-๑-

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวช. และ ปวส. กรณีพิเศษ (โควตา)
ประจาปีการศึกษา ๒๕61 (รอบที่ 2)
ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจาปีการศึกษา ๒๕61
กรณีพิเศษ (โควตา) รอบที่ 2 นั้น
บัดนี้ วิทยาลัยได้ดาเนินการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์แล้ว ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้สาเร็จการศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)

ที่
1
2
3

ที่
1
2
3
4
5

๑. ประเภทวิชาคหกรรม
๑.๑ สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
๑.๑.๑ สาขางานแฟชั่นดีไซน์ ประกอบด้วย
ชื่อ - สกุล
ชื่อสถานศึกษาเดิม
นางสาวภัทรพร แซ่ฟุ้ง
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
นางสาวศิรินภา สังสนิท
สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
นายวรพล
คงคล้าย
สุราษฎร์ธานี
๑.๑.๒ สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น ประกอบด้วย
- ไม่มี ๑.๒ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
๑.๒.๑ สาขางานอาหารและโภชนาการ ประกอบด้วย
ชื่อ - สกุล
ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
นายปัญญาวัฒน์ นิพิฐสกุล
โรงเรียนธิดาแม่พระ
เด็กหญิงชยาทิพย์ สะบู่ม่วง
โรงเรียนธิดาแม่พระ
นางสาวกัญญารัตน์ เกลียดสู
โรงเรียนธิดาแม่พระ
นางสาวณฐพร ศรีฟ้า
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
นางสาวกมลาสน์ นวลไทย

ความสามารถพิเศษ

ความสามารถพิเศษ

/6 นางสาวอัมราพร...

-๒-

ที่
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ชื่อ - สกุล
นางสาวอัมราพร จิระดา
นางสาวอภิชญา จิระรัตน์
นางสาวอรจิรา รัฐพิทักษ์ราษฎร์
นางสาวศุภกานต์ สารวยรื่น
นางสาวณัฎฐธิดา หีตอนันต์
นายรักพงษ์
รักกะเปา
นายอินทนนท์ พวงประทุม
เด็กหญิงวริศรา อาจสุข
นางสาวกวินทิพย์ ชัยสงค์
เด็กชายพิทักษ์ เชียร์ศิริกุล
เด็กหญิงจิตสุภา หมู่สกุล
นางสาววรัญญา วัจนา
นายชิษนุพงค์ ถาวรพร
นางสาวผกากรอง ต่อสนิท
นางสาวสุนิสา แซ่อุ่ย
นางสาวปนิตตา กาฬา
เด็กหญิงน้าทิพย์ คล้ายกลิ่น
เด็กหญิงอรพินท์ ศรีเมือง
นายธนรัตน์
สุไหลมาน
นางสาวอรวรรณ ไชยนุรักษ์
นางสาวสุธาสินี อ่อนจันทร์อบ
นางสาวอรณิชา เนียมมีศรี
นางสาวอรญา หีตช่วย
เด็กชายทวีวัจน์ นราจุน
นายภีมวิจณ์
จันทราทิพย์
นางสาวฐิติมา ดารอด
นางสาวทัศนีย์ นุ้ยบุตร
นายพงศธร
เนาวพฤกษ์
นางสาวอาริยา ดาดี

ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนวัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24)
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
โรงเรียนธิดาแม่พระ
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
โรงเรียนบ้านโพหวาย
โรงเรียนธิดาแม่พระ
โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม
โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม
โรงเรียนคลองนามิตรภาพที่ 201
โรงเรียนบ้านถ้้าผึ้ง
โรงเรียนบ้านคลองสงค์
โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา
โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา
โรงเรียนบ้านนาสาร
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ความสามารถพิเศษ

/35 นางสาวชปาพันธุ์...
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ที่
35
36
37
38
39
40
41
42

ชื่อ - สกุล
นางสาวชปาพันธุ์ คงเพชรพันธ์
เด็กหญิงณัฐชยา ตรียวง
นายณัฐกร
สุขเพชร
นางสาวไพรินทร์ บุตรราช
นายภูวเดช
นุ้ยสินธ์
นายยุทธพงศ์
แก้วรัตน์
นายรัชชานนท์ ชื่นตา
นางสาวนีรชา
ชุมศรีจันทร์

ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2
โรงเรียนบ้านคลองโร
โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

ความสามารถพิเศษ

๑.๓ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
๑.๓.๑ สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ ประกอบด้วย
-ไม่ม-ี
ที่
1
2
3
4

ที่
1
2
3
4
5
6
7

๑.๓.๒ สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม ประกอบด้วย
ชื่อ - สกุล
ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
นางสาวชลธิชา แซ่เหล้า
โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ
นางสาวฉันชนก สีลาลาย
โรงเรียนบ้านคลองโร
นางสาวจีรนันท์ พรหมเกิด
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
นางสาวคัคนางค์ หอยสกุล

ความสามารถพิเศษ

๒. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
๒.๑ สาขาวิชาการบัญชี
๒.๑.๑ สาขางานการบัญชี ประกอบด้วย
ชื่อ - สกุล
ชื่อสถานศึกษาเดิม
ความสามารถพิเศษ
นางสาวกัญญาวีร์ พรหมคุ้ม
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
โรงเรียนเทศบาล 5
นางสาวภัทราวดี เกตุแป้น
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนธิดาแม่พระ
นางสาวจรรยพร วณิชยาพณิชย์
นางสาวฉัตรศภรณ์ บัวรัตนกาญจน์
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
นางสาวพิมพ์ชนก สุขศรี
โรงเรียนธิดาแม่พระ
นางสาวปริยฉัตร จันทร์โกมุท
โรงเรียนธิดาแม่พระ
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
นายวสวัตติ์
โสมทอง
/8 นางสาวกานต์พิชชา...
...
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ที่
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ชื่อ - สกุล
นางสาวกานต์พิชชา ศรีเมฆกิจเจริญ
นายธวัชชัย
สระทองเทียน
นายพนมกร
พันทอง
นางสาวพรนภา ลีตะนา
นางสาวสลิลทิพย์ คงสรรพ
นางสาวพนิดา
ช่วยพยัคฆ์
นางสาวสโรชา
ยอดแก้ว
นางสาวสิตานันท์ คานาม
นางสาวอารยา
ชูแสงศรี
นางสาวเหมือนฝัน ปานเผาะ
นางสาวชนากานต์ นนทปาน
นางสาวณัฐริกา เสวตเวช
เด็กหญิงเจนจิรา ทองคา
นางสาวจิณณพัต หมื่นปา
นางสาวปภาวดี เกตวิชิตร
นางสาววรรณนิศา อุ่นเศษ
นางสาวรัชนันท์ เมืองประเทศ
นางสาวนันทนัช ช่วยดา
นางสาวจันทิมา พันธ์แพ
นางสาวสุภาภรณ์ มรกต
นางสาวรัชนีกร ภมรพันธ์
นางสาววิยะดา
สียา
เด็กหญิงณัฐทลิกา นารินรักษ์
นางสาวอลิศรา ดวงสุวรรณ
เด็กหญิงสุธิการต์ นุ้ยบุตร
นางสาวกัญญาณัฐ เล็กวารี
นางสาวนุชจรี
พรหมพัด
นางสาวอุบลวรรณ เฉื่อยราษฎร์
นางสาวพัชรา
คงสุวรรณ

ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม
โรงเรียนบ้านประตูพลิก

ความสามารถพิเศษ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สฎ.
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สฎ.
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สฎ.
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สฎ.

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สฎ.
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สฎ.
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สฎ.
โรงเรียนคลองนามิตรภาพที่ 201
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา
โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา
โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา
โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
โรงเรียนบ้านนาสาร
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา

ดนตรีไทย
นักกีฬากรีฑา

กีฬากรีฑา
คัดลายมือ

/37 นางสาวสุพัตรา...
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ที่
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

