สาเนาคู่ฉบับ

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจาปีการศึกษา ๒๕64
ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร๑ธานี ได๎ประกาศการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น
(ม.๓) เข๎าศึกษาตํอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) เข๎าศึกษาตํอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําปีการศึกษา ๒๕64 นั้น
บัดนี้ วิทยาลัยฯ ได๎ดําเนินการคัดเลือกเป็นที่เรียบร๎อยตามวัตถุประสงค๑แล๎ว จึงขอประกาศรายชื่อ
ผู๎ผํานการคัดเลือกเข๎าศึกษาตํอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประจําปีการศึกษา 2564 ตามรายชื่อดังตํอไปนี้
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้สาเร็จการศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
๑. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
๑.๑ สาขาวิชาการบัญชี
๑.๑.๑ สาขางานการบัญชี ประกอบด๎วย
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อ-สกุล
นางสาวสิรินทิพย๑ แคลํวคลํอง
นางสาวเกศรินทร๑ นามเครือ
นางสาวกัญญารัตน๑ สํงชํวย
นางสาวอรอุมา ชิตเดชะ
นางสาวอธิษฐ๑ ป๓ญญาคํา
นางสาวจันทร๑จิรา ชุมพล
นางสาวบุษกร เจริญบุญ
นางสาวรัมภาภรณ๑ ขําเกิด
นางสาวพรธิตา คงนิ่ม
นางสาวปวีณ๑นุช จุลรังษี
นางสาวชมพูนุท ศรีษะเสือ
นางสาววรัชยา นวลสุทธิ์
นางสาวสราศินี นิลสุวรรณ
นางสาวเมธาวดี เทพี

ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนขนอมพิทยา
โรงเรียนบ๎านโพหวาย
โรงเรียนบางสวรรค๑วิทยาคม
โรงเรียนสุราษฎร๑ธานี 2
โรงเรียนสุราษฎร๑ธานี 2
โรงเรียนอมก๐อยวิทยาคม
โรงเรียนบ๎านแมํโมกข๑
โรงเรียนทําชนะ
โรงเรียนบ๎านตาขุนวิทยา
โรงเรียนละแมวิทยา
โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ๑
โรงเรียนพระแสงวิทยา
โรงเรียนพระแสงวิทยา
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี

ลาดับที่
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ชื่อ-สกุล
นางสาวสุดาทิตย๑ ตรีสงค๑
นางสาวศิโรรัตน๑ กัณหา
นางสาวอรปรีญา สองธานี
นางสาวปนัดดา แดงเอียด
นางสาวนภัสสร สร๎างแก๎ว
นางสาวปณัฐดา เพชระ
นางสาวภัทาพร สุริยะ
นางสาวสุธาสิณีย๑ เลิศศักดิ์
นางสาวมณิกา พิชัย
นางสาวกนกสินี ธรรมแก๎ว
นางสาวอริสา ศาลางาม
นางสาวณัฏฐณิชา สุดี
นางสาวกนกนวรรณ จีนเจียง
นางสาวพัสตราภรณ๑ อินทจักร
นางสาวกิตติยา กุมสิงห๑
นางสาวศุภิสรา อุปลา
นางสาวพัชนิดา ณ นําน
นางสาวภัทรา ประชุมรัตน๑
นางสาวรัชฎาภรณ๑ เกษเพชร
นางสาวณิชารีย๑ สามสี
นางสาวดลพร นิลสวัสดิ์
นางสาวชลิตา กองชาวนา
นางสาวสุกัญญา นวลมุสิก
นางสาวธารินี พัฒน๑แชํม
นางสาวปานไพลิน อับดุลหละ
นางสาวธัญวรัตน๑ เเจ๎งเพชร
นางสาวกันยารัตน๑ ขวัญเมือง
นางสาวจันทิมา ประชุมวรรณ๑
นางสาวธัญสรณ๑ แย๎มสวัสดิ์
นางสาววรวรรณ บุญแก๎ว
นางสาวธนพร ศรัทธาธรรม
นางสาวเสาวลักษณ๑ บูรณพล

ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนบ๎านน้ําราด
โรงเรียนไชยาวิทยา
โรงเรียนวัดกาฬสินธุ๑
โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ๑
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
โรงเรียนบางสวรรค๑วิยาคม
โรงเรียนชัยบุรีพิทยา
โรงเรียนทําฉางวิทยาคาร
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี
โรงเรียนปากแพรกวิยาคม
โรงเรียนพระแสงวิทยา
โรงเรียนพระแสงวิทยา
โรงเรียนไชยาวิทยา
โรงเรียนบ๎านทอนหญ๎าปล๎อง
โรงเรียนพระแสงวิทยา
โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
โรงเรียนบ๎านทอนหญ๎าปล๎อง
โรงเรียนบ๎านห๎วยทรายขาว
โรงเรียนพันธศึกษา
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร๑ธานี
โรงเรียนกาญจนดิษฐ๑
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
โรงเรียนเวียงสระ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร๑ธานี
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอํอนเผดิมวิทยา)
โรงเรียนบ๎านคลองสระ
โรงเรียนเวียงสระ
โรงเรียน อบจ.สฎ.2 (บ๎านดอนเกลี้ยง)

ลาดับที่
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

ชื่อ-สกุล
นางสาวศศิวิมล อยูํทองอํอน
นางสาวนัฐฐยา เสวกวัง
นายรัฐภูมิ ธานามาศ
นางสาววาสิตา ชนะภักดี
นางสาวณัฐธิชา ลอยประเสริฐ
นางสาวสโรชา ขํานวล
นางสาวสุดารัตน๑ กํามณี
นางสาวธิดารัตน๑ จันทร๑คง
นางสาวศตพร เสือทอง
นางสาวกมลวรรณ เดชแดง
นางสาวภิญญดา สุราราษฎร๑
นางสาวจุฑามาศ รวดเร็ว
นางสาวชาลิสา เทพทัศน๑
นางสาวมานิกา สิงห๑กลาง
นางสาวบัณฑิตา บุญแก๎ว
นายดนุสรณ๑ โรจน๑วิเชียรรัตน๑
นางสาวจีระภัทร นวลรอด
นางสาวณิชากร บุญชํวย
นางสาวอริศา ไทยเเท๎
นางสาววราภรณ๑ บุตรจันทร๑
นางสาวณัฐภัทร ราชกิจจา
นางสาวศศิวิมล ราชคต
นางสาวอมรรัตน๑ แพเพชรทอง
นางสาวอิสริยาภรณ๑ ภูํสาย
นางสาวกัญญ๑วรา ประชุมรัตน๑
นางสาวนฤมล ทิพย๑ครองราช
นางสาวกัณฐมณี เทียนแอ๎น
นางสาวเพ็ญภักค ทับทิมเพียร
นางสาววทันยา ศิลปพรหมมาศ
นางสาวทิพกัญญา แซํตั้ง
นางสาวกิตติยา สุขเจริญ
นางสาวรติชา ทองถึง

ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนทําชนะ
โรงเรียนนางกํา
โรงเรียนวัดทําไทร (ดิตถานุเคราะห๑)
โรงเรียนทําอุแทพิทยา
โรงเรียนบ๎านทอนหญ๎าปล๎อง
โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ
โรงเรียนเวียงสระ
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม
โรงเรียนบ๎านตาขุนวิทยา
โรงเรียนบ๎านตาขุนวิทยา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร๑ธานี
โรงเรียนสุราษฎร๑พิทยา
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
โรงเรียนบ๎านนาสาร
โรงเรียนบ๎านนาสาร
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
โรงเรียนพระแสงวิทยา
โรงเรียนคลองคราม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร๑ธานี
โรงเรียนพระแสงวิทยา
โรงเรียนบ๎านนาสาร
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
โรงเรียนวัดคีรีวง
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดลําง)
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

