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• พิธีถวายพระพรและกิจกรรมวันแม่ เนื่ องในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ ้าสิ ริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12
สิงหาคม 2558 วิทยาลัยฯ โดย อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู ้จัดการ/
ผู ้อํานวยการ เรียนเชิญคุณแม่ดีเด่น ประจําปี 2558 จํานวน 9 ท่าน พร ้อมทัง้
ผู ้บริหาร อาจารย ์ บุคลากรและนักศึกษาทุกคน ร่วมพิธีถวายพระพร เพื่อ
ถวายความจงรักภักดีแด่พระองค ์ท่านและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
่ น 3 สถาบันหลักที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
พระมหากษัตริย ์ ซึงเป็

ในโอกาสนี ้ ขอแสดงความยินดีกบ
ั คุณแม่ดีเด่น ประจําปี 2558 จํานวน 9 ท่าน ดังนี ้
่
1.คุณแม่จงิ คุณแม่นายสิทธิช ัย ยอดลวด สาขางานไฟฟ้ ากําลัง
2.คุณแม่ศรีวิไล
คุณแม่นายอรรถสิทธิ ์ แสงธรรม สาขางานการโรงแรม
3.คุณแม่จน
ั ทร ์ทิพย ์ คุณแม่นายอรรถพล ลัง สาขางานอิเล็กทรอนิ กส ์
4.คุณแม่จรรยา
คุณแม่นายธวัช เตจ๊ะยอด สาขางานยานยนต ์
5.คุณแม่ปราณี
คุณแม่นายปรัชญา มะชะลา สาขางานก่อสร ้าง
6.คุณแม่ธิดา
คุณแม่นางสาวศศิธร โชติพล สาขางานธุรกิจค ้าปลีก
7.คุณแม่ทรายแก ้ว คุณแม่นางสาวชฎาพร คํายอย สาขาคอมพิวเตอร ์ธุรกิจ
8.คุณแม่สุพต
ั รา
คุณแม่นายวชิระ หลําเล็ก สาขางานเทคนิ คคอมพิวเตอร ์
9.คุณแม่จน
ั ทร ์ฉาย คุณแม่นายสุทธิช ัย ตาติรงั ษี สาขางานเทคนิ คอุตสาหกรรม

การเทศนาธรรมเกี่ยวกับพระคุณแม่ โดยอาราธนาเรียนเชิญ พระอธิการดนัย เจ ้าอาวาสวัดร ้อยจันทร ์ อ.หางดง และท่านได ้มอบเกียรติบต
ั ร
แม่ดีเด่น เป็ นต ้น
รางวัลนักศึกษาที่ชนะการประกวดการอ่านออกเสียง
รางวัลชนะเลิศ - น.ส.เสาวณี ย ์ กิตติพนาไพร การโรงแรมฯ
รองอันดับ 1 - น.ส. ทุน ลุงป่ าง การโรงแรมฯ
รองอันดับ 2 - น.ส. แสงเงิน สึ่งสุข คอมพิวเตอร ์ธุรกิจ
และรางวัลชมเชยอีก 8 รางวัล
นักศึกษาที่ได้รบ
ั รางวัลจากการกล่าวสุนทรพจน์
รางวัลชนะเลิศ - นายธีรนัย ฟั่นเขียว การโรงแรมฯ
รองอันดับ 1
- น.ส.กนกวรรณ บุญเมือง คอมพิวเตอร ์ธุรกิจ
รองอันดับ 2
- น.ส. ลลิตภัทร ใจผ่อง คอมพิวเตอร ์ธุรกิจ
และรางวัลชมเชย 3 รางวัล กิจกรรมนี ้จัดขึน้ ณ ห ้องประชุมใหญ่อริยวิทย ์
้ ธก
เมื่อเสร็จสินพิ
ี ารภายในวิทยาลัยแล ้ว อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร
ผู ้จัดการ/ผู ้อํานวยการ ได ้นํ าคณะผู ้บริหารและตัวแทนนักศึกษา จ ัด
่ นอีกหนึ่ งกิจกรรมที่วิทยาลัย
โครงการปล่อยมัจฉา คืนสู ่วารี ซึงเป็
้
่
เทคโนโลยีเอเชีย จ ัดขึนเพือถวายเป็ นพระราชกุศลเนื่ องในวัน
้ ดช ัยมงคล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี ณ ท่านํ าวั