ชื่อ - สกุล
นางสาวสุพัตรา มูสิก
เด็กหญิงอริษา
คงนิล
นางสาวสาวิตรี
ทิพย์พิมล
นายเจษฎาภรณ์ ปิ่นนัย
เด็กหญิงลดามาส จินดา
เด็กหญิงปัญญารัตน์ อ๋องสมหวัง
เด็กหญิงเพ็ญนภา เกตุกาล
เด็กชายธีรวัชร
สมนิล
นางสาวเกียรติสุดา ศรีเมือง
นางสาวสุธาสินี หนนท์
นางสาวชนากานต์ บุญคล่อง
นางสาววนิดา
บุญนา
นางสาวพิจิตรา
ก้องกาวัง
นางสาวนภัสสร หาญณรงค์
นางสาวกรพิณ
บรรจงแต้ม
นางสาวญดาวรรณ ทองนวน
นางสาวกรองแก้ว ช่วยสุ่น
นางสาวอรสา
แก้วน้ารอบ
นางสาวปิยปราชญ์ ศรีโชติ
นางสาววรัชยา
เจริญพร
เด็กหญิงเพ็ญนภา ชัยจันทร์

58 นางสาวกัลป์ชนา พรหมทวด
59
60
61
62
63
64

นางสาวศิริรักษ์
เด็กหญิงอินทิรา
นายชนพลขาว
เด็กหญิงพิราวรรณ
เด็กหญิงพาขวัญ
เด็กหญิงวาสนา

หนูคล้าย
กองทอง
ประกอบ
พ้นภัย
ด่านวิเลิศชล
ด่านวิเลิศชล

ชื่อสถานศึกษาเดิม
ความสามารถพิเศษ
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
โรงเรียนบ้านบางใหญ่
โรงเรียนบ้านบางใหญ่
โรงเรียนบ้านบางใหญ่
โรงเรียนบ้านควนสระ
โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม
โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองหา-นาเตรียะ)
โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองหา-นาเตรียะ)
โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนชัยบุรีพิทยา
โรงเรียนพระแสงวิทยา
โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
โรงเรียนท่าชนะ
โรงเรียนท่าชนะ
/๒.๒ สาขาวิชา...

-๖-

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

๒.๒ สาขาวิชาการตลาด
๒.๒.๑ สาขางานการตลาด ประกอบด้วย
ชื่อ - สกุล
ชื่อสถานศึกษาเดิม
นางสาวสกุลตรา คชไกร
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
โรงเรียนทรัพย์ทวี
นางสาวสิริณัฐชา บางจาก
โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ
นางสาวกนกวรรณ ทิพย์พิมล
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
นายวันเฉลิม
ซ้ายเส้ง
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
เด็กหญิงภัทราวดี ชิงโส
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
นางสาวเปรมฤดี จันทร์รอด
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม
นางสาวอธิฐาน ศรพร้อม
โรงเรียนพระแสงวิทยา
นายอรรคราช
รักษายศ

ที่
1
2
3
4

๒.๓.๑ สาขางานการเลขานุการ ประกอบด้วย
ชื่อ - สกุล
ชื่อสถานศึกษาเดิม
นางสาวชุติมา
แก้ววิริยะ
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา
นางสาวนัฐวิกา ไกรวงค์
โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
นางสาวสุทิสา
หมื่นใจ
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
นางสาวนฤมล
นิ่มพิศาล

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

๒.๔ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๒.๔.๑ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประกอบด้วย
ชื่อ - สกุล
ชื่อสถานศึกษาเดิม
นางสาวฐานิตา
ลิ้มสกุล
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
นางสาวชลธิชา หน่อหล้า
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
นางสาวธัญวรัตน์ ภูมิสมบัติ
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
นางสาวพรพิมล คงชล
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
นางสาวเก็จมณี มีแสง
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
โรงเรียนเทศบาล 5
นางสาวกฤติมา เทียมยม
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
นายณัฐวุฒิ
กันธิยา
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม
นางสาวบุณยวีร์ แก้วขาว
โรงเรียนเทศบาล 5
นายคงยศ
สงวนแก้ว
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ความสามารถพิเศษ

ความสามารถพิเศษ

ความสามารถพิเศษ

/10 นายณัฏฐ์วัฒน์...

