ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

รืไอง การรับนักรียน นักศึกษา ขຌาศึกษาตอระดับชัๅน ปวช. ละ ปวส. กรณีพิศษ (ควตา)
ประจาปการศึกษา ๎๑๒ํ
*****************************
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
มีความประสงค์จะรับนักรียน นักศึกษา ขຌาศึกษาตอ฿นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ละประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัๅนสูง (ปวส.) กรณีพิศษ (ควตา) ซึไงจะรับนักรียน นักศึกษา ทีไกาลังจะสารใจการศึกษา ฿นปการศึกษา
๎๑๒์ ดยรั บนั กรี ยนระดั บชัๅ นมัธยมศึ กษาตอนตຌ น (ม.๏) ระดั บชัๅนมั ธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๒) ละระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขຌาศึกษาตอประจาปการศึกษา ๎๑๒ํ ดยมีวัตถุประสงค์ คือ
ํ. พืไอสงสริมนยบายขยายอกาสทางการศึกษา฿นการศึกษาวิชาชีพ
๎. พืไอสงสริมนยบายผูຌรียนมีความประสงค์จะรียนสาขา฿ดตຌองเดຌรียน
๏. พืไอปຂดอกาส฿หຌนักรียน ลือกรียนพืไอความสารใจของชีวิต฿นอนาคต มีประสบการณ์วิชาชีพ
มีรายเดຌระหวางรียนละมีงานทา
ดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ปຂดรับนักรียนนักศึกษา ขຌาศึกษาตอ ปการศึกษา ๎๑๒ํ ดังนีๅ
ํ. หลักสูตรทีไปຂดสอน
ํ.ํ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตร ๏ ป
ํ.๎ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง หลักสูตร ๎ ป
๎. ประภทวิชาทีไจัดการรียนการสอน
๎.ํ ประภทวิชาคหกรรม
๎.๎ ประภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
๎.๏ ประภทวิชาศิลปกรรม
๎.๐ ประภทวิชาอุตสาหกรรมทองทีไยว
๏. คุณสมบัติของผูຌสมัคร
๏.ํ ระดับ ปวช.
๏.ํ.ํ สารใจการศึกษาระดับชัๅนมัธยมศึกษาตอนตຌน (ม.๏) หรือทียบทา หรือกาลังศึกษาอยู
ระดับชัๅน ม.๏ ละจะสารใจการศึกษา฿นปการศึกษา ๎๑๒์
๏.ํ.๎ มีกรดฉลีไยสะสม ๎ ปการศึกษา (4 ภาครียน) เมตไากวา ๎.๑์
๏.ํ.๏ มีความประพฤติรียบรຌอย
๏.ํ.๐ มี฿จรัก฿นวิชาชีพทีไจะขຌาศึกษา
๏.ํ.๑ ยินยอมปฏิบัติตามระบียบของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
๏.ํ.๒ สถานศึกษาดิมตัๅงอยู฿น จังหวัดสุราษฎร์ธานี

/๏.๎ ระดับ ปวส....

-๎๏.๎ ระดับ ปวส.
๏.๎.ํ สารใจการศึกษาระดับชัๅน ปวช. หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๒) หรือกาลังศึกษาอยู
ระดับชัๅน ม.๒ ละจะสารใจการศึกษา฿นปการศึกษา ๎๑๒์
๏.๎.๎ สาหรับนักรียนทีไสารใจการศึกษาระดับชัๅนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๒) หรือทียบทา
หรือกาลังศึกษาอยูระดับชัๅน ม.๒ จะตຌองมีกรดฉลีไยสะสม ๎ ปการศึกษา (4 ภาครียน) เมตไากวา ๎.์์
สาหรับนักรียนทีสไ ารใจการศึกษาระดับชัๅน ปวช. หรือทียบทา หรือกาลังศึกษาอยูระดับชัๅน ปวช. จะตຌองมีกรด
ฉลีไยสะสม ๑ ภาครียน เมตไากวา ๎.์์
๏.๎.๏ มีความประพฤติรียบรຌอย
๏.๎.๐ มี฿จรัก฿นวิชาชีพทีไจะขຌาศึกษา
๏.๎.๑ ยินยอมปฏิบัติตามระบียบของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
๏.๎.๒ สถานศึกษาดิมตัๅงอยู฿นจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือจังหวัด฿กลຌคียง
๐. ประภทวิชา / สาขาวิชา / สาขางาน ละจานวนทีไรับขຌาศึกษาตอ ประจาปการศึกษา 25๒์
๐.ํ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผูຌสารใจการศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนตຌน (ม.๏)
ประภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน (จบ ม.3)
ประภทวิชาคหกรรม
1. สาขาวิชาฟชัไนละสิไงทอ
- สาขางานฟชัไนดีเซน์
- สาขางานสืๅอผຌาฟชัไน
2. สาขาวิชาอาหารละภชนาการ
- สาขางานอาหารละภชนาการ
3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
- สาขางานธุรกิจดอกเมຌละงานประดิษฐ์
- สาขางานคหกรรมพืไอการรงรม
ประภทวิชาพาณิชยกรรม
4. สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
5. สาขาวิชาการตลาด
- สาขางานการตลาด
6. สาขาวิชาการลขานุการ
- สาขางานการลขานุการ
7. สาขาวิชาคอมพิวตอร์ธุรกิจ
- สาขางานคอมพิวตอร์ธุรกิจ
8. สาขาวิชาธุรกิจคຌาปลีก
- สาขางานธุรกิจคຌาปลีกทัไวเป (ทวิภาคี)