• ร่วมพิธีถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี อ.ทนงศักดิ ์ คําสายใย รองผู ้อํานวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา นํ าหัวหน้าสาขางาน
คอมพิวเตอร ์ธุรกิจ / หมวดวิชาสามัญสัมพันธ ์ /
ฝ่ ายส่งเสริมการศึกษาและฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ของวิทยาลัยฯ ได ้เข ้าร่วมพิธีถวายพระพรช ัย เนื่ อง
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ ้า
์
สิ ริกิติพระบรมราชิ
นีนาถ จัดโดย จ.เชียงใหม่ ซึง่
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิต ผู ้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ เป็ นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 12 สิงหาคม 2558

• รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ ์เธอ พระองค ์
เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินด
ั ดามาตุ
คุ ้มขันโตกและศูนย ์ประชุมนานาชาติคุ ้มคํา
โดย ดร.วัชระ ต ันตรานนท ์ ประธาน
กรรมการฯ และท่านผู ร้ บ
ั ใบอนุ ญาต
ของวิทยาลัยฯ ได ้รับเกียรติจาก นายสุรพล
พนัสอําพล ผู ้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
้ อง ร่วมรับเสด็จ
และทีมจัดงานจากหอหมันเมื
พระเจ้าวรวงศ ์เธอ พระองค ์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินด
ั ดามาตุ เนื่ องในวโรกาส
่ั
่
เสด็จในงานกาล่าดินเนอร ์การกุศล " อ ัตลักษณ์แฟชนชนเผ่
า-ล้านนาสู ่วิจิตราพัสตราอาเซียน”
ในการนี ้ นักศึกษาสาขางานการโรงแรม วิทยาลัย
เทคโนโลยีเอเชีย ได้ร่วมถวายงานบริการอาหารและ
่
้ ้ ด้วย ณ ศูนย ์ประชุม
เครื่องดืมในงานรั
บเสด็จฯ ครังนี
นานาชาติคุ ้มคํา-คุ ้มขันโตก จ.เชียงใหม่ จัดโดยกลุม
่ จังหวัด
่
่
ภาคเหนื อตอนบน 1 เมือวันที 22 สิงหาคม 2558

• งานสัปดาห ์วิทยาศาสตร ์ เนื่ องในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมาเป็ นวันวิทยาศาสตร ์แห่งชาติ อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู ้จัดการ/
้
ผู ้อํานวยการ เป็ นประธานเปิ ดนิ ทรรศการสัปดาห ์วิทยาศาสตร ์ฯ จัดขึนระหว่
างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณลานเอนกประสงค ์

้ การแข่งขันวอร ์เทกซ ์ วงแหวน ( Ring Vortex) การประกวดเครืองแต่
่
ชนั้ 2 อาคารอริยวิทย ์ ในงานนี มี
งกายจากวัสดุเหลือใช ้ และการแสดง
้
นิ ทรรศการและโครงงานทางวิทยาศาสตร ์ของนักศึกษาทุกชนปี
ั
• ดู งานที่ NBT และวิทยุการบิน อ.พรเทพ ไชยวรรณ์ หัวหน้าสาขางานอิเล็กทรอนิ กส ์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ นํ านักศึกษาและ
อาจารย ์ในสาขาฯ ได ้เข ้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สถานี วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 และได ้เข ้า
เยี่ยมชมพร ้อมศึกษาดูงานอีกครัง้ ณ ศูนย ์ควบคุมการบินเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558

• Big Cleaning Day นักศึกษาและอาจารย ์สาขางานเทคนิ คอุตสาหกรรม ได ้เข ้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day ของเทศบาล
ตําบลหนองหอย มีจด
ุ ประสงค ์เพื่อรณรงค ์ให ้ตําบล
่
หนองหอยเป็ นชุมชนทีสะอาด
สวยงาม น่ าอยู่อาศัย
ลดภาวะหมอกควันและฝุ่ นละออง ลดภาวะโลกร ้อน เป็ น
การบูรณาการพัฒนาเมืองตามแนวทาง Green and
้ งเป็ นการสร ้างความสามัคคีในชุมชนฯ พิธี
Clean ทังยั
เปิ ดโครงการฯโดย นายกเทศบาลตําบลหนองหอย นาย
ณรงค ์ วิบูลย ์มา โดยพัฒนาลําเหมืองพญาคํา จนถึง
ป่ าช ้าหมู่ 4 บ ้านสันป่ าเลียง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม
2558

