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ดูแลระบบสาธารณูปโภคดูแลระบบสาธารณูปโภคบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง มกบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง มก..  

 
 

ท่ีมา: งานซ่อมบํารุง (๒๓ ก.ค. – ๑๖ ส.ค. ๕๕) 
 

นักเรียนโครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ ศึกษาดูงานโครงการวิทยาเขตสีเขียว มกนักเรียนโครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ ศึกษาดูงานโครงการวิทยาเขตสีเขียว มก..  ในส่วนโครงการสถานีผลติน้ํามันไบโอ
ดีเซล และ โครงการการจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร 

    
ท่ีมา: งานสวนและรักษาความสะอาด (๑๔ ส.ค. ๕๕) 
 

นิสิตวิทยาลยัสิ่งแวดล้อมนิสิตวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม  ศึกษาดูงานโครงการวิทยาเขตสีเขียว มกศึกษาดูงานโครงการวิทยาเขตสีเขียว มก..  ในส่วนโครงการสถานีผลิตน้าํมันไบโอดีเซล มก. 

 
ท่ีมา: งานบริหารและธุรการ (๖ ส.ค. ๕๕) 
 

นิสิตนิสิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ   ศึกษาดูงานโครงการวิทยาเขตสีเขียว มกศึกษาดูงานโครงการวิทยาเขตสีเขียว มก..  โครงการสถานีผลิตน้ํามันไบโอดีเซล มก. 

  
ท่ีมา: งานบริหารและธุรการ (๓๑ ส.ค. ๕๕) 
 

โครงการทําบุญถวายสังฆทานและศึกษาดูงานด้านคุณธรรม จริยธรรมโครงการทําบุญถวายสังฆทานและศึกษาดูงานด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กําลังใจ ของบุคลากรที่ร่วมดําเนินโครงการ
รณรงค์การควบคุมกําจัดหนู มก. แบบบรูณาการ ณ จังหวัดนครนายก อาทิ วัดพระพุทธฉาย วัดเขาชะโงก อุทยานพระพิฆเณศ เป็นต้น 

    
ท่ีมา: งานยานพาหนะ (๒๕ ส.ค. ๕๕) 

 
 
 


