
        
 
 
 

           ท่ี ทพอ.   ๐๒๘   / ๒๕๖๑                   วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 

                                 ถนนโรจนะ    อย  ๑๓๐๐๐ 
 
                                  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๑                 
 เรื่อง  ขอเรียนเชิญร่วมงานวนัวิชาการ ครั้งท่ี ๙ (ATCC Academic Fair 9) ปีการศึกษา ๒๕๖๐                            
           เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน……………………………………………………………          
           ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑. ก าหนดการการด าเนินงาน                                           จ านวน  ๑  ฉบบั 
                                ๒. แบบตอบรับและประเภทการแข่งขัน                                 จ านวน  ๑  ฉบับ 
                                ๓. ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน                                            จ านวน  ๑  ฉบับ 

 ด้วยทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ก าหนดจัดงาน   ATCC Academic Fair 9  
วันวิชาการ ครั้งท่ี ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของวิทยาลัยสู่ชุมชน
ภายนอกได้ชมผลงานของนักเรียน และครูวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา  ในวันอาทิตย์ท่ี  ๑๘  และ 
วันจันทร์ที่  ๑๙  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑   

                               ดังนั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จึงขอเรียนเชิญท่าน ได้ให้เกียรติไปร่วมงาน                     
            ATCC Academic Fair 9  และขอความอนุเคราะห์ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาชีพพร้อมท้ัง 
           ชมผลงานและกิจกรรมการแสดงของนักเรียน  ในวันอาทิตย์ท่ี  ๑๘  และวันจันทร์ที่  ๑๙  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑   
           ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ต้ังแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป รายละเอียดตามก าหนดการท่ีส่งมา 
           พร้อมหนังสือฉบับนี้ ท้ังนี้ โปรดส่งแบบตอบรับกลับมายังวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภายในวันท่ี  ๒     
           กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ผ่านทางช่องทางต่อไปนี ้
                                                            ๑. โทรสารวิทยาลัย  ๐-๓๕๓๓-๕๘๗๓ ต่อ ๑๐๐  
                                                   ๒. Email: atcc@atcc.ac.th 
                               จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา วิทยาลัยหวังว่าคงได้รับเกียรติจากท่าน ขอขอบพระคุณมา 
          ณ  โอกาสนี้ 
 
                     ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                     

                           (นางสาวสมจิตร  ศิริเสนา) 
                                ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 
     

งานธุรการ 
 โทร.  ๐-๓๕๓๓-๕๘๗๓  ประชาสัมพันธ์  กด ๐  
           Fax: ๐-๓๕๓๓-๕๘๗๓ ต่อ ๑๐๐   
           Email:  atcc@atcc.ac.th 

mailto:atcc@atcc.ac.th


 
 
 

 
การด าเนินการ 

งานวันวิชาการ คร้ังที่ ๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
ATCC Academic Fair 9 

                                              วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 
วันอาทิตย์ท่ี   ๑๘   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๘.๓๐ น.    การจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานของแผนกวิชา  

   การออกร้านจ าหน่ายสินค้า  
เวลา ๐๙.๐๐ น.    การประกวดส่ิงประดิษฐ์และส่ือการเรียนการสอน   
เวลา ๐๙.๐๐ น.    การประกวดและจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพทุกประเภท 
                         ๑.การแข่งขันกลไกอัจฉริยะ KARAKURI 
                         ๒.การแข่งขันรถประหยัดพลังงานแสงอาทิตย์ 
                         ๓.การแข่งขันออกแบบผลิตภัณฑ์  
                         ๔.การประกวดมารยาทไทย 
                         ๕.การแข่งขันตกแต่งภาพ(Photoshop CS6) ระดับ มัธยมต้น 
                         ๖.การแข่งขันส่ือประสม(Multimedia) ระดับ มัธยมปลาย 
                         ๗.การแข่งขันเขียนเว็บไซด์ ระดับ มัธยมปลาย     
                         ๘.การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับเยาวชน(อายุต่ ากว่า ๑๕ ปี)  
                         ๙.การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับบุคคลท่ัวไป (อายุมากกว่า ๑๕ ปี)    
เวลา ๑๐.๐๐ น.    เย่ียมชมผลงานนักเรียน ผลงานครูทุกแผนกวิชา 
เวลา ๑๒.๐๐ น.    รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ น.    ด าเนินการประกวดและจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพทุกประเภท (ต่อ) 
 
วันจันทรท่ี์   ๑๙   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๘.๓๐ น.    พิธีเปิดงานวันวิชาการและลงนาม MOUกับสถานประกอบการ 
เวลา ๐๙.๐๐ น.    เย่ียมชมผลงานนักเรียน ผลงานครูทุกแผนกวิชา 
เวลา ๐๙.๐๐ น.    การประกวดวงดนตรีนักเรียน/นักศึกษา 
เวลา ๑๒.๐๐ น.    การมอบรางวัลการประกวดและจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพทุกประเภท 
เวลา ๑๒.๐๐ น.    รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๒.๓๐  น.   วง “POTATO”  ซาวด์เช็คเครื่องดนตรี 
เวลา ๑๔.๐๐ น.    การแสดงดนตรี วง “POTATO” 
 