-๗-

ที่

ชื่อ - สกุล

10 นายณัฏฐ์วัฒน์
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

แซ่เลี่ยง

นายกิตติภูมิ
คชฤทธิ์
นางสาวพิชญประภา คลังศิริ
นางสาวอัญญ์วรา ใจรังษี
นางสาวณัฐธิดา สุภาภรณ์
นางสาวกัณยารัตน์ คงมาก
นายศุภวิชญ์
บุญพร้อม
นายณัฐกิตติ์
ฟองสุวรรณ
นายธีราวัฒน์
วัฒนเชื้อ
นายนันทพงศ์
จิตรเที่ยง
เด็กชายพงศ์พล จัทบุรม
นายณัฐพงศ์
แย้มเนตร
นายนพคุณ
อ่อนวิไล
เด็กชายอนุสรณ์ เส้งชู
นายอดิเทพ
ทองเรือง
นายสัณห์เจต
หนูแก้ว
นางสาวสุภาพร ฉิมกล่อม
นางสาวอัญชิสา สมศักดิ์
นางสาวธิดารัตน์ สังข์สงค์
นางสาวปิยวรรณ แซ่เลี้ยว
นางสาวศุภิสรา สมใจ
นายทรงวุฒิ
สุขแต้ม
นายเอกภพ
เรืองศักดิ์
นายนัฐนันท์
เศวตเวช
นายธีรศักดิ์
สิงห์ขันธ์
นางสาวกนกพร แซ่ลิ้ม
นางสาวกมลวรรณ พัฒน์แดง
นางสาวบัณฑิตา เกิดเพชร
นางสาวณัฐชยา วิชัยดิษฐ

ชื่อสถานศึกษาเดิม
ความสามารถพิเศษ
โรงเรียนเทศบาล 5
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
โรงเรียนธิดาแม่พระ
โรงเรียนธิดาแม่พระ
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
โรงเรียนบ้านโพหวาย
โรงเรียนบ้านโพหวาย
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1
โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม
โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม
โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม
โรงเรียนบ้านนาสาร
โรงเรียนบ้านนาสาร
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม
/39 นายตะวัน...

-๘-

ที่
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ที่
1

ที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ - สกุล
นายตะวัน
ทั้งสามเปี้ย
เด็กชายกิตติชัย ไสยรินทร์
เด็กหญิงพรพิมล เถียรวิชิต
นางสาวสุพิชญา แซ่อึ้ง
นางสาวนันท์นภัส โตหริ่ม
นายสุธิมนต์
อุไรล้า
เด็กหญิงวรรณธิดา ขวัญแก้ว
นางสาวบุญล้อม คงบุญมี
เด็กหญิงณัฐธิราภรณ์ คงนาค
นางสาวเพ็ญนภา บุตรทหาร
นายเกียรติศักดิ์ เสือเดช
นางสาวอุบลวรรณ พันธ์ปกครอง
นายอนุชา
บุญศิริ
นางสาวปาริชาติ นวลศรี

ชื่อสถานศึกษาเดิม
ความสามารถพิเศษ
โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองหา-นาเตรียะ)
โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองหา-นาเตรียะ)
โรงเรียนบ้านท่าแซะ
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนชัยบุรีพิทยา
โรงเรียนชัยบุรีพิทยา
โรงเรียนพระแสงวิทยา
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา
โรงเรียนท่าชนะ

๒.๕ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
๒.๕.๑ สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป (ทวิภาคี) ประกอบด้วย
ชื่อ - สกุล
ชื่อสถานศึกษาเดิม
ความสามารถพิเศษ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
นายพงศกร
ม้าทอง
สุราษฎร์ธานี
๓. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
๓.๑ สาขาวิชาการโรงแรม
๓.๑.๑ สาขางานการโรงแรม ประกอบด้วย
ชื่อ - สกุล
ชื่อสถานศึกษาเดิม
ความสามารถพิเศษ
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
นางสาวพรสิริ
วิทยา
นางสาวกนกวรรณ สีละวิทย์
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
เด็กหญิงพิยดา
พัฒนเจริญ
เด็กหญิงณิชารีย์ สามงามดี
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สฎ.
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
นางสาวมัณทนา ใจกล่า
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
นางสาวสาธิยา
พรหมรักษ์
กีฬากรีฑา
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
นายชาคริต
จันทนา
/8 นายธีรยุทธ...
...