ลาดับที่
79
80
81
82
83

ชื่อ-สกุล
นางสาวชุติมดี รัตนฐากูร
นางสาวทิพาวดี มีศักดิ์
นางสาวศศิวิมล นาคพันธ๑
นางสาวจิรวรรณ ดาวเรือง
นางสาวสุพรรณษา อินเอียด

ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนธีรศรมพุนพิน
โรงเรียนบ๎านคลองสระ
โรงเรียนเกาะสมุย
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
โรงเรียนพระแสงวิทยา

๑.2 สาขาวิชาการตลาด
๑.2.1 สาขางานการตลาด ประกอบด๎วย
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ชื่อ-สกุล
นางสาวพชรวรรณ ใจห๎าว
นางสาวจิติมา เจริญศรี
นางสาวณัฐพร คงเขียว
นางสาวสิริลักษณ๑ กุลศิริ
นายพิทยา บุตรโยธี
นางสาวชนาพร บุญพันธ๑
นางสาวณัฐพร เอมสวัสดิ์
นางสาวณิชารีย๑ อินทมะ
นางสาวภูวนิดา ปรีชา
นางสาวอภิชญา ศรีกุหลาบ
นางสาวณิชกานต๑ ชูศักดิ์
นางสาวปรียานุช แจ๎งเศรษฐ
นางสาวศลิษา สิงห๑ทอง
นางสาวอมลณัฐ จงไกรจักร
นางสาวณัฐกานต๑ พลสวัสดิ์
นางสาวเกตน๑สินี ปาณี
นางสาวนวพร สร๎อยมาตร๑
นางสาวฐิตตญาภรณ๑ ชูเชิด
นายอนาวิน ศรีสุข
นางสาวสุภมาศ อํอนคํา
นางสาวลฎาพา พลพิชัย
นางสาวสุจิตรา เมศนิคม
นางสาวธัญญาเรศน๑ นวลปาน
นางสาวศิรประภา พงศาปาน

ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร๑อุทิศ
โรงเรียนวัดโพธิน์ ิมิต
โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี
โรงเรียนวัดกาฬสินธุ๑
โรงเรียนบางสวรรค๑วิทยาคม
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี
โรงเรียน อจบ.สฎ.๑ (ดอนสักผดุงวิทย๑)
โรงเรียนเวียงสระ
โรงเรียนบ๎านคลองสงค๑
โรงเรียน อบจ.สฎ.๑ (ดอนสักผดุงวิทย๑)
โรงเรียนเวียงสระ
โรงเรียน อบจ.สฎ.๑ (ดอนสักผดุงวิทย๑)
โรงเรียน อบจ.สฎ.๑ (ดอนสักผดุงวิทย๑)
โรงเรียนบ๎านส๎อง
โรงเรียนเทศบาล 5 นครสุราษฎร๑ธานี
โรงเรียนทําชนะ
โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
โรงเรียนเวียงสระ
โรงเรียนพะโต๏ะวิทยา
โรงเรียนพระแสงวิทยา
โรงเรียนสวนศรีวิทยา

ลาดับที่
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ชื่อ-สกุล
นางสาววชิราภรณ๑ เรืองฤทธิ์
นางสาวปรียาภัทร๑ ชินชํานาญ
นางสาวณัฐธิชา บุญกิจ
นางสาวสิรินทรา ฤทธิกุล
นางสาวนันท๑ชพร โอชุม
นางสาวกนกวรรณ สุดสมพร
นางสาวปิยฉัตร ณ บางช๎าง
นางสาวชนากานต๑ อินสุวรรณ๑
นางสาวภัทราวดี จันทร๑พร๎อย
นางสาววาทินี พรหมทวด
นางสาวธิดารัตน๑ สุขสําราญ
นายเปรม สุขเกตุ
นางสาวปิยะรัช ผอมกลัด
นางสาวป๓ฐริกร คงทอง
นางสาวพัณณิตา รอด
นางสาวเมริษา เนาว๑สุด
นายวิรพันธ๑ บุญทอง
นางสาวสุดารัตน๑ กระบิล
นายณัฐภัทร ด๎วงเรือง
นายอนวัช แก๎วสวัสดิ์
นายพงศกร ไสยสุวรรณ
นางสาวอรนิตย๑ รอดศรีนาค
นางสาววรรณกานต๑ เลารัมย๑
นางสาวธัญวรัตม๑ ทองจันทร๑

ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนบ๎านส๎อง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
โรงเรียนทีปราษฎร๑พิทยา
โรงเรียนบ๎านตาขุนวิทยา
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดลําง)
โรงเรียนวังเด็กวัฒนา
โรงเรียนวัดทุํงหลวง
โรงเรียนพระแสงวิทยา
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
โรงเรียนทําเฟืองวิทยา
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
โรงเรียนบ๎านนาสาร
โรงเรียนบ๎านทํานหญิงวิภา
โรงเรียนพระแสงวิทยา
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
โรงเรียนทีปราษฎร๑พิทยา
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร๑
โรงเรียนทีปราษฎร๑พิทยา
โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
โรงเรียนเมืองสุราษฎร๑ธานี
โรงเรียนวังเด็กวัฒนา
โรงเรียนพระแสงวิทยา

๑.3 สาขาวิชาการเลขานุการ
๑.3.๑ สาขางานการเลขานุการ ประกอบด๎วย
ลาดับที่
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล
นางสาวนภัสสร แสงสูง
นางสาวทิพยาภรณ๑ นาวาลํอง
นายสรายุทธ พรหมแพทย๑
นางสาวณิชาภัทร ซื่อสัตย๑
นางสาวธนัชพร จงศรี

ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนบ๎านนาใหญํ
โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
โรงเรียนกาญจนดิษฐ๑
โรงเรียนกาญจนดิษฐ๑
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร๑ธานี

ลาดับที่
6
7
8
9
10

ชื่อ-สกุล
นางสาวอรัญญา รักขาว
นางสาวกุลณัฐ แป๊ะป๋อง
นางสาวดลภัค ชนะฤทธิ์
นางสาวฟ้าใส สุขสําราญ
นางสาวสิริลักษณ๑ แข็งมาก

ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนละเเมวิทยา
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร๑ธานี
โรงเรียนบ๎านนาสาร
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
โรงเรียนสุราษฏร๑ธานี 2

๑.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๑.4.๑ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประกอบด๎วย
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ชื่อ-สกุล
นางสาวญาดา แก๎วมาก
นางสาวอนุชศรา บัวยม
นางสาวกนกวรรณ ศักดา
นางสาวนพมาศ ขวัญทอง
นายอดิศักดิ์ เดชมณี
นางสาวปิ่นณภา บุญโก
นางสาวสุธาสินี รองเพชร
นายสิทธิพล สุดสนิท
นางสาวศวรรยา จันทร๑รอด
นางสาวอัจฉรา ณ อนงค๑
นางสาวอรนลิน เสถียร
นายเทพนิมิตร เกิดพิกุล
นางสาวรจนา แซํหลี
นายกฤษติน ชูวงศ๑
นายปรินทร จินดาคม
นายอภินันท๑ บุหงอ
นายไผท แขอุดม
นางสาวกัญญารัตน๑ กุลพรหม
นางสาวสมฤดี พรหมหอม
นางสาวปาณิศา ชัยดิษฐ
นายดิศรณ๑ อักษรสมบัติ
นางสาวศศิญา ไทยฤทธิ์
นางสาวศศิประภา รุยปริง
นายธนธรณ๑ กิมฮวยไล๎

ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนบ๎านบางใหญํ
โรงเรียนบ๎านบางใหญํ
โรงเรียนบ๎านตาขุนวิทยา
โรงเรียน อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสักผดุงวิทย๑)
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
โรงเรียนธีราศรมพุนพิน
โรงเรียนบ๎านทํามํวง
โรงเรียนธีราศรมพุนพิน
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี
โรงเรียนทําฉางวิทยาคาร
โรงเรียนสุราษฎร๑ธานี ๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร๑ธานี
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอํอนเผดิมวิทยา)
โรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก
โรงเรียนบ๎านหนองหญ๎าปล๎อง
โรงเรียนวัดทําไทร (ดิตถานุเคราะห๑)
โรงเรียนเทศบาล 5 นครสุราษฎร๑ธานี
โรงเรียนพระแสงวิทยา
โรงเรียนเวียงสระ
โรงเรียนเกาะสมุย
โรงเรียนเวียงสระ
โรงเรียนป๓ญญาทิพย๑
โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี

ลาดับที่
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

ชื่อ-สกุล
นางสาวอนุชษรา พัฒน๑ชนะ
นางสาวพัฒนียา คําแหง
นางสาวพิมพ๑ชนก บุญสาย
นางสาวมิ่งกมล เเสวงศิริผล
นายพีรวัส ศักดา
นางสาวเขมิกา ศรีระวิ
นายแสงอนันต๑ แก๎วงาม
นางสาวสุธีมา เมืองรักษ๑
นางสาวกานต๑ธิดา วิเชียร
นางสาวอัมรา วารีย๑
นายเอกราช เย็นทองคํา
นางสาวสุนิษา กลัดทอง
นายจักรรินทร๑ เลิศชิน
นางสาวตีรณา พงษ๑สมุทร
นายธนกร ปิยสมบุญ
นางสาวณฐภัทร พลเมือง
นางสาวเขมสิริ คงพูน
นางสาวสาวิตรี เชียงพิมาย
นางสาวกมลรัตน๑ ศรีทองนาค
นางสาวเรณู ศรีสมบัติ
นางสาวกัญญ๑วรา ขนุนนิล
นายภานุพงศ๑ รัตนะ
นางสาวเจนจิรา คงศิริ
นางสาวศศิวรรณ คงทอง
นางสาวณัฐณิชา สมใหญํ
นางสาวกันต๑กวี รํางสงํา
นางสาวสิรินทรา จันทร๑ประเสริฐ
นางสาวบุษกร ปานทอง
นายชนินทร๑ สิงห๑พรรณา
นางสาวอรณิชชา หนูคาบแก๎ว
นายวสิวัฒน๑ คุรุครรชิต
นายสหกรณ๑ โกสกุล

ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนทําฉางวิทยาคาร
โรงเรียนเวียงสระ
โรงเรียนทําชนะ
โรงเรียนทําฉางวิทยาคาร
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
โรงเรียนพระแสงวิทยา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 (ใต๎รํมเย็น)
โรงเรียนสิชลประชาสรรค๑
โรงเรียนเวียงสระ
โรงเรียนเวียงสระ
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี
โรงเรียนบ๎านอํางทอง
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี
โรงเรียนอนุบาลนวพร
โรงเรียนบ๎านเขานาใน
โรงเรียนพะโต๏ะวิทยา
โรงเรียนเวียงสระ
โรงเรียนวัดสันคีรีรมย๑
โรงเรียนโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
โรงเรียนสุราษฎร๑ธานี ๒
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ๎านนาพรุ)
โรงเรียนระโนดวิทยา
โรงเรียนทับปุดวิทยา
โรงเรียนบ๎านคลองสระ
โรงเรียนป๓ญญาทิพย๑
โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม
โรงเรียนเกาะสมุย
โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม
โรงเรียนทําชนะ
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดลําง)

ลาดับที่
57
58
59
60
61

ชื่อ-สกุล
นายณัฐฐิวุฒิ พรหมฉิม
นายนพรัตน๑ ตรุษวัฒน๑
นางสาวจุฑามาศ เสนาพรม
นางสาวอาทิตา เกตุสุวรรณ
นายนพดล เศรษฐสวัสดิ์

ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี
โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย๑
โรงเรียนพระเเสงวิทยา
โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิ์ธาวาส)

2. ประเภทวิชาศิลปกรรม
2.๑ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
2.๑.๑ สาขางานวิจิตรศิลป์ ประกอบด๎วย
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ-สกุล
นางสาวสุภาพร วุฒิศักดิ์
นางสาวอรกมล เกิดสุวรรณ๑
นางสาวป๓ณรสสาวเลารํา วืชิตแย๎ม
นายวุฒิศักดิ์ เซซัง
นางสาวจันทิมา พํวงฟู
นายชยรพ ฤกษ๑ดรุณ
นางสาวบุญฑริก เกษศิลป์
นางสาวฐานิตา จันทร๑โชตะ
นายอาราน โอวรารินท๑
นายสรสิช พรหมทอง
นายภาสกร กลิ่นเรือง

ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี
โรงเรียนบ๎านคลองวัง
โรงเรียนเซนต๑โยเซฟเกาะสมุย
โรงเรียนละแมวิทยา
โรงเรียนบ๎านห๎วยตาหมิง
โรงเรียนละเเมวิทยา
โรงเรียนวัดทําไทร (ดิตถานุเคราะห๑)
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
โรงเรียนสุราษฎร๑ธานี
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร๑ธานี

2.2 สาขาวิชาการออกแบบ
2.2.๑ สาขางานการออกแบบ ประกอบด๎วย
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
9

ชื่อ-สกุล
นางสาวสุริวิภา เเก๎วพิชัย
นายโกวิทย๑ นํานโพธิ์ศรี
นายวชิรวิทย๑ พรมโคตร
นางสาวสุพิชชา นวลจันทร๑
นางสาวเบญจพร ขันเปี้ย
นางสาวอันดา รุํงเรือง
นางสาววรนุช นวนแก๎ว
นางสาวอาภัสรา รึกสดี

ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนธีราศรมพุนพิน
โรงเรียนอุปถัมภ๑วิทยาพนม
โรงเรียนทําฉางวิทยาคาร
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอํอนเผดิมวิทยา)
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เเตงอํอนเผดิมวิทยา)
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
โรงเรียนบ๎านตาขุนวิทยา
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี

2.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
2.3.๑ สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต ประกอบด๎วย
ลาดับที่
1
2
3
4
5
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

ชื่อ-สกุล
นางสาวธมนวรรณ ปิ่นรัมย๑
นายทวีศักดิ์ มาชาตรี
นายวรัชญ๑ ลุนทอง
นางสาวธัญทิพ เจียวก๏ก
นายกฤติเดช นาทุํงนุ๎ย
นางสาวดวงหทัย ชูฤกษ๑
นายยศพล บุญยัง
นายธนันท๑เอก แตํงตั้ง
นางสาวณิชกมล นุ๎ยน๎อย
นางสาวชํอผกา ณ นคร
นางสาวเบญญาภา ภูํกิตติพันธ๑
นางสาวพิมพิศา เกล๎าชู
นายศุภณัฐ ชูคง
นางสาวณัฐณิชา บุญพัฒน๑
นางสาวปุณฑรี พรหมประสิทธิ์
นางสาวพรรวษา เขียวสวัสดิ์
นายกิตติธัช ลิ่มสวัสดิ์
นางสาวกรชนก บุญครุฑ
นายสิรภัทร ไทรแก๎ว
นายธนภูมิ เพ็งตะลุง
นายอดิเทพ บัวเเก๎ว
นายสรชัช พัฒนทวี
นายอชิร ใจมั่น
นายชัยนันท๑ อาจบันดิษ
นายธนากร คงปาน
นายจรูญรักษ๑ สุวรรณนิจ
นางสาวจุฑามณี ปานเพชร
นางสาวพาทินธิดา วัณไวทยจิตร
นายฉัตรชัย อุทัยเฉลิม
นายจักริน ปาลี

ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนทําอุแทพิทยา
โรงเรียนสิชลประชาสรรค๑
ศูนย๑การศึกษานอกระบบ เขตสายไหม กรุงเทพฯ
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอํอนเผดิมวิทยา)
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
โรงเรียนสุราษฎร๑พิทยา 2
โรงเรียนทําอุแทพิทยา
โรงเรียนบ๎านตาขุนวิทยา
โรงเรียนวัดกลางใหมํ (มิตรภาพที่24)
โรงเรียนบ๎านโพหวาย
โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
โรงเรียนทําเฟืองวิทยา
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
โรงเรียนพระแสงวิทยา
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
โรงเรียนสุราษฏร๑พิทยา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร๑ธานี.
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร๑ธานี
โรงเรียนเทศบาล ๑ ( แตงอํอนเผดิมวิทยา )
โรงเรียนสิชลประชาสรรค๑
โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอํอนเผดิมวิทยา)
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
โรงเรียนบ๎านตาขุนวิทยา
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดลําง)
โรงเรียนบ๎านโพหวาย
โรงเรียนบ๎านโพหวาย

ลาดับที่
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ชื่อ-สกุล
นายคเณศ นาคประเสริฐ
นายธาดา แกํนกูล
นายศุภณัฐ ฉิมกลํอม
นางสาวเนตร๑นภา ส๎มผล ส๎มผล
นายจักรภัทร ภูริวัฒน๑
นายกิตติพันธ๑ จันทร๑ตรี
นายภณธกฤต กฤษฎานุภาพ
นางสาวสุดารัตน๑ มีเดช
นายธีทัต พรหมบุตร
นางสาวภัทรธิดา สูํสวําง
นายกษิดิ์เดช ผลเจริญ
นายปถวี ไขกันหา
นางสาวปุณยาพร เจริญ
นายวีรพงษ๑ อํอนสี
นายธนกฤต มานะวงษ๑สกุล
นางสาวอวิษา ทองธรรมชาติ
นางสาวรัชนีกร พูนสุข
นายภูริพงศ๑ บุตรจร

ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนไชยาวิทยา
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ๑ สุราษฎร๑ธานี
โรงเรียนเทศบาลเมืองทําข๎าม 1
โรงเรียนพระแสงวิทยา
โรงเรียนสุราษฎร๑ธานี
โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร๑ธานี
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ๑ สุราษฎร๑ธานี
โรงเรียนธิดาแมํพระ
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
โรงเรียนเทศบาลเมืองทําข๎าม 1
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอํอนเผดิมวิทยา)
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
โรงเรียนอุปถัมภ๑วิทยาพนม
โรงเรียนบ๎านโพหวาย
โรงเรียนเซนต๑โยเซฟเกาะสมุย
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอํอนเผดิมวิทยา)
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

3. ประเภทวิชาคหกรรม
3.๑ สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
3.๑.๑ สาขางานแฟชั่นดีไซน์ ประกอบด๎วย
ชื่อ-สกุล
ลาดับที่
1
นางสาวศรัญญา รัตนพันธุ๑
2
นางสาวปริฉัตร ศรลอย
3
นางสาวสุชาวดี ทับแฟง

ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนทุํงสง
โรงเรียนสิชลประชาสรรค๑
โรงเรียนกาญจนดิษฐ๑

3.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
3.2.๑ สาขางานอาหารและโภชนาการ ประกอบด๎วย
ชื่อ-สกุล
ลาดับที่
1
นางสาวกัลภิรมย๑ นาวาแก๎ว
2
นางสาวปวิชญาดา เริงการ
3
นางสาวปราวีณา นามสวําง

ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย๑
โรงเรียนทับปุดวิทยา
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค๑

ลาดับที่
4
5
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

ชื่อ-สกุล
นางสาวหทัยชนก พิลาแดง
นางสาวอารยา เกื้อสกุล
นางสาวอังศุนิตย๑ ทองโมถําย
นางสาวป๓ทมาวี บุตษรา
นางสาวธมลวรรณ วิจิตร
นางสาวพิมพิศา ฉ่ําอารีย๑
นางสาววนิดา ชัยยะ
นางสาวอรษา อินทร๑สมบัติ
นางสาวอรวี ผลผลา
นายวัฒนา ยิ้มอนันต๑
นายนรายุทธ จิตสวําง
นายณัฐพงค๑ มณู
นางสาวกรรนิการ๑ ศรีแผ๎ว
นางสาวรินนภาภรณ๑ บุญกาญจน๑
นายกิติวัฒน๑ จันทร๑ลา
นางสาวกานต๑ศศิตา สมชื่อ
นางสาวนิดารัต ส๎มแก๎ว
นางสาวสรวงสุดา สารา
นางสาวอนัญพร เฮงสกุล
นางสาวชนกานต๑ ยินดีรักษ๑
นางสาวสุชาดา สุขขาว
นางสาวชุติมา อุไรวรรณ
นางสาวชนากานต๑ พิทักษ๑แท๎
นายพิริยะมุนินท๑ มุสิก
นางสาวมาริษา พํวงฟู
นางสาวธัญวรัตน๑ อํอนเย็น
นางสาวดาราวดี ราชกิจ
นายพีรณัฐ ประดิษฐทรัพย๑

ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
โรงเรียนวัดสมหวัง
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนทับปุดวิทยา
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
โรงเรียนเกาะสมุย
โรงเรียนบางสวรรค๑วิทยาคม
โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม
โรงเรียนเกาะสมุย
โรงเรียนเมืองหลังสวน
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดลําง)
โรงเรียนสุราษฎร๑พิทยา
โรงเรียนเซนต๑โยเซฟเกาะสมุย
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
โรงเรียนบ๎านบางใหญํ
โรงเรียนสารสาสน๑วิเทศสุราษฎร๑ธานี
โรงเรียนบ๎านโพหวาย
โรงเรียนบ๎านตาขุนวิทยา
โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย๑
โรงเรียนสุราษฎร๑ธานี
โรงเรียนสิชลประชาสรรค๑
โรงเรียนสิชลประชาสรรค๑
โรงเรียนอําวลึกประชาสรรค๑
โรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก
โรงเรียนบ๎านห๎วยตาหมิง
โรงเรียนบ๎านโพหวาย
โรงเรียนบ๎านนาสาร
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดลําง)

3.2.2 สาขางานธุรกิจอาหาร ประกอบด๎วย
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-สกุล
นางสาวกนกพร จันทร๑กําเหนิด
นางสาวสุนันทา มิสมร
นางสาวภัทราวดี กาษรสุวรรณ
นางสาวสุพรรษา ผิวนิล
นางสาววชิราภรณ๑ บุญสุข
นางสาวธารารัตน๑ สอนวิสัย
นายอิทธิพัทธ๑ โพธิ์วอน
นายสุทิวัส อินทร๑ดํา
นางสาวปรารถนา มหาโชติ
นางสาวภัทรวดี สามเคี้ยม
นางสาวสุธิดา อินทรนิมิตร
นายจีรายุ เมฆมีเดช
นางสาวเกศนลิน ผํองแผ๎ว
นางสาวพัชราวดี เกิดกรูด
นางสาวเกศิยา วุฒิพงศ๑
นางสาวป๓ญญาพร ทองเรือง
นางสาวชาลิสา ยิ้มหยู
นางสาวชนิษฐา โคชา
นางสาวนัทธิตา คงสวัสดิ์
นางสาวขิมทอง เทือกทิพย๑

ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร๑ธานี
โรงเรียนบ๎านส๎อง
โรงเรียนบ๎านส๎อง
โรงเรียนเกาะสมุย
โรงเรียนเมืองชุมพรบ๎านเขาถลํม
โรงเรียนบ๎านนาสาร
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
โรงเรียนเทศบาลบ๎านยํานยาว
โรงเรียนเมืองสุราษฎร๑ธานี
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิ์ธาวาส)
โรงเรียนบ๎านแมํเทิน
โรงเรียนสุราษฎร๑พิทยา 2
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดลําง)
โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
โรงเรียนเซนต๑โยเซฟเกาะสมุย
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอํอนเผดิมวิทยา)
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เเตํงอํอนเผดิมวิทยา)
โรงเรียนทําสะท๎อนวิทยา
โรงเรียนเทศบาล 1 (เเตงอํอนเผดิมวิทยา)

3.3 สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม
3.3.๑ สาขางานธุรกิจคหกรรม ประกอบด๎วย
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ-สกุล
นางสาวรัตนาวดี เหลือแก๎ว
นางสาวเเสงดาว เสนคง
นางสาวพรรษกร พยอมบน
นางสาวณัฐวรา กาลสุวรรณ๑
นางสาวณัฏฐกานต๑ วํอง
นางสาวอมรรัตน๑ บุตรรัตน๑
นางสาววรรณรดา ชิตวาห๑

ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนวัดสามพัน
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร๑ธานี
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
โรงเรียนเวียงสระ
โรงเรียนเวียงสระ
โรงเรียนไชยาวิทยา
โรงเรียนไชยาวิทยา

4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4.๑ สาขาวิชาการโรงแรม
4.๑.๑ สาขางานการโรงแรม ประกอบด๎วย
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ชื่อ-สกุล
นางสาวปุณยนุช รองศรีนาค
นางสาวปาริฉัตร เเจ๎งกลาง
นางสาวกรวิชญ๑ อินทดํา
นางสาวนรีรัตน๑ แก๎วบุญทอง
นางสาวพรรณพษา หนูคง
นางสาวเพ็ญพิชชา ทองอํอน
นางสาวศิริลักษณ๑ สังข๑ทองจีน
นางสาวณิชารีย๑ จงจิตร
นางสาวฐิติวรดา เทพปฏิมาพร
นางสาวกาญจนา ชูปะเก
นางสาวสุชานาถ ดุกคง
นางสาวยศวดี ชูหนัด
นางสาวสุภาวดี นวลคล๎าย
นางสาวกมลรัตน๑ บัวแก๎ว
นางสาวบัณฑิตา หีตยิ้ม
นางสาวธนษา สุวรรณเวลา
นางสาวป๓ทมา รักซื่อ
นางสาวมัณฑิตา เเก๎วยิ้ม
นางสาวสุกัญญา บุญรอด
นางสาวไอลดา ส๎มเกลี้ยง
นางสาวพิระดา แฟมไธสง
นางสาวรัชฎากรณ๑ อักษรสม
นางสาวณัฐฌา รักเครือญาติ
นางสาวศวรรยา มํวงทอง
นางสาวสุรีย๑มาศ สิทธิสุทธิ์
นางสาวณิชารีย๑ ชุมเมฆ
นางสาวเจนจิรา โพธิ์ทอง
นางสาวชุติมา นัทธิวัฒน๑
นางสาวมลินทรา เรืองจันทร๑

ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)
โรงเรียนวังโมกข๑พิทยาคม
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี
โรงเรียนรํอนพิบูลย๑เกียรติวสุนธราภิวัฒก๑
โรงเรียนราชประชานุเคราะห๑ 20
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร๑ธานี
โรงเรียนสายบุรีแจ๎งประชาคาร
โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
ศูนย๑การศึกษานอกระบบ อําเภอทําชนะ
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
โรงเรียนพะโต๏ะวิทยา
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี
โรงเรียนบ๎านโพหวาย
โรงเรียนตะกุกใต๎ศึกษา
โรงเรียนเวียงสระ
โรงเรียนบ๎านราษฎร๑ประสานจิต
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
โรงเรียนวัดกงตาก
โรงเรียนเวียงสระ
โรงเรียนทําชนะ
โรงเรียนทําชนะ
โรงเรียนชัยบุรีพิทยา
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
โรงเรียนบ๎านนาสาร
โรงเรียนทําเฟืองวิทยา
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดลําง)
โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา

ลาดับที่
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ชื่อ-สกุล
นายเรืองวิทย๑ ศรีจันทร๑
นางสาวธัญวรัตน๑ สังข๑ทอง
นางสาวกนกวรรณ มะรินจันทร๑
นางสาวอาพรทิพย๑ มั่นคง
นางสาวณัฐรดี ตั้งก๎ง
นางสาวสลิลทิพย๑ ผลผลา
นางสาวอาริตา แก๎วกันรัตน๑
นางสาววิชญาพร พรหมเลิศ
นางสาวคคนางค๑ เสือทอง
นายศุภณัฐ สุทธิเนตร
นายปุรเชษฐ๑ ทิพย๑ประชา
นางสาวกนกอร ชิราพร

ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา
โรงเรียนบ๎านครองสระ
โรงเรียนโรงเรียนทําสะท๎อน
โรงเรียนมหาราชบ๎านแสงอรุณ
โรงเรียนบ๎านเขานาใน
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
โรงเรียนนวมินทร๑วิทยา (ฮัวเหมิง)
โรงเรียนเทศบาล 4
โรงเรียนเทศบาล 1 แตงอํอนเผดิมวิทยา
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร๑ธานี
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร๑ธานี
โรงเรียนทําสะท๎อนวิทยา

4.1.3 สาขางานการโรงแรม ทวิภาคี ประกอบด๎วย
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ-สกุล
นางสาวโสภาวดี ชูสม
นางสาวกรพิน จันทร๑ทอง
นางสาวสิรินทรา หยก สุเวช
นายป๓ญญพัฒน๑ วิบูลชาติ
นางสาวศศิกานต๑ โกละกะ
นางสาวปนิดา สารมานิตย๑
นางสาวชาลิษา สถิตย๑
นางสาวโสภิตนภา เหมกัง
นางสาวอรัชฌา เเก๎ววิเชียร

ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนบ๎านบางใหญํ
โรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก
โรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร๑ธานี
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
โรงเรียนเวียงสระ
โรงเรียนเวียงสระ

4.2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
4.2.๑ สาขางานการท่องเที่ยว ประกอบด๎วย
ลาดับที่
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล
นางสาวณิชารีย๑ ชัยชนะ
นางสาวขวัญธิดา ทับเพ็ชร
นางสาวภัทรภร โซํเงิน
นางสาวรัชฎาภรณ๑ ผิวคล้ํา
นายไทยรัช คุ๎มชํานาญ

ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนบางสวรรค๑วิทยาคม
โรงเรียนสิชลประชาสรรค๑
โรงเรียนบ๎านดอนสุวรรณ
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม
โรงเรียนพระเเสงวิทยา

