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วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

“ร่วมน้อมจิตอธิษฐาน ถวายพระพร และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ�าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรม 
หลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา“พระองค์ภาฯ” ให้ทรงหายจาก พระอาการประชวร ขอสิ�งศักดิ�สิทธิ� คุ้มครอง พระองค์”

        เมื� อวันที�  ๖ มกราคม ๒๕๖๖ นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้ อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองพร้อมคณะผู้ 
บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมถวายพระพร และลงนามถวายพระพรสมเด็จ 

พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ�าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื� อแสดงความจงรักภักดี 
น้อมสาํนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื� อเป�นการถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

ประจาํ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

ประชาสัมพันธ วษท.ระนอง 077-897756



19 ม.5 ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000

        เมื� อวันที�  ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖  นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้ อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง มอบหมายให้ นางเปรมวดี 
ศศิสุวรรณพงศ์ รองผู้ อํานวยการวิทยาลัย นายสิทธิชัย เชนทร รองผู้ อํานวยวิทยาลัย และคณะครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ขอแสดงความยินดีกับครูที� ได้รับรางวัลในกิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ในครั�งนี� ๑ .รางวัลผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา 

ประจาํป�พุทธศักราช ๒๕๖๖ นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร ผู้ อํานวยการวิทยาลัยฯ นางเปรมวดี ศศิสุวรรณพงศ์ รองผู้อํานวยการ 
และนายสิทธิชัย  เชนทร รองผู้ อํานวยการ  ๒ .รางวัลครูที� เป�นแบบอย่างที� ดี ประจาํป�พุทธศักราช ๒๕๖๖ คุณครูเพียงพร จิตคําภู  

และคุณครูวัชรา ปลายชัยภูมิ ๓ .รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษา ประจาํป�พุทธศักราช ๒๕๖๖ คุณครูปราโมท หาญณรงค์ ๔ .รางวัลครูมีจิต 
อาสา อุทิศตนเพื� อส่วนรวม ประจาํป�พุทธศักราช ๒๕๖๖ คุณครูประสงค์  มาน้อย และคุณครูจรัล  ชนะ ๕ .รางวัลครูในดวงใจประจาํป� 

พุทธศักราช ๒๕๖๖ คุณครูปราโมท หาญณรงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

ประจํา เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

ประชาสัมพันธ วษท.ระนอง 077-897756
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วิ ท ย าลั ย เ กษตรแล ะ เ ทค โ น โ ล ยี ร ะ นองวิ ทย าลั ย เ กษตรแล ะ เ ทค โ น โ ล ยี ร ะ นอง

ประจํา เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖
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“พิธีถวายเครื�องราชสักการะ” เนื�อง�นวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช เพื�อน้อมราํลึก�นพระมหากรุณาธิคุณอย่าง
หาที� สุดมิได้ �นวันที�  ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ มอบหมาย�ห้นางเปรมวดี 
ศศิสุวรรณพงศ์ รองผู้อํานวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยครูสุดารัตน์ ทอง�ตรภพ และครูนุสสรา น้อยศรีอยู่  ร่วมพิธี 
ถวายเครื�องราชสักการะ เนื�อง�นวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช เพื�อน้อมราํลึก�นพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายศักระ 
กป�ลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป�นประธาน�นพิธีวางพานพุ่มดอก�ม้สด ณ โต๊ะหมู่บูชาเบื�องหน้าพระบรม 

ฉายาลักษณ์ พ่อขุนรามคําแหงมหาราช พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี เนื�อง�นวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช 
ประจําป� ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง 

วนัที� ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖วนัที� ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖

วนัพอ่ขุนรามคาํแหงมหาราชวนัพอ่ขุนรามคาํแหงมหาราช
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วารสารประชาสัมพันธ์

วิ ท ย าลั ย เ กษตรแล ะ เ ทค โ น โ ล ยี ร ะ นองวิ ทย าลั ย เ กษตรแล ะ เ ทค โ น โ ล ยี ร ะ นอง

ประจํา เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖
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ในวันที�  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ มอบหมาย�ห้ นางเปรมวดี ศศิสุวรรณพงศ์ 
รองผู้อํานวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยครูปราโมท หาญณรงค์ และครูสนธยา แสวงผล ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ 