-๙-

ที่
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชื่อ - สกุล
นายธีรยุทธ
เทพเมือง
นางสาวภัทรวดี บุญละพัฒน์
นางสาวโสรยา
เทียนจิ้ว
นายจิรพงศ์
จิปรึก
เด็กชายบุญญฤทธิ์ ขาสุย
นางสาวณิชารีย์ พูลสวัสดิ์
นางสาวพรพิมล กลิ่นกล่อม
เด็กชายณัฐวุฒิ
สุทธิ์เนตร
นางสาวจันธิมา
รักนาควน
นางสาววรินยุพา รักเรือง
นางสาววีรวรรณ เลี้ยงมณีกุล
นายเจษฎา
สินกัน
เด็กชายนวพล
เห็นจริง
เด็กหญิงภัสภรณ์ ชูถนอม

22 นางสาวโซเฟีย

ซ้ายพัฒน์

ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนบ้านนาสาร
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
โรงเรียนวัดสามพัน
โรงเรียนนาสาร
โรงเรียนนาสาร
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา
โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

23
24
25
26
27
28

นางสาวกมลวรรณ บุรินทร์กุล
นางสาวภัทราพร มีสิทธิ์
นางสาวพิมลรัตน์ ตาลทอง
นางสาวปิยนาถ เรืองจันทร์
นางสาวเสาวลักษณ์ พูนจันทร์นา
นางสาวนิรมล
ขันเพชร

ที่
1
2
3
4
5

๓.๑.๒ สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี) ประกอบด้วย
ชื่อ - สกุล
ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
เด็กชายกฤตภาส คชรัตน์
นางสาวจิราพร ถาวรศักดิ์
โรงเรียนคลองนามิตรภาพที่ 201
นางสาวหทัยรัตน์ แสงดี
โรงเรียนคลองนามิตรภาพที่ 201
เด็กชายณัฐพล
เมืองนิล
โรงเรียนคลองนามิตรภาพที่ 201
โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
นางสาวทิพยรัตน์ ศิริธรรม

ความสามารถพิเศษ

แกะสลักผัก-ผลไม้

ความสามารถพิเศษ

/6 เด็กหญิงสกุลกาญ...

...

- ๑๐ -

ที่
6
7
8
9
10
11
ที่
1

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงสกุลกาญ ยิ่งยง
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา นันทอินทร์
นางสาวโบตั๋น
ชานาญเพชร
นางสาวอัจฉริยา ศรีตังนันต์
นางสาวสุพัชชา ใจรักษ์
นางสาวสตางค์ คงรักที่

ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม
โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
โรงเรียนพระแสงวิทยา

๓.๑.๓ สาขางานการโรงแรม (Mini EP.) ประกอบด้วย
ชื่อ - สกุล
ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนเทศบาล 5
นางสาวตรีทิพย์นิภา ฤทธี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๓.๒ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
๓.๒.๑ สาขางานการท่องเที่ยว ประกอบด้วย
ที่
ชื่อ - สกุล
ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
1 นางสาวนันทกานต์ เฉยช้า
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
2 เด็กชายสุกฤษฎิ์ ทิรัญจารุ
โรงเรียนบ้านพรุแชง
3 นางสาวปรางคณาฐีย์ อ่อนชื่นจิตร
4 นายเสฏฐวุฒิ
เพชรสุทธิ์
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
5 เด็กชายพีรศักดิ์ จันทร์อุทัย
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
6 นางสาวณัฐวดี
ทัศนเรณู
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา
7 นางสาวหทัยทิพย์ สุโสะ
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา
8 นางสาวศิริลักษณ์ โพธิ์บน
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา
9 นางสาวกมลทิพย์ เพิ่ม
10 นางสาวมัชริสา เหลือบุญ
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2
โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
11 นางสาววิภาดา แสงฉวี

ที่
1

๔. ประเภทวิชาศิลปกรรม
๔.๑ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
๔.๑.๑ สาขางานวิจิตรศิลป์ ประกอบด้วย
ชื่อ - สกุล
ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนบ้านนาสาร
นายสิโรดม
ศิริรักษ์

ความสามารถพิเศษ

ความสามารถพิเศษ

ความสามารถพิเศษ

ร้องเพลงสากล

ความสามารถพิเศษ
วาดภาพระบายสี
/2 นายสุกฤษฎิ์...
...