ผนรับ

หมายหตุ

๎์
๎์
ํ๎์
๎์
๐์
200
๔์
๔์
ํ๒์
๎์

/ประภทวิชาอุตสาหกรรมทองทีไยว...

-๏ประภทวิชาอุตสาหกรรมทองทีไยว
9. สาขาวิชาการรงรม
- สาขางานการรงรม
- สาขางานการรงรม (Mini EP.)
- สาขางานการรงรม (ทวิภาคี)
10. สาขาวิชาการทองทีไยว
- สาขางานการทองทีไยว
ประภทวิชาศิลปกรรม
11. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
- สาขางานวิจิตรศิลป์
12. สาขาวิชาการออกบบ
- สาขางานการออกบบ
13. สาขาวิชาคอมพิวตอร์กราฟຂก
- สาขางานคอมพิวตอร์กราฟຂกอาร์ต

ผนรับ

หมายหตุ

๔์
๎๑
๐์
๐5
๐์
๐์
๔์

๐.๎ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง (ปวส.) รับผูຌสารใจการศึกษาจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน (จบ ปวช.)
ประภทวิชาคหกรรม
1. สาขาวิชาทคนลยีฟชัไนละสิไงทอ
- สาขางานทคนลยีฟชัไนละสิไงทอ
2. สาขาวิชาอาหารละภชนาการ
- สาขางานอาหารละภชนาการ
3. สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
- สาขางานการจัดงานดอกเมຌละงานประดิษฐ์
- สาขางานการจัดการคหกรรมพืไอการรงรม
ประภทวิชาบริหารธุรกิจ
4. สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
5. สาขาวิชาการตลาด
- สาขางานการตลาด
6. สาขาวิชาคอมพิวตอร์ธุรกิจ
- สาขางานคอมพิวตอร์ธุรกิจ
7. สาขาวิชาการจัดการทัไวเป
- สาขางานการจัดการทัไวเป
ประภทวิชาอุตสาหกรรมทองทีไยว
8. สาขาวิชาการรงรม
- สาขางานบริการอาหารละครืไองดืไม

ผนรับ

หมายหตุ

๎์
๐์
๎์
20
120
๐์
8์
๐์
3์
/ประภทวิชาศิลปกรรม...

-๐ประภทวิชาศิลปกรรม
9. สาขาวิชาคอมพิวตอร์กราฟຂก
- สาขางานคอมพิวตอร์กราฟຂกอาร์ต

ผนรับ

หมายหตุ

๎์

๐.๏ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง (ปวส.) รับผูຌสารใจการศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๒)
ประภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน (จบ ม.6)
ประภทวิชาคหกรรม
1. สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
- สาขางานการจัดงานดอกเมຌละงานประดิษฐ์
2. สาขาวิชาอาหารละภชนาการ
- สาขางานอาหารละภชนาการ
ประภทวิชาอุตสาหกรรมทองทีไยว
3. สาขาวิชาการรงรม
- สาขางานบริการอาหารละครืไองดืไม
ประภทวิชาศิลปกรรม
4. สาขาวิชาคอมพิวตอร์กราฟຂก
- สาขางานคอมพิวตอร์กราฟຂกอาร์ต