เนื�อง�นวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมจังหวัดระนอง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง 
โดยมีนายศักระ กป�ลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป�นประธาน�นพิธี พร้อมด้วยนางสุกีรติ กป�ลกาญจน์ นายกเหล่ากาชาด 

จังหวัดระนอง นายป�ยพงศ์ ชูวงศ์ นายบุญชัย สม�จ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการศาลตุลาการ ทหาร 
ตํารวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า และประชาชนทุกหมู่ เหล่าเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ภาย�นพิธีมีการวางพานพุ่มดอก�ม้สดถวายราชสักการะ จุดธูปเทียน เครื�องทองน้อย เบื�องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระ 
นเรศวรมหาราช พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี เพื�อเทิดพระเกียรติ และน้อมราํลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที�สมเด็จพระนเรศวร 

มหาราช ทรงมีต่อปวงชนชาว�ทย

วนัที� ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖วนัที� ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖

วนัยทุธหตัถ ีวนัยทุธหตัถ ี
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วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

#สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส .) Safe school zone by kasetranong ในวันอังคารที�  ๒๔ มกราคม พ .ศ .๒๕๖๖ 
วิทยาลัยได้จัดโครงการ Safe school zone by kasetranong ป�การศึกษา ๒๕๖๖ มอบความรู้การใช้กฎหมายป�ายจราจร และสร้าง 

จิตสาํนึกในการขับขี�บนท้องถนนให้แก่ พระภิกษุสงฆ์คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง และนักเรียน 
โรงเรียนบ้านนกงาง โดยมีนายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้ อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง เป�นประธานในพิธีเป�ด ซึ�งมีพระมหา 
พิพัฒน์สุจินโน เจ้าอาวาสวัดบ้านนกงาง จังหวัดระนอง และนายชนายุส ช่วยณรงค์ (สาํนักงานขนส่งจังหวัดระนองกรมการขนส่งทางบก)
ให้เกียรติเป�นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ซึ�งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก…สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง 

เสริมสุขภาพ (สสส .) และมีนางสาวสาวิตรี หมั�นช่วยผู้สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส .) ติดตามการดําเนินโครงการ 
Safe school zone by kasetranong ป�การศึกษา ๒๕๖๖ เป�นที� เสร็จสิ�นและสมบูรณ์ #ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองขอ 

ขอบคุณสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส .)ที�สนับสนุน และมอบโครงการดีๆให้กับทางวิทยาลัยฯ

ประจาํ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

ประชาสัมพันธ วษท.ระนอง 077-897756
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Ranong College of Agriculture and technology
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

ในวันจันทร์ที�  ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้ อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเนื� องในโอกาสครบรอบ ๔๔ ป� โดยมีพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ ศาลพระภูมิ 

พิธีบวงสรวงพระพิรุณ และศาลพ่อตาโชงโด

ประจํา เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

ประชาสัมพันธ วษท.ระนอง 077-897756

วนัสถาปนา ๔๔ ป�วนัสถาปนา ๔๔ ป�  
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วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

ในวันที�  ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ นําโดยนายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้ อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
นางเปรมวดี ศศิสุวรรณพงศ์ รองผู้ อํานวยการฝ�ายบริหารทรัพยากร นายสิทธิชัย เชนทร รองผู้อํานวยการฝ�ายวิชาการ รวมถึงคณะครู 
และบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองได้รับการนิเทศ และคําปรึกษาการจัดการเรียนการสอนและการจัดการอาชีวศึกษาตาม 
หลักสูตรฐานสมรรถนะ โดนมีกิจกรรมนิเทศให้คําปรึกษาการจัดการเรียนการสอนและการจัดการอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการยกระดับ 
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศพัฒนา ประจาํป�งบประมาณ พ .ศ .  ๒๕๖๖ ซึ�งมีนางพันธ์ทวี สหะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ 
ชาํนาญการพิเศษ และนายสันติ ทองแก้วเกิด ศึกษานิเทศก์ชาํนาญการ หน่วยงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ สาํนักงานคณะกรรมการการ 

อาชีวศึกษา เป�นผู้นิ เทศ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรวิทลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ต้องขอบคุณศึกษานิเทศก์ 
หน่วยศึกษานิเทศก์ ทุกท่านที� ให้ความสาํคัญในการเรียนการสอน รวมถึงสะท้อนความคิดเห็น ป�ญหาการจัดการเรียนการสอน 

