กับ ญ่ีปุ่น แตํรัฐบาลไทยขอควบคุมตัวทําน
ศาสตราจารย์ คอร์ราโด เฟโรจี ไว๎เอง และ หลวงวิจิตรวาทการ ได๎ด าเนินการท าเร่ืองราวขอโอนสัญชาติจากอิตาเลียนมาเป็น
สัญชาติไทย โดยเปลี่ยนชื่อของทํานให๎มาเป็น "นายศิลป์ พีระศรี" เพื่อคุ๎มครองทํานไว๎ ไมํต๎องไปถูกเกณฑ์เป็นเชลยศึก         
ให๎สร๎าง ทางรถไฟสายมรณะ และ สะพานข๎ามแมํน้ าแคว เมืองกาญจนบุรี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได๎เร่ิมวางหลักสูตร    
วิชาจิตรกรรมและประติมากรรมขึ้นในระยะเร่ิมแรกชื่อ " โรงเรียนประณีตศิลปกรรม" ตํอมาเปลี่ยนชื่อเป็น"โรงเรียนศิลปากร
แผนกชําง" และในปีพ.ศ. 2485 กรมศิลปากรได๎แยกจากกระทรวงศึกษาธิการไปขึ้นอยูํกับส านักนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล  
ในขณะนั้นโดย ฯพณฯจอมพลป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีตระหนักถึงความส าคัญของศิลปะวําเป็นวัฒนธรรมที่ส าคัญยิ่ง
สาขาหนึ่งของชาติ จึงได๎มีค าสั่งให๎ อธิบดีกรมศิลปากร ในขณะนั้นคือ พระยาอนุมานราชธน ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
และ ตรา พระราชบัญญัติ ยกฐานะโรงเรียนศิลปากรขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยศิลปากร มีคณะจิตรกรรมประติมากรรม เป็นคณะ
วิชาเดียวของมหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดสอนเพียง 2 สาขาวิชาคือ สาขา จิตรกรรม และสาขา ประติมากรรม โดยมี ศาสตราจารย์ 
ศิลป์ พีระศรีเป็นผู๎อ านวยการสอนและด ารงต าแหนํงคณบดี คนแรก ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได๎รับมอบหมายจากรัฐบาล
ไทยให๎ออกแบบปั้น ควบคุมการหลํอพระราชนุสาวรีย์ และอนุสาวรีย์ส าคัญของประเทศไทย โดยการปั้นต๎นแบบส าหรับ     
พระปฐมบรมราชานุสรณ์ ตั้งแตํปี พ.ศ. 2472 - 2477 อนุสาวรีย์ท๎าวสุรนารี พ.ศ. 2484 พระราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระมงกุฎ
เกล๎าเจ๎าอยูํหัว สวนลุมพินี และการออกแบบพระพุทธรูปปางลีลา ประธานพุทธมณฑลศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ถึงแกํกรรม 
ที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 รวมสิริอายุได๎ 69 ปี 7 เดือน 29 วัน 

 

 

15 กันยายน : วันศิลป์ พีระศรี 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2472
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2477
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/14_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2505


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งานประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได๎ท าการเปิดศูนย์ซํอมสร๎าง เพื่อชุมชน (Fix It Center) โดยป  ธาน           ผู๎อ านวยการ
                                        ำบลดอยลาน  อ าเมือง  จังหวัดเชียงราย ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2554  และได๎  
ลงนามความรํวมมือ MOU                  ชัยชนะ    ย     . ดอยลาน ตลอดจนมอบอุปกรณ์ชํางให๎กับชุมชน 
 นอกจากนี้ ประธานในพิธี ได๎มอบอุปกรณ์ ให๎กับผู๎อ านวยการ ขจรศักดิ์  ควรคิด  ผู๎อ านวยการ โรงเรียนโล๏ะป่าตุ๎ม      
เป็นผู๎รับมอบอุปกรณ์  ได๎แกํ 
 1.  การติดตั้งมุ๎งลวด ศูนย์เด็กเล็กกํอนวัยเรียน จ านวน 2 ห๎อง 
 2.  จานรับสัญญาณดาวเทียม 
 3.  โทรทัศน์ และเคร่ืองเลํน DVD        ย                
 4.  ศูนย์นวดเพื่อสุขภาพ ในชุมชน 
 หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิด ประธาน คณะกรรมการโครงการ ผู๎บริหาร อบต. ดอยลาน และแขกผู๎มีเกียรติ เยี่ยมชม
นิทรรศการโครงการ ผลงานของกลุํมแมํบ๎าน และการสอนวิชาชีพให๎กับชุมชน การสอนสุขอนามัยให๎เด็ก อบต. กลุํมวัยเรียน 

ขา้ราชการครไูปราชการ..สปัดาหน์ี ้

 

 รองฯ เกษมศรี  แอทท์วูด, รองฯ ปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ, รองฯ เจริญ  เชื้อเมืองพาน, ครูเกสรา วิภูสันติ และนาย        
จันทร์แก๎ว  ไลวรรณ์  เข๎ารํวมประชุมหารือในการจัดกิจกรรมตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการแขํงขันทักษะ องค์การวิชาชีพ                  
การเตรียมการทดสอบ Pre V-NET และ V-NET และกีฬาอาชีวะเกมส์ วันที่ 15-16 กันยายน 2554 ตั้งแตํเวลา  08.30 น. – 17.00 น.  
ณ  ห๎องโสตทัศนศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคนําน จ.นําน 
 
  
 
  

 ศูนย์การค๎าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย มีนโยบายสํงเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท๎องถิ่น วัฒนธรรมล๎านนา รวมทั้งงาน
ฝีมือของนักศึกษาให๎เป็นที่ร๎ูจักสูํท๎องตลาด และเป็นการพัฒนาศักยภาพ การเรียนร๎ู และเสริมสร๎างประสบการณ์  ดังนั้นวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย จึงได๎มอบหมายให๎ตัวแทน ครู นักเรียน นักศึกษา เข๎ารํวมออกบูธแสดงผลงาน และกิจกรรมความสามารถ
ด๎านงานฝีมือ ระหวํางวันที่ 16-25 กันยายน 2554  ณ  ลานกิจกรรมโซนกาดหลวง  ก าหนดการกิจกรรมตําง ๆ  ดังนี้   
16 – 19 กันยายน 2554 -   แผนกวิชาคหกรรม/แผนกวิชาการโรงแรม สาธิต และจัดนิทรรศการ                                  
20 – 22 กันยายน 2554     -  แผนกวิชาผ๎าและเครื่องแตํงกาย/แผนกวิชาการจัดการธุรกิจทํองเที่ยว สาธิต และจัดนิทรรศการ 
23 – 25 กันยายน 2554     -  แผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/อาหารและโภชนาการ สาธิต และจัดนิทรรศการ 
           หมายเหตุ               -  แผนกวชิาการตลาด/แผนกวิชาการเลขานุการ/แผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาเทคโนโลยีสาระ 
                                            สนเทศ สาธิต และจ าหนํายผลิตภัณฑ์ 

 ผู๎อ านวยการคนึงนิจ  พรหมเนตร เข๎ารํวมประชุมหารือในการจัดกิจกรรมตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการแขํงขันทักษะองค์การ
วิชาชีพ การเตรียมการทดสอบ Pre V-NET และ V-NET และกีฬาอาชีวะเกมส์ วันที่ 15-17 กันยายน 2554 ตั้งแตํเวลา 08.30 น. – 
17.00 น.  ณ  ห๎องโสตทัศนศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคนําน จ.นําน 
 
  
 
  


