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ประมวลภาพ
กิจกรรม

กิจกรรมกีฬาสีภายในวิทยาลัยสารพัดชางตราดเกมส

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 นายนพดล หัตถาพงษ รองผูอํานวยการ
เปนประธานในพิธีเปดกิจกรรมกีฬาสีภายในวิทยาลัยสารพัดชางตราดเกมส
ประจําปการศึกษา 2560 ระหวางวันที่ 3 - 4 ต.ค. 60
ณ สนามกีฬาอเนกประสงควิทยาลัยสารพัดชางตราด
..........................................................................................................

กิจกรรมเขาคายพักเเรมและพิธีประจํากองลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ
ประจําปการศึกษา 2560
วันที่ 11-13 ต.ค. 2560 วิทยาลัยสารพัดชางตราด จัดกิจกรรมเขาคายพักเเรมเเละ
พิธีประจํากองลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ประจําปการศึกษา 2560
ระหวางวันทีี 11 - 13 ต.ค. 2560 ณ กองรอยตํารวจตระเวณชายเเดนที่ 116
อําเภอบอไร จังหวัดตราด
................................................................................................................

เปดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
Education to Employment Vocational Bool Camp ครัง้ ที่ 2

วิทยาลัยสารพัดชางตราดเปดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
Education to Employment Vocational Bool Camp ครั้งที่ 2
ระหวางวันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดชางตราด
.............................................................................................................

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยสารพัดชางตราด เขารวมพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ พระเมรุมาศจําลอง ศาลา 100 ปตราดรําลึก หนาศาลากลางจังหวัดตราด
เเละกองลูกเสือวิทยาลัยสารพัดชางตราด เขารวมกิจกรรมจิตอาสา
การปฏิบัติหนาที่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศจําลอง ศาลา 100 ป
ศาลากลางจังหวัดตราด
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ประมวลภาพ
กิจกรรม
ประชุมผูปกครองประจําปการศึกษา 2/2560

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 จัดประชุมผูปกครองประจําปการศึกษา 2/2560
ณ หอประชุม วิทยาลัยสารพัดชางตราด
.......................................................................................................

เขารวมการประกวดสิงประดิษฐของคนรุนใหม
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตราด ประจําปการศึกษา 2560

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เขาการรวมประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดตราด ประจําปการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2
.............................................................................................................

ทําบุญตักบาตรขาวสาร อาหารเเหง เนื่องในวันพอเเหงชาติ
ประจําป 2560

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นายประดิษฐ ฮกทา ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางตราดพรอม
ดวยคณะผูบริหารคณะครู และบุคลากร ทําบุญตักบาตรขาวสาร อาหารเเหง เนื่องใน
วันพอเเหงชาติ ประจําป 2560 ณ บริเวณหนาศาลากลางจังหวัดตราด

................................................................................................................

สวัสดีปใหม 2561

ระหวาง เดือนธันวาคม 2560 - กุมภาพันธ 2561 นายประดิษฐ ฮกทา ผูอํานวยการ
วิทยาลัยสารพัดชางตราด พรอมดวยคณะผูบ ริหารและคณะครูเขาเยีย่ มสถานประกอบการ
เเละมอบของขวัญ เนื่องในเทศกาลปใหมประจําป 2561
...........................................................................................................

กิจกรรมวันคริสตมาส (Christmas Day) ประจําป 2560

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยสารพัดชางตราด จัดกิจกรรม วันคริสตมาส
(Christmas Day) ประจําป 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดชางตราด
.................................................................................................

เขารวมเเขงขันทักษะวิชาชีพ วิชาชีพพื้นฐาน ประจําป 2560
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ระหวางวันที่ 8 - 11 มกราคม 2561 วิทยาลัยสารพัดชางตราด เขารวม
การประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตเเหงประเทศไทย เเขงขัน
ทักษะวิชาชีพ วิชาชีพพืน้ ฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 29 มกราคม 2561 วิทยาลัยสารพัดชางตราด เขารับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมและทรงติดตาม
การดํ า เนิ น งานของโรงเรี ย นตํ า รวจตระเวนชายแดนในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ตราด
ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายเเดนที่ 117

..........................................................................................................

ตอนรับ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ

วันที่ 5 กุมภาพันธ 2561 รวมตอนรับพล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
พรอมดวยคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.ตราดและประชุมคณะรัฐมนตรี
นอกสถานที่(ครม.สัญจร) จ.จันทบุรี ระหวางวันที่ 5-6 ก.พ.
..........................................................................................................

มอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2561
(รอบโควตา)

วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561 วิทยาลัยสารพัดชางตราด รับมอบตัวนักเรียน
นักศึกษาใหม รอบโควตาพิเศษ ประจําปการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดชางตราด
............................................................................................................

พิธีมอบประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษา
ประจําปการศึกษา 2560

วันที่ 9 มีนาคม 2561 นายสุพจน เลียดประถม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
เปนประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560
ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดชางตราด
.........................................................................................................

Fix it Center

วิทยาลัยสารพัดชางตราด ดําเนินโครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it Center)
จํานวน 2 ศูนย ดังนี้ ศูนยโรงเรียนเกาะชางวิทยาคม อ.เกาะชาง จ.ตราด ระหวาง
วันที่ 17-22 มีนาคม 2561 เเละศูนยชุมชนคลองบางพระ อ.เมือง จ.ตราด
ระหวางวันที่ 24-29 มีนาคม 2561
................................................................................................