ผลลัพธ์ผู้ เรียน และความต้องการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
 

ประจํา เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

ประชาสัมพันธ วษท.ระนอง 077-897756
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ในระหว่างวันที�  ๒๖-๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง จัดการแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัยฯ (ลูกพระพิรุณเกษตร 
ระนองเกมส์)ประจาํป�การศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้ อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ให้เกียรติเป�น 

ประธานในพิธีเป�ดพร้อมด้วยนางเปรมวดี ศศิสุวรรณพงศ์ รองผู้ อํานวยการวิทยาลัย นายสิทธิชัย เชนทร รองผู้อํานวยการวิทยาลัย คณะครู 
บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาลูกพระพิรุณเกษตรระนองฯ ภายในกิจกรรมประกอบไปด้วยการแข่งขันกรีฑา
 การแข่งขันเปตอง การแข่งขันกีฬาพื� นบ้าน การแข่งขันกองเชียร์ การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันวอลเลย์บอล การแข่นขันแชร์บอล 

รวมถึงการแข่งขันกีฬาพิเศษระหว่างผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน และนักศึกษา เพื� อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี�และน้อง 
เพื� อเป�นการส่งเสริมให้รู้รักสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีนํ�าใจนักกีฬา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

ประจํา เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

ประชาสัมพันธ วษท.ระนอง 077-897756



วันที�จันทร์ที�  ๙ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันพุธที�  ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้ อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ได้มอบหมายและ 
ติดตามการออกแนวแนะการศึกษาต่อ ประจาํป�การศึกษา ๒๕๖๖โดยมีนางเปรมวดี ศศิสุวรรณพงศ์ รองผู้อํานวยการฝ�ายบริหารทรัพยากร นายสิทธิชัย เชน 
ทร รองผู้ อํานวยการฝ�ายวิชาการ นางจรรยพร ศรีชะฏา หัวหน้างานแนะแนว ครูทําหน้าที�รองฝ�ายแผนงานและความร่วมมือ นายปราโมท หาญณรงค์ ครูทํา 
หน้าที�รองฝ�ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ออกแนะแนวให้ข้อมูลการศึกษาต่อสายวิชาชีพเกษตร 
และโรงเรียนพระดาบส ให้แก่โรงเรียนตามสายในจังหวัดระนอง มีดังนี� ๑ .โรงเรียนสายอําเภอสุขสาํราญ (รร .สุขสาํราญราษฎร์รังสรรค์ ,  รร .ดํารงศาสน์วิยา ,  
รร .บ้านบางกล้วยนอก และรร .ไทยรัฐวิทยา)๒ .โรงเรียนสายอําเภอกะเปอร์ (รร .บ้านบางหิน ,  รร .บ้านบางปรุ ,  รร .บ้านนา ,  รร .กะเปอร์วิทยา ,  รร .พัฒนศาสน์ 
วิทยา ,  โต๊ะอีหม่าม ม่วงกลวง ,  รร .  บ้านสาํนัก และรร .บ้านบางเบน) ๓ .โรงเรียนสายอําเภอเมืองระนอง (รร .บ้านขจัดภัย ,  รร .บ้านนกงางม รร .ราชประชานุ 
เคราะห์ ๓๘ ,  รร .บ้านทุ่งหงาว ,  รร .พิชัยรัตนาคาร ,  รร .เทศบาลวัดอุปนันทาราม ,  รร .บ้านหินช้าง ,  รร .สตรีระนอง ,  รร .เทศบาลบ้านเขานิเวศน์ และกศน .อําเภอ 
เมืองระนอง)๔ .โรงเรียนสายอําเภอละอุ่น (รร .บ้านหาดส้มแป�น ,  รร .ระวิราษฎร์บาํรุง ,  รร .บ้านบางขุนแพง .  รร .ละอุ่นใต้ ,  รร .ละอุ่นวิทยาคาร ,  รร .ทุ่งตาพล 

วิทยา และรร .ไทยรัฐวิทยา ๙๗)๕ .โรงเรียนสายอําเภอกระบุรี (รร .นิคมสังเคราะห์ ,  รร .บ้านทุ่งมะพร้าว ,  รร .เพียงหลวง ,  รร .บ้านหาดจิก ,  
รร .บ้านสองแพรก ,  รร .กระบุรีวิทยา และโรงเรียนปากจั�นวิทยา)
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