กาหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ
ประจาปีการศึกษา ๒๕60
วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
- ซ้อมรับประกาศนียบัตรเพื่อเตรียมความพร้อม ระดับปวช.
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
- ซ้อมรับประกาศนียบัตรเพื่อเตรียมความพร้อม ระดับปวส.
วันพุธที่ ๒8 กุมภาพันธ์ ๒๕61
ณ ห้องลิลลี่ โรงแรมนิภาการ์เด้น อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พิธีปัจฉิมนิเทศ
เวลา 08.00-๐๘.๓๐ น.
เวลา 08.๓๐-๑๐.๐๐ น.
เวลา ๑๐.00 น.-๑๑.๓๐ น.
เวลา ๑๑.๓๐น.-๑๒.๓๐ น.

- บุคลากร นักเรียน นักศึกษา พร้อมกัน ณ ห้องลิลลี่ โรงแรมนิภาการ์เด้น
- บรรยายหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
และศึกษาต่อ” โดยคุณวรณัฐ โพธิครูประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ
(บริษัท จุพาชัย พัฒนา จากัด)
- ซ้อมรับประกาศนียบัตรเพื่อเตรียมความพร้อม
- รับประทานอาหารกลางวัน

พิธีรับประกาศนียบัตร
เวลา ๑๒.๓๐น.-๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ น.-๑๕.๐๐ น.

- นักเรียน นักศึกษา เข้าพิธีรับประกาศนียบัตร
- พิธีรับประกาศนียบัตร ประธานจุดธูปเทียน โดย ดร.ประชาคม จันทรชิต
(รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
- กล่าวรายงานต่อท่านประธาน โดย นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
- เชิญประธาน ดร.ประชาคม จันทรชิต มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา
“คนดี คนเก่ง ศรีอาชีวะ” และมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2560
- ตัวแทนนากล่าวคาปฏิญาณตน (นายบัญญพนต์ ทวีกุล) นักเรียน นักศึกษา
ทุกคนกล่าวคาปฏิญาณตน
เวลา ๑๕.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น. - ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กล่าวคาให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ
“การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและการศึกษาต่อ”
- นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
มอบของที่ระลึกแด่ท่านประธาน
- เชิญท่านประธาน คณะครู แขกผู้ร่วมงานและบุคลากรของวิทยาลัยฯ
ถ่ายรูปร่วมกัน
เวลา 1๖.00 น.
- เสร็จสิ้นกิจกรรม
............................................................................................
หมายเหตุ : การแต่งกาย คณะผูบ้ ริหาร ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สวมชุดครุย วิทยะฐานะ/
สวมเสื้อสีฟ้า สูทสีดา

-๘–
รายชื่อครูที่ปรึกษา ระดับ ปวส.๒ ทาหน้าที่รับลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 25๖๐
วันพุธ ที่ ๒8 กุมภาพันธ์ ๒๕6๑
ณ ห้องลิลลี่ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
-------------------------------------------ลาดับ
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

ชั้น/สาขางาน
ปวส.2/1 การบัญชี
ปวส.2/2 การบัญชี
ปวส.2/3 การบัญชี
ปวส.2 การตลาด
ปวส.2/1 คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
ปวส.2/2 คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
ปวส.2 การจัดการทั่วไป
ปวส.2/1 คอมพิวเตอร์กราฟิก
ปวส.2/2 คอมพิวเตอร์กราฟิก
ปวส.2/1 อาหารและโภชนาการ
ปวส.2 อาหารและโภชนาการ (ทวิ)
ปวส.2 การบริหารงานคหกรรมศาสตร์

ปวส.2/1 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
ปวส.2/2 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
ปวส.2 บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิ)

ปวส.2 การท่องเที่ยว (ทวิ)

ชื่อครูที่ปรึกษา
ครูกัญญ์พดิ า สุขสง
ครูณัฐกาญจน์ ผลผลา
ครูวาสนา วิเชียร
ครูวรินทร จันทรชิต
ครูจักรกฤษณ์ ภู่ทอง
ครูชนานิศ มีพฤกษ์
ครูจิตตรา วงศ์วรานุรักษ์
ครูชนัญญา สุวรรณวงศ์
ครูมาลี ว่องเกษฎา
ครูกิตติมา สุวรรณวงศ์
ครูธีรพันธ์ คงขันธ์
ครูนริศรา ปทะวานิช
ครูฤดี เพชรมณี
ครูอุบล เบญจพงศ์
ครูสรัลดา พันธ์ครุฑ

หมายเหตุ

-๙รายชื่อครูที่ปรึกษา ระดับ ปวช.๓ ทาหน้าที่รับลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 25๖๐
วันพุธที่ ๒8 กุมภาพันธ์ ๒๕6๑
ณ ห้องลิลลี่ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
-------------------------------------------ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

ชั้น/สาขางาน
ปวช.3/๑ การบัญชี
ปวช.3/๒ การบัญชี
ปวช.3/๓ การบัญชี
ปวช.3/๔ การบัญชี
ปวช.3/5 การบัญชี
ปวช.3/๑ การตลาด
ปวช.3/๒ การตลาด
ปวช.3/๑ การเลขานุการ
ปวช.3/๒ การเลขานุการ
ปวช.3/๑ คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
ปวช.3/๒ คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
ปวช.3/๓ คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
ปวช.3/๔ คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
ปวช.3 วิจิตรศิลป์
ปวช.3 การออกแบบ
ปวช.3/1 คอมพิวเตอร์กราฟิก
ปวช.3/2 คอมพิวเตอร์กราฟิก
ปวช.3 แฟชั่นดีไซน์
ปวช.3/๑ อาหารและโภชนาการ
ปวช.3/๒ อาหารและโภชนาการ
ปวช.3/๓ อาหารและโภชนาการ
ปวช.3 ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
ปวช.3 คหกรรมเพื่อการโรงแรม
ปวช.3/๑ การโรงแรม
ปวช.3/๒ การโรงแรม
ปวช.3 การโรงแรม (Mini E.P.)
ปวช.3 การโรงแรม (ทวิภาคี)
ปวช.3 การท่องเที่ยว

ชื่อครูที่ปรึกษา
ครูนัฐญา โกรณฑ์
ครูรวิสรา สุทธิ
ครูกนกกร พรหมวิเศษ
ครูศุภธิดา จันทร์เกิด
ครูสุนทรียา ขนายน้อย
ครูกาญจนา เหลื่อมแก้ว
ครูเบญจมาศ ช่วยดางรงค์
ครูศรีไพร ภาราทอง
ครูชนานิศ มีพฤกษ์
ครูสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์
ครูสภุ าวดี เสมอมาศ
ครูอรอนงค์ แซ่ลิ่ม
ครูวรรณวิสา พัฒนศิลป์
ครูพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข
ครูศิระ ประเสริฐศักดิ์
ครูศุลีพงษ์ ชานาญเนตร
ครูศุภนา เฉลิมพงศ์
ครูกิตติมา สุวรรณวงศ์
ครูจารุวรรณ อมรกุล
ครูธีรพันธ์ คงขันธ์
ครูปิยาภรณ์ กั้นเกตุ
ครูวราภรณ์ เยาว์แสง
ครูศิรริ ัตน์ เลิศสนเมธากุล
ครูสุธาทิพย์ มณีเนตร
ครูปัญจวรรณ อ่อนหวาน
ครูชุติมา ชินวาณิชย์กุล

หมายเหตุ

