 พิธีถวายพระพรช ัยสมเด็จพระเจ้าอยู ่หวั รัชกาลที่ ๑๐ ผูบ้ ริหาร อาจารย ์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย พร ้อมใจ
จัดพิธถ
ี วายพระพรชัย เนื่ องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ ้าอยูห
่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวง
่
่
่
รัชกาลที ๑๐ เมือวันที 28 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
 บันทึกเทปอาเศียรวาท ถวายพระพรช ัย อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร
ผูจ้ ด
ั การ/ผูอ้ าํ นวยการ นํ าผูบ้ ริหาร คณาจารย ์และตัวแทนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ
เข ้าบันทึกเทปถวายพระพรชัย เนื่ องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ ้าอยูห
่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม โดย
นายสัญลักษณ์ ยี่เมา นักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิ กส ์ เป็ นผูอ้ า่ นคํากล่าว
อาเศียรวาท เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ สถานี วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
NBT จังหวัดเชียงใหม่
 พิธีแสดงตนเป็ นพุทธมามกะและนักศึกษารับกิตติบต
ั รยกย่องว่ามีความประพฤติดี เนื่ องในโอกาสวันเข ้าพรรษาและวัน

้ ม
อาสาฬหบูชา ทางยุวพุทธิกสมาคมเชียงใหม่ ได ้จัดพิธแี สดงตนเป็ นพุทธมามะกะ ในโอกาสนี กลุ
่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี
เอกชนจังหวัดเชียงใหม่-ลําพูน
โดย อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร
ผูจ้ ด
ั การ/ผูอ้ าํ นวยการ วิทยาลัย
เทคโนโลยีเอเชีย ในนามประธาน
กลุม
่ ฯ พร ้อมผูบ้ ริหาร
คณาจารย ์ ได ้นํ านักศึกษาใน
กลุม
่ ฯ จํานวน 900 คน รวมทัง้
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี
เอเชีย เข ้าร่วมพิธแี สดงตนเป็ น
พุทธมามกะ โดย พระครูวิทิต
์
ศาสนาทร รองเจ ้าคณะอําเภอเมืองเชียงใหม่ เป็ นประธานสงฆ ์ และ นายกิตติธเนศ
พันธ ์ภานุ ฉัตร ์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็ น
ประธานฝ่ ายฆราวาส ณ พุทธสถานเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ในโอกาสนี ้ นายสัญลักษณ์ ยี่เมา นักศึกษาสาขา
งานอิเล็กทรอนิ กส ์ ระดับ ปวส.2 ได ้รับกิตติบต
ั รคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ ์ โดยเข ้ารับกิตติบต
ั รฯ จาก นายปวิณ ชํานิ ประศาสน์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ พุทธสถานเชียงใหม่ เมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560
ทีมคนเก่ง Power ASIA สาขาวิชา
ช่างไฟฟ้ากําลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
สมาชิกประกอบด ้วย นายวรกานต ์ เวธน์วรวิช
และนายจาตุรงค ์ อาจอ นักศึกษาระดับชัน้
ปวช. 2 สาขาช่างไฟฟ้ ากําลัง โดยมี อ.ธีรพงษ ์
่ กษา ที่ผ่านการ
ณ เชียงใหม่ เป็ นอาจารย ์ทีปรึ
คัดเลือกรอบแรกในโครงการประกวดนวัตกรรมสี
เขียว ประจําปี 2560 (Youth Greenovation
Awards 2017) เพื่อชิงรางวัลถ ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษา ทุนสนับสนุ นการทําโครงงาน
ถ ้วยรางวัล และโอกาสเป็ นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งโครงงานโอลิมปิ ก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยจะได ้เดินทางไปร่วมเข ้าค่ายนวัตกรรมสูน
่ วัตกิจ ณ องค ์การพิพิธภัณฑ ์วิทยาศาสตร ์แห่งชาติ
(อพวช.) อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2560
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FB : วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
 มอบสวัสดิการพิเศษด้านการศึกษาให้แก่บุตร ธิดาบุคลากร
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (โรบินสันเชียงใหม่)
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาในเครือ วี กรุป๊ คือ
1.โรงเรียนวชิรวิทย ์ เชียงใหม่ 2.โรงเรียนวชิรวิทย ์ เชียงใหม่ ช ้างคลาน
3.วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย 4.วิทยาลัยพาณิ ชยการลานนา
ได ้ร่วมลงนามบันทึกข ้อตกลงสวัสดิการด ้านการศึกษากับ บริษท
ั ซีอาร ์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด เพื่อมอบสวัสดิการพิเศษด ้านการศึกษาให้แก่บุตร ธิดา ของบุคลากร
บริษท
ั ซีอาร ์ (ประเทศไทย) จํากัด