ผนรับ

หมายหตุ

20

รับผูຌจบจาก
ม.6
รับผูຌจบจาก
ม.6

3์

รับผูຌจบจาก
ม.6

๎์

รับผูຌจบจาก
ม.6

๎์

๐.๐ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง (ปวส.) ระบบอาชีวศึกษาทวิภาคี รับผูຌสารใจการศึกษา
จากประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน (จบ ปวช.)
ประภทวิชาคหกรรม
1. สาขาวิชาอาหารละภชนาการ
- สาขางานอาหารละภชนาการ
ประภทวิชาอุตสาหกรรมทองทีไยว
3. สาขาวิชาการรงรม
- สาขางานบริการอาหารละครืไองดืไม
4. สาขาวิชาการทองทีไยว
- สาขางานการทองทีไยว

ผนรับ
4์
๎์
๎์

หมายหตุ
รับผูຌจบจาก
ปวช.
อาหารละภชนาการ
รับผูຌจบจาก
ปวช.
การรงรม
รับผูຌจบจาก
ปวช.
การทองทีไยว

/๑.กาหนดการรับสมัคร รายงานตัว...

-๑๑. กาหนดการรับสมัคร รายงานตัว ละขึๅนทะบียน นักรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ละ ปวส. ดย฿ชຌ
สิทธิพิศษ (ควตา)
กาหนดการ
วันทีไดานินการ
ํ. วิทยาลัยสง฿บสมัครขอรับสิทธิ์
วันจันทร์ ทีไ 13 พฤศจิกายน ๎๑๒์
ควตา
๎. สถานศึกษาทีปไ ระสงค์จะ฿หຌ
นักรียนสมัครกรณีพิศษ (ควตา)
ภาย฿น
สงรายชืไอนักรียนทีไพิจารณาลຌว
วันพุธ ทีไ 6 ธันวาคม ๎๑๒0
พรຌอมบบขอรับการคัดลือก ,
หลักฐานของนักรียน
๏. วิทยาลัยฯ ประกาศผลละ
จຌง฿หຌสถานศึกษาทราบ หรือดูจาก
วันศุกร์ ทีไ 15 ธันวาคม ๎๑๒0
วใบเซต์ www.svc.ac.th
๐. รายงานตัว มอบตัว
ระดับชัๅน ปวส.
ขึๅนทะบียน นักรียน นักศึกษา฿หม วันพฤหัสบดี ทีไ ๎1 ธันวาคม ๎๑๒0
วลา ์๕.์์ น.
ณ หຌองสตฯ 2 อาคาร 2 วิทยาลัยฯ
ระดับชัๅน ปวช.
วันศุกร์ ทีไ 22 ธันวาคม ๎๑60
วลา 09.์์ น.
ณ หຌองสตฯ 2 อาคาร 2 วิทยาลัยฯ

ผูຌดานินการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

สถานศึกษาของผูสຌ มัครควตา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ํ. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
๎. นักรียน นักศึกษาทีไเดຌรบั ควตา
จากการสมัครผานสถานศึกษา
พรຌอมบิดาหรือมารดา หรือผูຌปกครอง
ทีไบรรลุนิติภาวะละมีอาชีพป็นหลัก
หลง

6. หลักฐานการสมัคร
๒.ํ บบสมัครขอรับการคัดลือกขຌาศึกษาตอวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
๒.๎ ฿บสดงผลการรียน ละกรดฉลียไ สะสม ๎ ปการศึกษา (4 ภาครียน) (ม.ตຌน, ม.ปลาย) หรือ฿บ
สดงผลการรียน ละกรดฉลียไ สะสม ๑ ภาครียน (ปวช.) ทีไระบุคะนนฉลีไยสะสม
๒.๏ หลักฐานรับรองความสามารถพิศษ / กิจกรรมดีดน (ถຌามี)
๓. ขຌอกาหนด฿นการพิจารณา
๓.ํ วิทยาลัยฯ จะเมรับพิจารณา฿นกรณีทีไอกสารประกอบการสมัครเมสมบูรณ์
๓.๎ วิทยาลัยฯ จะพิจารณา฿หຌควตาฉพาะสถานศึกษาทีไสงอกสารละ฿บสมัคร ถึงวิทยาลัยฯ
ภาย฿นวัน วลา ทีไกาหนด
๓.๏ วิ ทยาลั ยฯ จะพิ จารณานั กรี ยนทีไ ขอ฿ชຌ สิ ทธิ์ พิ ศษขຌ ารี ยน฿นสาขาวิ ช าทีไ จຌ งความประสงค์
ดยคณะกรรมการจะพิจารณา฿หຌตามความหมาะสม ละป็นเปตามขຌอกาหนดละจะจຌง฿หຌสถานศึกษาทราบ
ป็นประกาศวิทยาลัยฯ อีกครัๅง ทัๅงนีๅนักรียนนักศึกษาจะนามาป็นงืไอนเขพืไอขอปลีไยนสาขาวิชาทีไ ลือกรียน
หรือปลีไยนกลุมรียนเมเดຌ
ประกาศ ณ วันทีไ ๕ ดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๎๑๒์
(นางจิราวรรณ นวลรอด)
รองผูຌอานวยการวิทยาลัยฯ รักษาการ฿นตาหนง
ผูຌอานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