- ๑๑ -

ที่
2
3
4

ชื่อ - สกุล
นายสุกฤษฎิ์
อุ่นศร
นางสาวชลธิชา คงจาเนียร
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน จิตจา

ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนพระแสงวิทยา

ความสามารถพิเศษ

๔.๒ สาขาวิชาการออกแบบ
๔.๑.๑ สาขางานการออกแบบ ประกอบด้วย
ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ - สกุล
นายธนพล
คาพึ่งพร
เด็กหญิงวสุธัญญา เพชรมี
เด็กหญิงสนิศตา เนาวนัต
นางสาวนันท์นภัส กาฬผล
เด็กหญิงฟาริตา บัวแช่ม
นายศุภวิชญ์
คงสมิต

ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา

ความสามารถพิเศษ

๔.๓ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
๔.๑.๑ สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต ประกอบด้วย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อ - สกุล
นายเสกสรร
พรมราช
นายกฤตภาส
ศรีแสง
เด็กชายสุกฤษฎิ์ นิลวดี
นางสาวศศิธร
สวัสดิ์ภิรมย์
นางสาวอนงค์นาถ ศรีกงพาน
เด็กชายธนัชพร ชูกล่อม
นายปัณณวัฒน์ อุ่นใจ
นายสุวัชเรน
ทะรารัมย์
นายธนากร
สุทธิรักษ์
นางสาวอังคณา คงโอ
นางสาวอาภัศรา เภาเส็น
เด็กชายภัทรพล ไชยเผือก
นายธนทร
หนูชิต
นายสุรชาติ
ขุนเพ็ชร์

ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1
โรงเรียนธีราศรมพุนพิน
โรงเรียนบ้านนาสาร
โรงเรียนบ้านนาสาร
โรงเรียนบ้านนาสาร
โรงเรียนบ้านควนสระ
โรงเรียนบ้านควนสระ
โรงเรียนวัดสมหวัง
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2

ความสามารถพิเศษ

วาดภาพระบายสี
วาดภาพระบายสี

/15 นางสาวพรรณธกาญจน์...

...

- ๑๒ -

ที่
ชื่อ - สกุล
15 นางสาวพรรณธกาญจน์ พุทธกาล
16 นางสาวรัตติกาล ศฤงคาร
17 นายนภพงศ์
ศรีทองกุล

ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม
โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา

ความสามารถพิเศษ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้สาเร็จจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๑. ประเภทวิชาคหกรรม
๑.๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
๑.๑.๑ สาขางานเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ ประกอบด้วย
- ไม่มี ๑.๒ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
๑.๒.๑ สาขางานอาหารและโภชนาการ ประกอบด้วย
- ไม่มี ๑.๓ สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
๑.๓.๑ สาขางานการจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ์ ประกอบด้วย
ที่
1
2

ชื่อ - สกุล
นายกิตติเดช
ชัยเดช
นางสาวญานิกา พิทักษ์ภาวศุทธิ

ชื่อสถานศึกษาเดิม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ความสามารถพิเศษ

๑.3.2 สาขางานการจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม ประกอบด้วย
- ไม่มี ๒. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
๒.๑ สาขาวิชาการบัญชี
๒.๑.๑ สาขางานการบัญชี ประกอบด้วย
ที่
1

ชื่อ - สกุล
นางสาวขนิษฐา ราชสีห์

ชื่อสถานศึกษาเดิม
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ

ความสามารถพิเศษ

๒.๒ สาขาวิชาการตลาด
๒.๒.๑ สาขางานการตลาด ประกอบด้วย
- ไม่มี ๒.๓ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๒.๓.๑ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประกอบด้วย
ที่
1

ชื่อ - สกุล
นางสาววิลาวัณย์ แก้วบุดดา

ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

ความสามารถพิเศษ
/๒.๔ สาขาวิชาการจัดการ...