ลาดับที่
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อ-สกุล
นางสาววรัญญา ชุมพล
นางสาวโสภิดา ส๎มเกลี้ยง
นางสาวปณิตา สุจีรพันธ๑
นางสาวสุนันทา ชื่นอารมณ๑
นางสาวอภัสรา พัฒสิน
นางสาวชนัญญา พาหะมาก
นางสาวณัฐณิชา ดวงแก๎ว
นางสาวศิวาพร สวัสดิวงศ๑
นายสรยุทร ทองเกลี้ยง

ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนวัดทุํงหลวง
โรงเรียนวัดทุํงหลวง
โรงเรียนบ๎านนาสาร
โรงเรียนบ๎านนาสาร
โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ
โรงเรียนทําฉางวิทยาคาร
โรงเรียนเทศบาล 5
โรงเรียนองค๑การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร๑ธานี 2 (บ๎านดอนเกลีย้ ง)

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้สาเร็จจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๑. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
๑.๑ สาขาวิชาการบัญชี
๑.๑.๑ สาขางานการบัญชี ประกอบด๎วย
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชื่อ-สกุล
นางสาวจารุภัทร ศรีสอ
นางสาวศิริพร วิชัยดิษฐ
นางสาวสริตา อ๎นทอง
นางสาวเกวลิน ทวี
นางสาวสุพิชชา พรหมแก๎ว
นางสาวอินทิรา กองทอง
นางสาวธัญรุดา นวลศรี
นางสาวพิมพิศา ภูบอ๎วน
นางสาวอรสา นวลศรี
นางสาวกิจติมา พุํมเอี่ยม
นางสาวธนัญญา พลเดช
นางสาวเบญจมาศ ทิพย๑บรรพต
นางสาวรักชนก บุญเลี้ยง
นางสาวเบญญลักษณ๑ ทิพจรุง
นางสาวชนากานต๑ พรมลา
นางสาวชนากานต๑ บุญคลํอง
นางสาวณพัชญา วิบุลศิลป์
นางสาวเกศรินทร๑ หุ๎ยลํอง
นางสาวสุดารัตน๑ สีดํา

ชื่อสถานศึกษาเดิม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร๑ธานี
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ๑
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ๑
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร๑ธานี
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
วิทยาลัยการอาชีพอําวลึก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร๑ธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร๑ธานี
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร๑ธานี
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
วิทยาลัยเทคนิคสิชล

๑.2 สาขาวิชาการตลาด
๑.2.๑ สาขางานการตลาด ประกอบด๎วย
ลาดับที่
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล
นางสาวยุพารัตน๑ คชสิงห๑
นางสาวสุภัสสร วรพุทธ
นางสาวมาริษา หนูคงคา
นางสาวอมรรัตน๑ เเซํภูํ
นางสาวมัลลิกา นาคทองคง

ชื่อสถานศึกษาเดิม
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห๑ 35 จังหวัดพังงา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร๑ธานี

ชื่อ-สกุล
ลาดับที่
6
นางสาวกฤษณา นกเทศ
7
นางสาวณัฐริกา ต๎นเนียม

ชื่อสถานศึกษาเดิม
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
โรงเรียน อบจ. สฎ 1 (ดอนสักผดุงวิทย๑)

๑.3 สาขาวิชาการจัดการ
๑.3.๑ สาขางานการจัดการ ประกอบด๎วย
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ-สกุล
นางสาวอนุธิดา เพชรทอง
นางสาวจุฑามาศ แจ๎งเพชร
นางสาวภาศินันท๑ เหลําบุญกลํอม
นางสาวทินมณี พึ่งดอน
นางสาวอรอุมา จงจิตร
นางสาวนวรัตน๑ สุทธิรักษ๑
นางสาวกฤติมา ทองเฝือ
นางสาวทิพวรรณ จองคํา
นางสาวกาญจนา จงจิตร
นางสาววิภาวี บัวทองสกุล

ชื่อสถานศึกษาเดิม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร๑ธานี
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ๑
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร๑ธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร๑ธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร๑ธานี
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ๑
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร๑ธานี

๑.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
๑.4.๑ สาขางานธุรกิจดิจิทัล ประกอบด๎วย
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ-สกุล
นายอนุรักษ๑ กุศลยิ่ง
นายโกวิท จิตรักญาติ
นางสาวนาฏอนงค๑ พรหมเดช
นางสาวณัฐชยา วิชัยดิษฐ
นางสาวเมธินี องอาจ
นางสาววรรณรดา รัตนมณี
นางสาวอริศรา สืบวงค๑
นายหัสดินทร๑ สุวรรณไตรย๑
นางสาวสุพิชญา วิชัยดิษฐ๑
นายวีรภัทร แซํเตียว
นายกฤษฏา สวัสดิวงค๑
นายธีรพัฒน๑ มะนะกุล

ชื่อสถานศึกษาเดิม
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทํองเที่ยวสมุย
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทํองเที่ยวสมุย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร๑ธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร๑ธานี
โรงเรียน อบจ. สฎ 1 (ดอนสักผดุงวิทย๑)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร๑ธานี
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทํองเที่ยวสมุย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร๑ธานี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทํองเที่ยวสมุย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร๑ธานี

๑.5 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
๑.5.๑ สาขางานการจัดการคลังสินค้า ประกอบด๎วย
ลาดับที่
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล
นายจักรพัฒน๑ เจริญรูป
นางสาวญาดา วัฒนเศรษฐ
นางสาวศุภาวรรณ กุลน๎อย
นางสาวศิรภัส คงกตัญ๒ู
นางสาวพรรณศิริ นพมาศ

ชื่อสถานศึกษาเดิม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร๑ธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร๑ธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร๑ธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร๑ธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร๑ธานี

2. ประเภทวิชาศิลปกรรม
2.๑ สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
2.๑.๑ สาขางานดิจิทัลกราฟิก ประกอบด๎วย
ลาดับที่
1
2
3
4

ชื่อ-สกุล
นายกมลชัย วรรณศรี
นายธนาคาร แสงสวําง
นายรัชชานนท๑ เภตราใหญํ
นายณัฐพล มนูเนตร๑

ชื่อสถานศึกษาเดิม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร๑ธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุติญาบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร๑ธานี
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

3. ประเภทวิชาคหกรรม
3.๑ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
3.๑.๑ สาขางานอาหารและโภชนาการ ประกอบด๎วย
ชื่อ-สกุล
ลาดับที่
1
นางสาวธันย๑ชนก กุลศิริ
2
นางสาววาธิณี ศรีสังข๑

ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห๑ 35 จังหวัดพังงา
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

3.1.2 สาขางานอาหารและโภชนาการ ทวิภาคี ประกอบด๎วย
ชื่อ-สกุล
ลาดับที่
1
นางสาวเพชรลดา การินทร๑
2
นางสาวสุธิดา เหะหมัด
3
นางสาววราภรณ๑ ชุมแก๎ว

ชื่อสถานศึกษาเดิม
วิทยาลัยการอาชีพท๎ายเหมือง
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา

3.2 สาขาวิชาเชฟอาหารไทย
3.๑.๑ สาขางานเชฟอาหารไทย ทวิภาคี ประกอบด๎วย
ชื่อ-สกุล
ลาดับที่
1
นางสาววราภรณ๑ เข็มทิพย๑
2
นางสาวรัตนาภรณ๑ คลองกลาง

ชื่อสถานศึกษาเดิม
วิทยาลัยอาชีวนครราชสีมา
วิทยาลัยอาชีวนครราชสีมา

3.3 สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม
3.3.๑ สาขางานธุรกิจคหกรรม ประกอบด๎วย
ชื่อ-สกุล
ลาดับที่
1
นางสาวสุจิตรา หิมทอง

ชื่อสถานศึกษาเดิม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร๑ธานี

4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4.๑ สาขาวิชาการโรงแรม
4.๑.๑ สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบด๎วย
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อ-สกุล
นายลิขิต ทองรักษ๑
นางสาวปฏิพร สงชู
นางสาวธมลวรรณ จงศูนย๑กลาง
นางสาวทิพย๑ยดา เขียวอํอน
นายธีรยุทธ เทพเมือง
นางสาวป๓ทมวรรณ เมฆมุสิก
นางสาวณัฐกาญจน๑ บัวผุด
นางสาวปิยะพร น้ําตาลพอต
นางสาวนันทิชา รักษาพราหมณ๑
นางสาวโซเฟีย ซ๎ายพัฒน๑
นางสาวเกศวลี ชูสุวรรณ
นางสาววนิสรา อุปลา
นายอติวิชญ๑ เเก๎วดา
นางสาวพณิดา ชํวยจันทร๑
นางสาวกษมา จิ๋วเจริญ
นายธราดล หนูแก๎ว
นางสาวกนกวรรณ ดํานคุณธรรม
นางสาวธัญญารัตน๑ จิ๋วเจริญ

ชื่อสถานศึกษาเดิม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
โรงเรียน อบจ. สฎ 1 (ดอนสักผดุงวิทย๑)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร๑ธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร๑ธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร๑ธานี
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร๑ธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร๑ธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร๑ธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห๑ 35 จังหวัดพังงา
โรงเรียน อบจ. สฎ 1 (ดอนสักผดุงวิทย๑)
โรงเรียน อบจ. สฎ 1 (ดอนสักผดุงวิทย๑)
โรงเรียน อบจ. สฎ 1 (ดอนสักผดุงวิทย๑)
โรงเรียน อบจ. สฎ 1 (ดอนสักผดุงวิทย๑)
โรงเรียน อบจ. สฎ 1 (ดอนสักผดุงวิทย๑)

ชื่อ-สกุล
ลาดับที่
19 นางสาวสุนทรีลักษณ๑ จงไกรจักร๑

ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียน อบจ. สฎ 1 (ดอนสักผดุงวิทย๑)

4.๑.2 สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ทวิภาคี ประกอบด๎วย
ชื่อ-สกุล
ลาดับที่
1
นางสาวศศิญาณี ชูทับ
2
นางสาวปิยธิดา พูลมาศ

ชื่อสถานศึกษาเดิม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร๑ธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร๑ธานี

4.2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
4.2.๑ สาขางานการท่องเที่ยว ประกอบด๎วย
ลาดับที่
1
2
3
4

ชื่อ-สกุล
นางสาวสาวิตรี จันทร๑เมือง
นางสาวอินทิรา รุจิตร
นายณัฐวุฒิ เรืองศรี
นางสาวสุนิตา หมีนอม

ชื่อสถานศึกษาเดิม
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพเเละบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
วิทยาลัยการอาชีพละงู

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้สาเร็จจากมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
๑. ประเภทวิชาศิลปกรรม
๑.๑ สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
๑.๑.๑ สาขางานดิจิทัลกราฟิก ประกอบด๎วย
ชื่อ-สกุล
ลาดับที่
1
นางสาวพรพิมล มีสัตย๑
2
นางสาวฐิติชญา มาลารัตน๑
3
นายเสาวลักษณ๑ กลับพัฒน๑

ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต (บริบูรณ๑ศิลป์ศึกษา)
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
โรงเรียน อบจ. สฎ 1 (ดอนสักผดุงวิทย๑)

2. ประเภทวิชาคหกรรม
2.๑ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
2.๑.๑ สาขางานอาหารและโภชนาการ ประกอบด๎วย
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ-สกุล
นางสาวนรินทร๑ พิมมะทา
นายจิตติมา จตุมิตร
นางสาววริษา ไร๎สิงห๑
นางสาวสุฌาฎา ลํองแป้น
นางสาวปกิตตา สุป๓นตี
นางสาวจุฑาลักษณ๑ ศรีเทพ
นางสาวเก็จมณี ดิษฐสุวรรณ
นางสาวกัลยรัตน๑ ทองรักมุํย
นายพีรพัฒน๑ นิลจันทร๑
นางสาวชณิศา ไกรสิน
นายชญานิน คงชํวย
นายธีรภัทร๑ บุญขําย

ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนเทศบาลบ๎านยํานยาว
โรงเรียนทําชีวิทยาคม
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
โรงเรียนทําชีวิทยาคม
โรงเรียน อบจ. สฎ 1 (ดอนสักผดุงวิทย๑)
โรงเรียนบ๎านคลองสงค๑
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร๑ธานี
โรงเรียน อบจ. สฎ 1 (ดอนสักผดุงวิทย๑)
โรงเรียนบ๎านนาสาร
โรงเรียนไชยาวิทยา

2.2 สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม
2.2.๑ สาขางานธุรกิจคหกรรม ประกอบด๎วย
ชื่อ-สกุล
ลาดับที่
1
นางสาวนาเดีย คําทวี

ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร๑ธานี

3. ประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3.๑ สาขาวิชาการโรงแรม
3.๑.๑ สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบด๎วย
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ-สกุล
นางสาวมนัสนันท๑ เนตรพินทุ
นายชัยสิทธิ์ จรัล
นางสาวบุษบา หลวงนา
นางสาวเบญจมาศ ขจร
นางสาวปาริชาติ ศรีงาม
นางสาวปิยธิดา คุ๎มครอง
นางสาวขวัญฤดี ทองโชติ
นางสาวรัชฎาภรณ๑ รักษาชล
นางสาวศุภดา ทองรักษ๑
นางสาวกมลชนก สุวรรณมาก
นางสาวกมลชนก อินทร๑เพชร

ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนบ๎านนาสาร
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร๑ธานี
โรงเรียนเวียงสระ
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
โรงเรียนดารุสลามวิทยา
โรงเรียนทับปุดวิทยา
โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร๑ธานี
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

4. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
4.๑ สาขาวิชาการจัดการ
4.๑.๑ สาขางานการจัดการ ประกอบด๎วย
ลาดับที่
1
2
3
4

ชื่อ-สกุล
นางสาวสุชานันท๑ แย๎มมีศรี
นางสาวศศิลักษณ๑ ฉ่ําทํวม
นางสาวปิยวรรณ ภิรมย๑โต
นางสาวฐิตาภา นิลเอี่ยม

ชื่อสถานศึกษาเดิม
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎร๑ธานี

โรงเรียนเมืองสุราษฎร๑ธานี
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ๑ พ.ศ. ๒๕64

(นายพงษ๑ศักดิ์ นุ๎ยเจริญ)
ผู๎อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร๑ธานี
................................รําง
..............................พิมพ๑
.............................ตรวจ

การรายงานตัว มอบตัวขึ้นทะเบียนนักเรียน นักศึกษาใหม่
รอบปกติ (สมัครออนไลน์) ประจาปีการศึกษา 2564
1. การชาระเงินค่ารายงานตัว เพื่อยืนยันสิทธิ์
ให๎นักเรียน นักศึกษา ที่มีรายชื่อผํานการคัดเลือกรอบปกติ (สมัครออนไลน๑) ให๎ ชําระเงินผําน
ระบบ Net Bank ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น ชื่อบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร๑ธานี (8853)
ระหว่างวันที่ 1 - 4 มีนาคม 2564
- ปวช.1 จํานวนเงิน 2,280 บาท
- ปวส.1 จํานวนเงิน 3,130 บาท
**เมื่อชําระเงินแล๎ว กรุณาสํงหลักฐานการชําระเงิน พร๎อมระบุชื่อ -นามสกุล และลําดับตาม
สาขาวิชาในประกาศรายชื่อ ไปยัง LINE
***หากมีคําถามสามารถสอบถามได๎ทาง LINE ดังกลําว ในเวลาราชการ (08.00-16.00น.)