บบขอรับการคัดลือกขຌาศึกษาตอ กรณีพิศษ (ควตา)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ละระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง (ปวส.)
ประจาปีการศึกษา ๎๑๒ํ

ติดรูปถาย
ขนาด ํ นิๅว

ํ. วันทีไสมัคร…………………………………………………………………………………………………………….………………….…………
๎. ชืไอ-สกุล ผูสຌ มัคร………………………………………………………………………………………………………………….…………….
วัน/ดือน/ปีกิด………………………………………………………………………………..……………อายุ……………………………ปี
ลขบัตรประจาตัวประชาชน................................................................................................................................
๏. ทีไอยูทีไติดตอเดຌสะดวก
บຌานลขทีไ……………หมูทีไ…………..ซอย/ตรอก…………………………….ถนน…………………………………………………..….
ตาบล………………………….อาภอ………………………………จังหวัด…………………………………………………………………..
รหัสเปรษณีย์………….……….ทรศัพท์…………………………….…ทรศัพท์คลืไอนทีไ…………………………………………...
๐. ปัจจุบันกาลังศึกษาระดับชัๅน……………..……รงรียน/วิทยาลัย……………………….................................................
อาภอ…………………………………………..……..จังหวัด……………………………….…………..…………………………….……….
ความสามารถพิศษหรือกิจกรรมดน (ถຌามีนบหลักฐาน)…..…….………………………….……………….………..…….….
๑. ขຌาพจຌามีความประสงค์อยางทຌจริงทีไจะศึกษาตอ฿นหลักสูตร (ระบุอยางชัดจน)
๑.ํ  ปวช. (จบ ม.๏) ประภทวิชา……………………………….…….สาขาวิชา……………….……….…………………
สาขางาน………………………………………………………………………………………………………….….
กรดฉลีไยสะสม ๎ ปีการศึกษา (๐ ภาครียน)................................................................
๑.๎  ปวส. (จบ ปวช.) ประภทวิชา……………………………….…….สาขาวิชา…………………….……………………
สาขางาน………………………………………………………………..……………………………………………
กรดฉลีไยสะสม ๑ ภาครียน............................................................................................
๑.๏  ปวส. (จบ ม.๒) ประภทวิชา……………………………….…….สาขาวิชา……………………………………………
สาขางาน………………………………………………………………………………………………………….….
กรดฉลีไยสะสม ๎ ปีการศึกษา (๐ ภาครียน)..................................................................
ลงชืไอ……………………………………………..………..………ผูຌสมัคร
(………………………………………………………)
ลงชืไอ………………………………………………………………ผูຌปกครอง
(……………………………………………..………)
วันทีไ…………………………………………………
ขอรับรองวานักรียนมีความประพฤติรียบรຌอย หในสมควรเดຌรับสิทธิพิศษ (ควตา) ขຌาศึกษาตอ
ลงชืไอ……………………………….…….…………………………..
(……………………..………………………….…….)
ผูຌอานวยการ..................................................................
(฿บสมัครสามารถสานาเดຌ)

บบสรุปรายชืไอ นักรียน นักศึกษา

พืไอขอรับการคัดลือกขຌาศึกษาตอกรณีพิศษ (ควตา) ปีการศึกษา ๎๑๒ํ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ชืไอสถานศึกษา............................................................................................................................................................
สมัครระดับชัๅน............................................................................................................................................................
ลาดับ

ชืไอ-สกุล

สาขาวิชา/สาขางาน
ทีไสมัคร

กรด
ฉลีไยสะสม

หมายหตุ

รวมผูຌสมัครขຌารับการคัดลือก ทัๅงหมดจานวน………………..…..คน
ลงชืไอ………………………………………………………………
(……………………………..…….……………)
ผูຌอานวยการ....................................................
ํ. กรุณายกบบสรุปรายชืไอ ตามระดับชัๅน ปวช. หรือ ปวส. ทีไขอรับการคัดลือก
๎. กรุณารียงลาดับรายชืไอ ตามกรดฉลีไยสะสม (จากมากเปหานຌอย)
๏. กรุณาพิมพ์หรือขียนดຌวยตัวบรรจง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