รวมงาน ตราดรําลึก ประจําป 2561

วันที่ 23 มีนาคม 2560 นายประดิษฐ ฮกทา ผูอ าํ นวยการวิทยาลัยสารพัดชางตราด
พรอมคณะผูบ ริหารเเละบุคลากรรวมเเตงชุดไทยยอนยุค รวมเดินขบวน เนือ่ งใน
วันตราดรําลึก ประจําปการ 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดตราด
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กิจกรรมสรงนํ้าพระ และรดนํ้าดําหัวผูใหญ
เนื่องในเทศกาลสงกรานต ประจําป 2561

วันที่ 30 มีนาคม 2561 นายประดิษฐ ฮกทา ผูอ าํ นวยการวิทยาลัยสารพัดชางตราด
พรอมดวยคณะผูบริหาร และบุคลากร รวมสรงนํ้าพระ และรดนํ้าดําหัวผูใหญ
เนื่องในเทศกาลสงกรานต ประจําป 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดชางตราด
............................................................................................................

โครงการ PTT Tune UP 2018

ระหวางวันที่ 29 มีนาคม - 5 เมษายน 2561 วิทยาลัยสารพัดชางตราด รวมกับสถานี
บริการนํา้ มัน ปตท. ดําเนินกิจกรรม โครงการ PTT Tune UP 2018 ใหบริการตรวจเช็ค
เครื่องยนต ฟรี ณ สถานีบริการนํ้ามัน ปตท. สาขาเเขวงการทางตราด อ.เมือง จ.ตราด
..............................................................................................................

โครงการ ตรวจความพรอมของรถโดยสารฯ ชวงเทศกาลสงกรานต
ประจําป 2561

ระหวางวันที่ 4 - 17 เมษายน 2561 วิทยาลัยสารพัดชางตราด รวมกับบริษทั ขนสงทางบก
ดํ า เนิ น กิ จ กรรม สเเกนเข ม ข น รถโดยสารสาธารณะ ทุ ก สถานนี ข นส ง ทุ ก จุ ด จอด
"รถพรอม คนพรอม ชวงเทศกาลสงกรานต 2561"
.............................................................................................................

วันจักรี ประจําป 2561

วันที่ 6 เมษายน 2561 นายจิรพงค รมเงิน รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางตราด
พรอมดวยคณะครู เเละบุคลากร รวมพิธี วางพานพุม เนื่องในวันจักรี วันที่ระลึกถึง
มหาจักรีบรมราชวงศ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด
.......................................................................................................

มอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม ประจําป 2561 (รอบปกติ)

วันที่ 24 เมษายน 2561 วิทยาลัยสารพัดชางตราด รับมอบตัว นักเรียน
นักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2561 รอบปกติ ครั้งที่ 1
ณ หอประชุมเอกประสงค วิทยาลัยสารพัดชางตราด
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ไมจบ ป.ตรี
ก็เปนเศรษฐีได

ก

"

ความประทับใจ

ารไดเรียนรูจ ากบุคลากร อาจารย รวมถึงคุณครู

ที่มีประสบการณโดยตรงในสาขางานการโรงเเรมทําให
เรามั่ น ใจว า เราได รั บ ความรู  เ ต็ ม ที่ จากบุ ค ลากรที่ มี
คุณภาพ และยัง่ ไดลงมือทําจริง ปฏิบตั จิ ริงในสถานประกอบการ
จริง รวมถึงเรายังไดออกฝกประสบการณกอ นจบภาคเรียน
ในสถานประกอบการทีม
่ ชี อื่ เสียง ระดับจังหวัด เปนเเบรนด
ที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศตลอดระยะเวลาที่ไดรับ
การฝ ก ประสบการณ เราก็ ไ ด เ รี ย นรู  ใ นสิ่ ง ที่ ทํ า จริ ง
ในสถานประกอบการจริงวา เเตกตางจากหองเรียนอยางไร
และไดรบั การพัฒนาตนเองอยูต ลอดเวลาจนไดรบั ความไววางใจ
จากหัวหนางานใหเลื่อน ตําแหนงงาน ทั้งอายุงานยังนอย
และผมยังมัน่ ใจในความเปนอาชีวะทีส่ อนใหผมไดลงมือทําจริง

100%

ไดความรูม
 ากกวาการนัง้ ในหองเรียน ผมมัน่ ใจวาเรียนอาชีวะ
ถามีความมุง มัน่ และตัง้ ใจ ผมมัน่ ใจวาไมตกงาน
ครับ"

"ความมุงมั่นในชีวิตของผม คือ การพัฒนาตนเอง
ใหเปนคนมีคณ
ุ ภาพเติมความรูใ นสิง่ ทีเ่ ราไมร ู ไดลงมือทําจริง
ในสิง่ ทีเ่ ราไมเคยทํา และผมเชือ่ วามันเปนเหมือนการกาวขึน้ บันไดครับ
เพือ่ ยกระดับตนเองใหเปนคนทีม
่ คี ณ
ุ ภาพมากยิง่ ขึน้ นะครับ"

)
ด
ม
(
ี
ว
ท
ญ
ุ
บ
นายศรันย
ศิลยเกา : นายศรันย บุญทวี

การศึกษา :
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 (ปวช.3)
สาขาการโรงเเรม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 2 (ปวส.2)
สาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
วิทยาลัยสารพัดชางตราด
การทํางาน :
เดอะเอมเมอรัลด โคฟ เกาะชาง
( The Emerald Cope Koh Chang )
ตําแหนง :
ผูประสานงานฝายอาหารและเครื่องดื่ม
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ขอบคุณขอมูลจาก ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด เปิดให้บริการห้องพักในวิทยาลัยฯ
“โรงแรมสักทองเพลส”
วิทยาสารพัดชางตราด
236 ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด
โทรศัพท 0-3951-2172 โทรสาร 0-3952-0530 www.tratpt.ac.th
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