
 
 

ที่   ธ  ๐๖๔๑.๐๘/                ิทยาลัยการอาชีพบางแก้  

๒๑๐  มู่ ๖  ต าบลนาปะขอ  
  อ าเภอบางแก้   จัง ัดพัทลุง 

   ๙๓๑๔๐  
                      ธัน าคม  ๒๕๖๕ 

 

เรื่อง ประกา รายชื่อผลงาน ิ่งประดิ ฐ์ของคนรุ่นใ ม่ ระดับอาชี ึก าจัง ัดพัทลุง  ประจ าปีการ ึก า   
        ๒๕๖๕ 

เรียน    ผู้อ าน ยการ ถาน ึก า ังกัดอาชี ึก าจัง ัดพัทลุง 

ิ่งที่ ่งมาด้ ย แบบ รุปจ าน นผลงาน ิ่งประดิ ฐ์ของคนรุ่นใ ม่   จ าน น ๑ ชุด 

  ตามท่ีอาชี ึก าจัง ัดพัทลุง มอบ มายใ ้ ิทยาลัยการอาชีพบางแก้  ในนามอนุกรรมการ               
ฝ่ายแผนงานและค ามร่ มมืออาชี ึก าจัง ัดพัทลุง ด าเนินการจัดการประก ด ุดยอดน ัตกรรม
ิ่งประดิ ฐ์ของคนรุ่นใ ม่ และบูรณาการองค์ค ามรู้ ู่ชุมชน ระดับอาชี ึก าจัง ัดพัทลุง ประจ าปี

การ ึก า ๒๕๖๕ ซึ่งจะมีการจัดการประก ด ุดยอดน ัตกรรม ิ่งประดิ ฐ์ฯ ใน ันที่ ๒๑ – ๒๒ ธัน าคม 
๒๕๖๕ ณ ิทยาลัยการอาชีพบางแก้  และตลาดพง ์ทรัพย์บางแก้  อ าเภอบางแก้  จัง ัดพัทลุง นั้น   

          ในการนี้ ิทยาลัยการอาชีพบางแก้  ในนามอนุกรรมการฝ่ายแผนงานและค ามร่ มมือ
อาชี ึก าจัง ัดพัทลุง ได้ด าเนินการ รุปจ าน นผลงาน ิ่งประดิ ฐ์ฯ ตามเอก ารดังแนบ เพ่ือแจ้ง           
ใ ้ ถาน ึก าใน ังกัดอาชี ึก าจัง ัดพัทลุง ทราบ   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

      ขอแ ดงค ามนับถือ 
 
 

         (นาย ิริ ัฒน์  รัก กุล) 
        ผู้อ าน ยการ ิทยาลัยการอาชีพบางแก้  

   ประธานอนุกรรมการฝ่ายแผนงานและค ามร่ มมือ อาชี ึก าจัง ัดพัทลุง 
  

 
 

อนุกรรมการฝ่ายแผนงานและค ามร่ มมือ อาชี ึก าจัง ัดพัทลุง 
โทร. ๐–๗๔๖๙–๗๑๘๕ โทร าร ๐–๗๔๖๙–๗๔๖๗  
ารบรรณอิเล็กทรอนิก ์  :  Phatthalung05 

Email:  saraban@bangkaewac.mail.go.th 
 
 
 
 

๑๑๓๒

๑๖

ต๊



ส ำเนำ 
ที่   ธ  ๐๖๔๑.๐๘/                ิทยาลัยการอาชีพบางแก้  

๒๑๐  มู่ ๖  ต าบลนาปะขอ  
  อ าเภอบางแก้   จัง ัดพัทลุง 

   ๙๓๑๔๐  
                      ธัน าคม  ๒๕๖๕ 

 

เรื่อง ประกา รายชื่อผลงาน ิ่งประดิ ฐ์ของคนรุ่นใ ม่ ระดับอาชี ึก าจัง ัดพัทลุง  ประจ าปีการ ึก า   
        ๒๕๖๕ 

เรียน    ผู้อ าน ยการ ถาน ึก า ังกัดอาชี ึก าจัง ัดพัทลุง 

ิ่งที่ ่งมาด้ ย แบบ รุปจ าน นผลงาน ิ่งประดิ ฐ์ของคนรุ่นใ ม่   จ าน น ๑ ชุด 

  ตามท่ีอาชี ึก าจัง ัดพัทลุง มอบ มายใ ้ ิทยาลัยการอาชีพบางแก้  ในนามอนุกรรมการ               
ฝ่ายแผนงานและค ามร่ มมืออาชี ึก าจัง ัดพัทลุง ด าเนินการจัดการประก ด ุดยอดน ัตกรรม
ิ่งประดิ ฐ์ของคนรุ่นใ ม่ และบูรณาการองค์ค ามรู้ ู่ชุมชน ระดับอาชี ึก าจัง ัดพัทลุง ประจ าปี