- ๑๓ -

๒.๔ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
๒.๔.๑ สาขางานการจัดการทั่วไป ประกอบด้วย
- ไม่มี ๓. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
๓.๑ สาขาวิชาการโรงแรม
๓.๑.๑ สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย
- ไม่มี ๔. ประเภทวิชาศิลปกรรม
๔.๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
๔.๑.๑ สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต ประกอบด้วย
- ไม่มี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้สาเร็จการศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
๑. ประเภทวิชาคหกรรม
๑.๑ สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
๑.๑.๑ สาขางานการจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ์ ประกอบด้วย
- ไม่มี 2.๑ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
2.๑.๑ สาขางานอาหารและโภชนาการ ประกอบด้วย
ที่
ชื่อ - สกุล
ชื่อสถานศึกษาเดิม
ความสามารถพิเศษ
โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1 นางสาวตรีทิพย์ หมวกเขียว
ประดิษฐ์บายศรี
โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
2 นางสาวปวรรณรัตน์ กวั้งซ้วน
โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
3 นางสาวจันทร์จิรา เหมือนมณี
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม
4 นางสาวผกามาศ แซ่ทั่ง
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม
5 นางสาวดวงฤทัย ชูแก้ว
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม
6 นางสาวเสาวลักษณ์ ละม้าย
โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม
7 นางสาวกาญจนา สุดสิน
โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม
8 นางสาวเพราพิลาศ สุขสมพงษ์
3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3.๑ สาขาวิชาการโรงแรม
3.๑.๑ สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย
ที่
ชื่อ - สกุล
ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
1 นางสาวลักษณวดี ชุมโรย
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
2 นางสาวกมลชนก สมจิต

ความสามารถพิเศษ

/3 นางสาวรุ่งกานดา...

- ๑๔ -

ที่
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ - สกุล
นางสาวรุ่งกานดา เพ็งจันทร์
นางสาวกมลชนก แก้ววงษ์วาล
นางสาวอรริน
แซ่โซ่ง
นางสาวไพจิตร
สุนทราวงษ์
นางสาวณัฐสุดา พุ่มนุ่ม
นางสาวณัฐชา
อัคนี
นางสาวธิติมา
ฤทธิกุล

ชื่อสถานศึกษาเดิม
ความสามารถพิเศษ
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี

4. ประเภทวิชาศิลปกรรม
4.๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
4.๑.๑ สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต ประกอบด้วย
- ไม่มี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบอาชีวศึกษาทวิภาคี รับผู้สาเร็จการศึกษาจาก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๑. ประเภทวิชาคหกรรม
๑.๑ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
๑.๑.๑ สาขางานอาหารและโภชนาการ ประกอบด้วย
- ไม่มี ๒. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
๒.๑ สาขาวิชาการโรงแรม
๒.๑.๑ สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย
- ไม่มี ๒.๒ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
๒.๒.๑ สาขางานการท่องเที่ยว ประกอบด้วย
- ไม่มี ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61

(นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

- ๑๕ -

รายละเอียดการมอบตัว
กาหนดการรายงานตัว มอบตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ประจาปีการศึกษา 2561
วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชั้น/สาขางาน
ปวส.1 ทุกสาขาวิชา
ปวช.1 การบัญชี
ปวช.1 การตลาด
ปวช.1 การเลขานุการ
ปวช.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.1 ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
ปวช.1 การออกแบบ
ปวช.1 วิจิตรศิลป์
ปวช.1 คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
ปวช.1 แฟชั่นดีไซน์
ปวช.1 อาหารและโภชนาการ
ปวช.1 คหกรรมเพื่อการโรงแรม
ปวช.1 การโรงแรม
ปวช.1 การโรงแรม (ทวิภาคี)
ปวช.1 การท่องเที่ยว

ผู้รับลงทะเบียน
1. นางจริยา มณีโรจน์
2. นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน
3. นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม
4. นางกนกกร พรหมวิเศษ
5. นางสาวจันทร์จิรา กลิ้งกลอง
6. นางกาญจนา ไชยมุสิก
1. นางจริยา มณีโรจน์
2. นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน
3. นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม
4. นางกนกกร พรหมวิเศษ
5. นางสาวจันทร์จิรา กลิ้งกลอง
6. นางกาญจนา ไชยมุสิก