 
 



 

 
แบบตอบรบัเข้าร่วมกิจกรรม  วันวิชาการ ครั้งที่ ๙ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ณ  วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 

 
๑.ชื่อโรงเรียน....................................................................................................................................................................... 
 ช่ือผู้ติดต่อประสานงาน........................................................................................................................................................ 
 โทรศัพท์................................................................................โทรสาร............................................................................... 
 โทรศัพท์มือถือ.......................................................................E-Mail.................................................................................. 
รวมจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด.............................คน 

๒.กิจกรรมการแข่งขัน 
    มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม  วันอาทิตย์ท่ี   ๑๘   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
         ๑.การแข่งขันกลไกอัจฉริยะ KARAKURI            ๒.การแข่งขันรถประหยัดพลังงานแสงอาทิตย์ระดับ มัธยมต้น    
         ๓.การแข่งขันรถประหยัดพลังงานแสงอาทิตย์ ระดับมัธยมปลาย  ๓.การแข่งขนัออกแบบผลิตภัณฑ์                    
         ๔.การประกวดมารยาทไทย                           ๕.การแข่งขันตกแต่งภาพ(Photoshop CS6) ระดับ มัธยมต้น    
         ๖.การแข่งขันสื่อประสม(Multimedia) ระดับ มัธยมปลาย       ๗.การแข่งขันเขียนเว็บไซด์ ระดับ มัธยมปลาย     
         ๘.การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับเยาวชน(อายุต่ ากว่า ๑๕ ปี)  
         ๙.การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับบุคคลท่ัวไป (อายุมากกว่า ๑๕ ปี)           
         จ านวนนักเรียน    .........................................  คน 
         ครูผู้ควบคุม 

    ๑.........................................................................................๒.................................................................................... 
     มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม  วันจันทร์ท่ี   ๑๙   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
          ๑.การประกวดวงดนตรีและนักร้อง                  ๒.ชมการแสดงดนตรี วง “POTATO”                  
         จ านวนนักเรียน    .........................................  คน 
         ครูผู้ควบคุม 

    ๑.........................................................................................๒.................................................................................... 
๓.ต้องการเยี่ยมชมนิทรรศการและผลงาน 
          วันอาทิตย์ท่ี   ๑๘   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑            วันจันทร์ท่ี   ๑๙   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
          ต้องการรถรับ-ส่ง มาร่วมงาน                         ไม่ต้องการรถรับ-ส่ง มาร่วมงาน 
      จ านวนนักเรียน    .........................................  คน 
      ครูผู้ควบคุม         
      ๑.........................................................................................๒.................................................................................... 
 

    ลงช่ือ............................................................ 
(..........................................................) 

   ผู้บริหารสถานศึกษา 



 
 
 

 

หมายเหตุ   
            ๑. ขอให้กรอกเอกสารแจ้งความประสงค์ส่งมายัง   โทรสารวิทยาลัย  ๐-๓๕๓๓-๕๘๗๓ ต่อ ๑๐๐ หรือทาง
Email: atcc@atcc.ac.th  ภายในวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑   
            ๒. ในการเข้าเยียมชมนิทรรศการและผลงานติดต่อประสานงานได้ท่ี อาจารย์นวดล  กระแสศัพท์  เบอร์โทร 
๐๘๒ ๑๕๔ ๙๓๕๕ 
            ๓. ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันและประกวดกิจกรรมทางวิชาการสามารถ Download ได้จาก www.atcc.ac.th 
            ๔. การแข่งขันและประกวดกิจกรรมทุกประเภท ถ้ามีผู้สมัครเข้าแข่งขันไม่ถึง ๕ ทีม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย
การอยุธยาขออนุญาตยกเลิกไม่จัดแข่งขัน 
            ๕. การแข่งขันและประกวดกิจกรรมทุกประเภทมีรางวัลให้ ดังนี้ 
                 - รางวัลท่ี  ๑  มีเงินรางวัลมอบให้  ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบเกียรติบัตรและโล่รางวัล 
                 - รางวัลท่ี  ๒  มีเงินรางวัลมอบให้     ๗๐๐ บาท พร้อมใบเกียรติบัตรและโล่รางวัล 
                 - รางวัลท่ี  ๓  มีเงินรางวัลมอบให้     ๕๐๐ บาท พร้อมใบเกียรติบัตรและโล่รางวัล 

            ๖. รายละเอียดการแข่งขันและประกวดกิจกรรมทุกประเภท สามารถ Download ได้จาก www.atcc.ac.th 
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