การ ึก า ๒๕๖๕ ซึ่งจะมีการจัดการประก ด ุดยอดน ัตกรรม ิ่งประดิ ฐ์ฯ ใน ันที่ ๒๑ – ๒๒ ธัน าคม 
๒๕๖๕ ณ ิทยาลัยการอาชีพบางแก้  และตลาดพง ์ทรัพย์บางแก้  อ าเภอบางแก้  จัง ัดพัทลุง  นั้น   

          ในการนี้ ิทยาลัยการอาชีพบางแก้  ในนามอนุกรรมการฝ่ายแผนงานและค ามร่ มมือ
อาชี ึก าจัง ัดพัทลุง ได้ด าเนินการ รุปจ าน นผลงาน ิ่งประดิ ฐ์ฯ ตามเอก ารดังแนบ เพ่ือแจ้ง           
ใ ้ ถาน ึก าใน ังกัดอาชี ึก าจัง ัดพัทลุง ทราบ   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

      ขอแ ดงค ามนับถือ 
 
 

         (นาย ิริ ัฒน์  รัก กุล) 
        ผู้อ าน ยการ ิทยาลัยการอาชีพบางแก้  

   ประธานอนุกรรมการฝ่ายแผนงานและค ามร่ มมือ อาชี ึก าจัง ัดพัทลุง 
  

 
 

อนุกรรมการฝ่ายแผนงานและค ามร่ มมือ อาชี ึก าจัง ัดพัทลุง 
โทร. ๐–๗๔๖๙–๗๑๘๕ โทร าร ๐–๗๔๖๙–๗๔๖๗  
ารบรรณอิเล็กทรอนิก ์  :  Phatthalung05 

Email:  saraban@bangkaewac.mail.go.th 
 

 

  

 

ณ๊



ส ำเนำคู่ฉบับ 
ที่   ธ  ๐๖๔๑.๐๘/                ิทยาลัยการอาชีพบางแก้  

๒๑๐  มู่ ๖  ต าบลนาปะขอ  
  อ าเภอบางแก้   จัง ัดพัทลุง 

   ๙๓๑๔๐  
                      ธัน าคม  ๒๕๖๕ 

 

เรื่อง ประกา รายชื่อผลงาน ิ่งประดิ ฐ์ของคนรุ่นใ ม่ ระดับอาชี ึก าจัง ัดพัทลุง  ประจ าปีการ ึก า   
        ๒๕๖๕ 

เรียน    ผู้อ าน ยการ ถาน ึก า ังกัดอาชี ึก าจัง ัดพัทลุง 

ิ่งที่ ่งมาด้ ย แบบ รุปจ าน นผลงาน ิ่งประดิ ฐ์ของคนรุ่นใ ม่   จ าน น ๑ ชุด 

  ตามท่ีอาชี ึก าจัง ัดพัทลุง มอบ มายใ ้ ิทยาลัยการอาชีพบางแก้  ในนามอนุกรรมการ               
ฝ่ายแผนงานและค ามร่ มมืออาชี ึก าจัง ัดพัทลุง ด าเนินการจัดการประก ด ุดยอดน ัตกรรม
ิ่งประดิ ฐ์ของคนรุ่นใ ม่ และบูรณาการองค์ค ามรู้ ู่ชุมชน ระดับอาชี ึก าจัง ัดพัทลุง ประจ าปี

การ ึก า ๒๕๖๕ ซึ่งจะมีการจัดการประก ด ุดยอดน ัตกรรม ิ่งประดิ ฐ์ฯ ใน ันที่ ๒๑ – ๒๒ ธัน าคม 
๒๕๖๕ ณ ิทยาลัยการอาชีพบางแก้  และตลาดพง ์ทรัพย์บางแก้  อ าเภอบางแก้  จัง ัดพัทลุง นั้น   

          ในการนี้ ิทยาลัยการอาชีพบางแก้  ในนามอนุกรรมการฝ่ายแผนงานและค ามร่ มมือ
อาชี ึก าจัง ัดพัทลุง ได้ด าเนินการ รุปจ าน นผลงาน ิ่งประดิ ฐ์ฯ ตามเอก ารดังแนบ เพ่ือแจ้ง           
ใ ้ ถาน ึก าใน ังกัดอาชี ึก าจัง ัดพัทลุง ทราบ   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

      ขอแ ดงค ามนับถือ 
 
 

         (นาย ิริ ัฒน์  รัก กุล) 
        ผู้อ าน ยการ ิทยาลัยการอาชีพบางแก้  

   ประธานอนุกรรมการฝ่ายแผนงานและค ามร่ มมือ อาชี ึก าจัง ัดพัทลุง 
  

 
 

อนุกรรมการฝ่ายแผนงานและค ามร่ มมือ อาชี ึก าจัง ัดพัทลุง 
โทร. ๐–๗๔๖๙–๗๑๘๕ โทร าร ๐–๗๔๖๙–๗๔๖๗  
ารบรรณอิเล็กทรอนิก ์  :  Phatthalung05 

Email:  saraban@bangkaewac.mail.go.th 
 

ณ๊












































