บบขอรับการคัดลือกขຌาศึกษาตอ กรณีพิศษ (ควตา)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ละระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง (ปวส.)
ประจาปีการศึกษา ๎๑๒ํ

ติดรูปถาย
ขนาด ํ นิๅว

(ประเภทความสามารถพิเศษ/นักกีฬา)

ํ. วันทีไสมัคร…………………………………………………………………………………………………………….………………….…………
๎. ชืไอ-สกุล ผูสຌ มัคร………………………………………………………………………………………………………………….…………….
วัน/ดือน/ปีกิด………………………………………………………………………………..……………อายุ……………………………ปี
ลขบัตรประจาตัวประชาชน................................................................................................................................
๏. ทีไอยูทีไติดตอเดຌสะดวก
บຌานลขทีไ……………หมูทีไ…………..ซอย/ตรอก…………………………….ถนน…………………………………………………..….
ตาบล………………………….อาภอ………………………………จังหวัด…………………………………………………………………..
รหัสเปรษณีย์………….……….ทรศัพท์…………………………….…ทรศัพท์คลืไอนทีไ…………………………………………...
๐. ปัจจุบันกาลังศึกษาระดับชัๅน……………..……รงรียน/วิทยาลัย……………………….................................................
อาภอ…………………………………………..……..จังหวัด……………………………….…………..…………………………….……….
ความสามารถพิศษ/นักกีฬาประภท (ถຌามีนบหลักฐาน)…..…….………………………….……………….………..…….….
๑. ขຌาพจຌามีความประสงค์อยางทຌจริงทีไจะศึกษาตอ฿นหลักสูตร (ระบุอยางชัดจน)
๑.ํ  ปวช. (จบ ม.๏) ประภทวิชา……………………………….…….สาขาวิชา……………….……….…………………
สาขางาน………………………………………………………………………………………………………….….
กรดฉลีไยสะสม ๎ ปีการศึกษา (๐ ภาครียน)................................................................
๑.๎  ปวส. (จบ ปวช.) ประภทวิชา……………………………….…….สาขาวิชา…………………….……………………
สาขางาน………………………………………………………………..……………………………………………
กรดฉลีไยสะสม ๑ ภาครียน............................................................................................
๑.๏  ปวส. (จบ ม.๒) ประภทวิชา……………………………….…….สาขาวิชา……………………………………………
สาขางาน………………………………………………………………………………………………………….….
กรดฉลีไยสะสม ๎ ปีการศึกษา (๐ ภาครียน)..................................................................
ลงชืไอ……………………………………………..………..………ผูຌสมัคร
(………………………………………………………)
ลงชืไอ………………………………………………………………ผูຌปกครอง
(……………………………………………..…………)
วันทีไ…………………………………………………
ขอรับรองวานักรียนมีความประพฤติรียบรຌอย หในสมควรเดຌรับสิทธิพิศษ (ควตา) ขຌาศึกษาตอ

(฿บสมัครสามารถสานาเดຌ)

ลงชืไอ………………………………….…………………………..
(………………….………………………….……….)
ผูຌอานวยการ………………………………..……………………….

บบสรุปรายชืไอ นักรียน นักศึกษา

พืไอขอรับการคัดลือกขຌาศึกษาตอกรณีพิศษ (ควตา) ปีการศึกษา ๎๑๒ํ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

(ประเภทความสามารถพิเศษ/นักกีฬา)

ชืไอสถานศึกษา............................................................................................................................................................
สมัครระดับชัๅน............................................................................................................................. ...............................
ลาดับ

ชืไอ-สกุล

สาขาวิชา/สาขางาน
ทีไสมัคร

กรด
ฉลีไยสะสม

หมายหตุ

รวมผูสຌ มัครขຌารับการคัดลือก ทัๅงหมดจานวน……………………………………………………………….…....…..คน
ลงชืไอ………………………………………………………………
(……………………………..…….……………)
ผูຌอานวยการ……………………………………………
ํ. กรุณายกบบสรุปรายชืไอ ตามระดับชัๅน ปวช. หรือ ปวส. ทีไขอรับการคัดลือก
๎. กรุณารียงลาดับรายชืไอ ตามกรดฉลีไยสะสม (จากมากเปหานຌอย)
๏. กรุณาพิมพ์หรือขียนดຌวยตัวบรรจง