ทําความดีบริ จาคโลหิตน้อมจิตรําลึก
สํานึ กในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
อ.วิไลรัตน์
เกียรติไชยากร ผูจ้ ด
ั การ/ผูอ้ าํ นวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย เป็ นกําลังใจให้นักศึกษา
และอาจารย ์ ของวิทยาลัยฯ ที่ได ้ร่วม “ทําความดี
บริจาคโลหิตน้อมจิตรําลึกสํานึ กในพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ บริจาคโลหิตถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ ๙ เพื่อนํ าไป
ช่วยเหลือผูป้ ่ วย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
่
 เชิญวิทยากรพิเศษบรรยายธุรกิจอาหารและเครื่องดืมในโรงแรม
อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผูจ้ ด
ั การ/ผูอ้ าํ นวยการ
่ ่มในโรงแรม” โดยได ้รับเกียรติจากคุณพงษ ์พันธ ์ สืบแสงไทย แบรนด ์
เป็ นประธานเปิ ดการอบรมในหัวข ้อ “ธุรกิจอาหารและเครืองดื
แอมบาสเดอร ์ บริษท
ั บราวน์ฟอร ์แมน
ประเทศไทย ให้แก่นักศึกษาสาขางานการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว เพื่อให้เห็นถึงการ
สร ้างความพึงพอใจ และการประทับใจให้แก่
ลูกค ้าในการทํางานต่อไป เมื่อวันที่ 19
้
กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชัน1
อาคารวิทยวัฒน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
 ต้อนรับคณะผู บ
้ ริ หารจาก Shanghai Jian Qiao University ประเทศจีน อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผูจ้ ด
ั การ/
ผูอ้ าํ นวยการ และผูบ้ ริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยี
เอเชีย ให้การต ้อนรับคณะผูบ้ ริหารจาก
Shanghai Jian Qiao University ประเทศจีน
ในโอกาสเข ้าเยี่ยมชมบรรยากาศและศึกษาดูงาน
การเรียนการสอนด ้านช่างอุตสาหกรรม
บริหารธุรกิจและการโรงแรมและการท่องเที่ยว
่
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ซึงบรรยากาศใน
การต ้อนรับและการหารือร่วมกัน เป็ นไปอย่างดีย่งิ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
การตรวจติดตามการใช้
จ่ายเงินอุดหนุ นฯ คณะผูบ้ ริหาร
วิทยาลัย ให้การต ้อนรับ นายปัญญชาติ
วงษ ์ปัญญา รองผูอ้ าํ นวยการ
วิทยาลัยเทคนิ ค และคณะเจ ้าหน้าที่
ผูเ้ กี่ยวข ้องในการตรวจติดตามค่าใช ้จ่าย
เงินอุดหนุ น ประจําปี งบประมาณ 2560
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย เมือวันที่
24 กรกฎาคม 2560


 ขอเชิญร่วมบริ จาคหนังสือและอุปกรณ์การเรี ยนฯ โครงการห้องสมุดนี ้ พี่ให้น้อง ปี ที่ 11
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย เชิญทุกท่านร่วมบริจาคหนังสือเรียน หนังสืออ่านนอกเวลา อุปกรณ์การเรียน
้ อง เพื่อจัดทําโครงการ "ห้องสมุดนี ้ พี่ให้น้อง ปี ที่ 11" ให้แก่นักเรียน
อุปกรณ์กีฬา วัสดุใช ้กันห้
โรงเรียนแม่แฮใต ้ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยทางอาจารย ์ และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ จะเดินทางไป
ปรับปรุงห้องสมุดระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2560 นี ้ ท่านที่มีความประสงค ์สามารถร่วมบริจาคได ้ที่
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท ์ 0-5314-0244 ถึง 5