เวลา
09.00 น. - 12.00 น.
ห้องโสตเฟื่องฟ้า
อาคาร 6 ชั้น 5

13.00 น. - 16.00 น.
ห้องโสตเฟื่องฟ้า
อาคาร 6 ชั้น 5

หมายเหตุ : ถ้าผู้ที่มีรายชื่อไม่มารายงานตัวภายใน วัน เวลา ที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์

- ๑๖ -

การเก็บเงินบารุงการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕61
ระดับชั้น ปวช.๑ จัดเก็บ ๘ รายการ ดังนี้
ประมาณการค่าใช้จ่าย ประจาปีการศึกษา ๒๕61
ลาดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

รายการ
ค่าประกันอุบัติเหตุ
ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ/ค่าจ้างครูหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาเป็นรายปี ปีละ
ค่าทาบัตรนักศึกษา
ค่าถ่ายรูป
ค่าประชุมผู้ปกครอง
ค่าตรวจสุขภาพประจาปี
ประมาณค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียนและเสื้อผ้า
ค่าคู่มือนักเรียน

รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณการ ปวช.

จานวนเงิน
๒5๐
๑,๐๐๐
๑๐๐
๘๐
20๐
๒๐๐
๒,๕๐๐
๑๐๐
4,430

ระดับชั้น ปวส.๑ จัดเก็บ ๑3 รายการ ดังนี้
ประมาณการค่าใช้จ่าย ประจาปีการศึกษา ๒๕61
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
13

รายการ
ค่าขึ้นทะเบียน
ค่าชุดพละ
ค่าบารุงห้องสมุด
ค่าภาคปฏิบัติหรือวัสดุฝึก (หน่วยกิตละ ๑๐๐ บาท)
ค่าลงทะเบียนรายวิชา (หน่วยกิตละ ๑๐๐ บาท)
ค่าคู่มือนักศึกษา
ค่าทาบัตรนักศึกษา
ค่าประชุมผู้ปกครอง
ค่าประกันอุบัติเหตุ
ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ/ค่าจ้างครูหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาเป็นรายปี ปีละ
ค่าตรวจสุขภาพประจาปี
ค่าถ่ายรูป
ค่ากิจกรรม

รวมค่าใช้จ่ายประมาณการ ปวส.

จานวนเงิน
๑๐๐
550
๒๐๐
............
............
๑๐๐
๑๐๐
20๐
๒5๐
๑,๐๐๐
๒๐๐
๘๐
200
8,800

** ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของวิทยาลัยฯ ค่าใช้จ่ายข้างต้นคานวณโดยประมาณการ **

- ๑๗ -

หลักฐานที่ต้องนามาในวันรายงานตัว มอบตัว
ขึ้นทะเบียนนักเรียน นักศึกษาใหม่
ระดับปวช.๑ และระดับปวส.๑ ปีการศึกษา ๒๕61
1. ใบสมัครออนไลน์
2. แบบฟอร์มบันทึกประวัติส่วนตัวและหนังสือสัญญามอบตัวการเป็นนักเรียน นักศึกษา
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนนักเรียน นักศึกษา
4. สาเนาทะเบียนบ้านนักเรียน นักศึกษา
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนบิดา
6. สาเนาทะเบียนบ้านบิดา
7. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนมารดา
8. สาเนาทะเบียนบ้านมารดา
9. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
10. สาเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)
๕ ภาคเรียน (ม.๓,ปวช.) และ 3 ภาคเรียน (ม.๖)
11. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ชุด
จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 2 ฉบับ
จานวน 2 รูป

*** หมายเหตุ
- เอกสารข้อ ๑ ให้ นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ
(โควตา) เข้าไปกรอกข้อมูลลงในระบบการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ตามที่อยู่เว็บไซต์ http://datacenter.vec.go.th
และปริ้นข้อมูลแบบฟอร์มบันทึกประวัตินักเรียนนักศึกษามาในวันรายงานตัวด้วย
จานวน 1 ฉบับ

- เอกสารข้อ 2 วิทยาลัยฯ จัดเตรียมไว้ให้
- นักเรียนนักศึกษา รายงานตัว พร้อมผู้ปกครอง
- เรียงเอกสารตามลาดับและรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ

