ตารางปฏิทินการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะทางอาชีพ เสริมประสบการณ์ สร้างรายได้ระหว่างเรียน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
ณ ตลาดกรีนมอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
***********************************
สห
วิทยา
เขต

ค่

ที่

ชื่อโรงเรียน วันทีจ่ าหน่าย

1 วีรวัฒน์โยธิน 13 กุมภาพันธ์ 2565
2 ศรีไผทสมันต์

ผลิตภัณฑ์ทจี่ าหน่าย
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผักปลอดสาร
ปุย๋

3 สุรวิทยาคาร
4 สวายวิทยาคาร
5 นาบัววิทยา
6

เทนมียม์ ิตรประชา

7 สุรินทร์ราชมงคล
8 มหิธรวิทยา
9

แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร

2 10 สิรินธร
11 นาดีวิทยา
12 โชคเพชรพิทยา 20 กุมภาพันธ์ 2565

หมูแคระ/ไก่บ้าน

13 สุรินทร์ภักดี 20 กุมภาพันธ์ 2565
ไข่ไก่ 30 แผง
14 พญารามวิทยา 20 กุมภาพันธ์ 2565 ข้าวอินทรีย์/ผักอีออม/ผ้าไหม
15 สุรินทร์พิทยาคม
16

รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ครูผู้ควบคุม

การแสดงเวทีกลางแจ้ง
หมายเลขโทรศัพท์

ชื่อชุดการแสดง
วงดนตรี

ครูผู้ควบคุม

หมายเลขโทรศัพท์

สห
วิทยา
เขต

ที่

ชื่อโรงเรียน วันทีจ่ าหน่าย

17 ท่าสว่างวิทยา 20 กุมภาพันธ์ 2565
18

ผลิตภัณฑ์ทจี่ าหน่าย
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าไหม

ศรีรามประชาสรรค์

19 ตั้งใจวิทยาคม
3 20 จอมพระประชาสรรค์
21 สินรินทร์วิทยา
22 บุแกรงวิทยาคม '27 กุมภาพันธ์ 2565

ผักปลอดสาร

23 เมืองลีงวิทยา

24 หนองสนิทวิทยา '27 กุมภาพันธ์ 2565

หนูพุกย่าง มะนาว
หอมแดง หน่อไม้ดอง
ข้าวโพด ขนม และผัก
ต่างๆปลอดสารพิษ

25 แร่วิทยา
26

บึงนครประชาสรรค์

27 สุรพินท์พิทยา
28 พนาสนวิทยา '27 กุมภาพันธ์ 2565 ข้าวอินทรีย์ ไข่ไก่สด และผักปลอดสารพิษ
4 29 ศีขรภูมิพิสัย 6 มีนาคม 2565
30 แตลศิริวิทยา 6 มีนาคม 2565

ขนมคุกกี้ ไม้ประดับ
กระเป๋าสาน

31 ห้วยจริงวิทยา 6 มีนาคม 2565 ขนมไทย ขนมปังกระเทียม
32 หนองแวงพิทยาคม 6 มีนาคม 2565 ข้าวหอมมะลิอนิ ทรีย์ มันม่วง น้้าอ้อยสด
33

กุดไผทประชาสรรค์

6 มีนาคม 2565

ขนมพืน้ บ้าน

ครูผู้ควบคุม

การแสดงเวทีกลางแจ้ง
หมายเลขโทรศัพท์

ชื่อชุดการแสดง

ครูผู้ควบคุม

หมายเลขโทรศัพท์

สห
วิทยา
เขต

ที่
34

ชื่อโรงเรียน วันทีจ่ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ทจี่ าหน่าย
ชื่อผลิตภัณฑ์

มัธยมจารพัตวิทยา

35 ยางวิทยาคาร 6 มีนาคม 2565 ขนมนางเล็ด สลัดโรว์ ผัก
36 วังข่าพัฒนา 6 มีนาคม 2565 พวงมาลัยจากริบบิ้น และเบรคแตกเด็กวัง
37 ขวาวใหญ่วิทยา 6 มีนาคม 2565
38 จารย์วทิ ยาคาร 6 มีนาคม 2565
39

ส้าโรงทาบวิทยาคม

40 ศรีสุขวิทยา
5 41 ชุมพลวิทยาสรรค์ 13 มีนาคม 2565
42 เมืองบัววิทยา
43

ล้าพลับพลาวิทยาคาร

44

ท่าตูมประชาเสริมวิทย์

45

ลานทรายพิทยาคม

46

เมืองแกพิทยาสรรค์

47 พรมเทพพิทยาคม
48 ช้างบุญวิทยา
49 ทุ่งกุลาพิทยาคม
50 โนนแท่นพิทยาคม
51 ศรีปทุมพิทยาคม
6 52 รัตนบุรี
20 มีนาคม 2565
53 ดอนแรดวิทยา

พืชผักสวนครัว เห็ดนางฟ้า และอื่น
ดินปลูก/กระถางปูนปัน้ /ปลาแดดเดียวลืมผัว

ครูผู้ควบคุม

การแสดงเวทีกลางแจ้ง
หมายเลขโทรศัพท์

ชื่อชุดการแสดง

ครูผู้ควบคุม

หมายเลขโทรศัพท์

สห
วิทยา
เขต

ที่

ชื่อโรงเรียน วันทีจ่ าหน่าย

54 เบิดพิทยาสรรค์
55 ธาตุศรีนคร
56 แกศึกษาพัฒนา
57 ทับโพธิ์พฒั นวิทย์
58 สนมวิทยาคาร
59 หนองอียอวิทยา
60 หนองขุนศรีวทิ ยา
61

นารายณ์ค้าผงวิทยา

62 โนนเทพ
63

ประดู่แก้วประชาสรรค์

7 64 เชื้อเพลิงวิทยา 27 มีนาคม 2565
65 พนมดงรักวิทยา
66

ประสาทวิทยาคาร

67 โคกยางวิทยา
68 ตานีวิทยา
69 ไทรแก้ววิทยา
70 ทุ่งมนวิทยาคาร
71 ตาเบาวิทยา
72 กาบเชิงวิทยา
73 แนงมุดวิทยา

ผลิตภัณฑ์ทจี่ าหน่าย
ชื่อผลิตภัณฑ์

ครูผู้ควบคุม

การแสดงเวทีกลางแจ้ง
หมายเลขโทรศัพท์

ชื่อชุดการแสดง

ครูผู้ควบคุม

หมายเลขโทรศัพท์

สห
วิทยา
เขต

ที่

ชื่อโรงเรียน วันทีจ่ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ทจี่ าหน่าย
ชื่อผลิตภัณฑ์

ครูผู้ควบคุม

74 โคกตะเคียนวิทยา
75 ปราสาทเบงวิทยา
76 สังขะ
8 77 กระเทียมวิทยา 3 เมษายน 2565
78 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
79

ขนาดมอญพิทยาคม

80

มัธยมทับทิมสยาม 04

81 พระแก้ววิทยา
82 เทพอุดมวิทยา
83 บัวเชดวิทยา
84 มัธยมศรีส้าเภาลูน
85 ศรีณรงค์พทิ ยาลัย
หมายเหตุ : 1. สามารถไปจัดร้านได้ ตั้งแต่ 05.00 เป็นต้นไป
2. เวลาจ้าหน่ายสินค้า ตั้งแต่ 06.00 - 12.00 น.
3. ระบบไฟ หากมีความจ้าเป็นต้องใช้ ขอความกรุณาแจ้งเวลาท้าการทุกวันศุกร์
4. ผู้ประสาน นางปาณิศา เรืองแสง โทร. 09 3498 8522

การแสดงเวทีกลางแจ้ง
หมายเลขโทรศัพท์

ชื่อชุดการแสดง

ครูผู้ควบคุม

หมายเลขโทรศัพท์