****เนื่องจากสถานการณ๑การแพรํระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ยังนําเป็นหํวง
ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร๑ธานี จึงขอความรํวมมือในการชําระเงินผําน NET BANK เพื่อลด
อัตราเสี่ยงการติดเชื้อ

จ่ายบิล
ระดับ ปวส.

2. การรายงานตัว มอบตัว ขึ้นทะเบียน : วันที่ 6 มีนาคม 2564
(เฉพาะนักเรียน นักศึกษาที่ชําระเงินคําลงทะเบียน ในวันที่ 1 - 4 มีนาคม 2564 เรียบร๎อยแล๎ว เทํานั้น)

ระดับชั้น

ปวช.1

ปวช.1
ปวส.1

สาขาวิชา
วิจิตรศิลป์
การออกแบบ
คอมพิวเตอร๑กราฟิก
แฟชั่นดีไซน๑
อาหารและโภชนาการ
ธุรกิจอาหาร
ธุรกิจคหกรรม
การโรงแรม
การทํองเที่ยว
การบัญชี
การเลขานุการ
การตลาด
คอมพิวเตอร๑ธุรกิจ

เวลา

08.30 น. - 12.00 น.

13.00 น. - 16.30 น.

ทุกสาขาวิชา
เอกสารหลักฐานที่ใช๎ในการ รายงานตัว มอบตัว ขึ้นทะเบียน

1. ใบสมัครออนไลน๑ (พิมพ๑จากระบบรับสมัครออนไลน๑)
2. แบบฟอร๑มบันทึกประวัตินักเรียน นักศึกษา (พร๎อมติดรูปถําย)
3. หนังสือสัญญาค้ําประกันการเป็นนักเรียน นักศึกษา
4. หนังสือยินยอมของบิดามารดา
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนนักเรียน นักศึกษา
6. สําเนาทะเบียนบ๎านนักเรียน นักศึกษา
7. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนบิดา
8. สําเนาทะเบียนบ๎านบิดา
9. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนมารดา
10. สําเนาทะเบียนบ๎านมารดา
11. หลักฐานอื่น ๆ เชํน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ๎ามี)
12. สําเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)
๕ ภาคเรียน (ม.๓,ม.๖,ปวช.3)

จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ

*** หมายเหตุ
- ต้องจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และจัดเรียงเอกสารตามลาดับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
- นาส่งเอกสารในวันมอบตัวรายงานตัว

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
แบบฟอร์มบันทึกประวัตนิ ักศึกษา

รูปถ่าย

ระดับ ปวช.ปวส. ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
ชั้นปี
ห้อง
รหัสประจาตัว
ชื่อ-สกุล
วัน/เดือน/ปี เกิด
เพศ ชาย  หญิง เชื้อชาติ
สัญชาติ
ศาสนา
หมู่เลือด
น้าหนัก
กก.
ส่วนสูง
ซม. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน
สถานที่เกิด จังหวัด
อาเภอ
ตาบล
เป็นบุตรคนที่
มีพี่ คน มีน้อง
คน มีพี่น้องเรียนสถานศึกษานี้ คน โรคประจาตัว
ตาหนิ
ความสามารถพิเศษ
ความพิการมี
 ไม่พิการ ชื่อเล่น
โทรศัพท์
ประเภทรถ
ทะเบียนรถ
เพื่อนสนิท
โทรศัพท์
ที่อยู่
สถานศึกษาเดิม
ชื่อสถานศึกษาเดิม
สถานศึกษาภาครัฐบาล สถานศึกษาภาคเอกชน
จังหวัด
อาเภอ
รหัสประจาตัวเดิม
ชุดที่ ใบ รบ.
เลขที่ ใบ รบ.
วันที่จบ
ผลการเรียน
หน่วยกิต
คะแนนเฉลี่ยที่ได้
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ข้อมูลสถานศึกษาปัจจุบัน
*วันที่เข้ารับการศึกษา 17 พฤษภาคม 2564 หน่วยกิตที่โอน
เข้าศึกษาภาคเรียนที่ ภาคที่ 1 ภาคที่ 2
*ประเภทนักเรียนนักศึกษา ปกติ ทวิภาคี เทียบโอนประสบการณ์
*ผ่านการคัดเลือกโดย โควตา สอบคัดเลือก อื่น ๆ ระดับชั้น
ข้อมูลผู้ปกครอง
*บิดาชื่อ-สกุล
สถานภาพ
ความพิการ มี
 ไม่พิการ อาชีพ
รายได้
*มารดาชื่อ-สกุล
สถานภาพ
ความพิการ มี
 ไม่พิการ อาชีพ
รายได้
บ้านเลขที่
หมู่ที่ หมู่บ้าน
ซอย
ถนน
จังหวัด
อาเภอ
ตาบล
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
สถานะภาพบิดา-มารดา อยู่ด้วยกัน แยกกันอยู่ หย่าร้าง บิดาถึงแก่กรรม มารดาถึงแก่กรรม
บิดาแต่งงานใหม่ มารดาแต่งงานใหม่ บิดามารดาถึงแก่กรรม บิดามารดาแต่งงานใหม่

รหัสบ้าน
ข้อมูลผู้ปกครอง ชื่อ-สกุล ผู้ปกครอง
ถนน
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
ข้อมูลเพิ่มเติม (กรอกเป็นภาษาอังกฤษ)
ชื่อ-สกุล นักเรียน นักศึกษา
ชื่อ-สกุลบิดา
ชื่อ-สกุลมารดา
สถานที่เกิด จังหวัด
ชื่อสถานศึกษาเดิม
หมายเหตุ ให้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ลงชื่อ

บ้านเลขที่
อาเภอ
ความสัมพันธ์

อาชีพ

ผู้ตรวจสอบหลักฐาน

ลงชื่อ

หมู่ที่
ตาบล

ซอย
รายได้

ผู้ตรวจสอบข้อมูล
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ปีการศึกษา....................

รหัสประจาตัว 
(สาหรับเจ้าหน้าที่)

ระดับ  ปวช.

 ปวส.

หนังสือสัญญาค้าประกันการเป็นนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
เขียนที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
วันที่................เดือน...........................พ.ศ..............
อาศั ย อ านาจตามความในระเบีย บส านัก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึก ษาว่ าด้ ว ยการบริ ห าร
สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๙ ข้อ ๑๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี โดย นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ตาแหน่ง
ผู้ อ านวยการวิ ทยาลั ยอาชี ว ศึ กษาสุ ร าษฎร์ ธ านี ซึ่ งต่ อไปในสั ญญานี้ เรี ยกว่ า “สถานศึ กษา”ฝุ ายหนึ่ งกั บ
นาย/นาง/นางสาว (ชื่อผู้ปกครอง)
อายุ .....ปี
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ......หมู่ท.ี่ .........ซอย
............. ถนน
ตาบล/แขวง ......................
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
........
อาชีพ รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักธุรกิจ/ค้าขาย เกษตรกรรม รับจ้าง พระ/นักบวช
พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ลูกจ้างประจา/ลูกจ้างชัว่ คราว ข้าราชการ/พนักงานของรัฐเกษียณ
ไม่ประกอบอาชีพ อื่นๆ (ระบุ)............................................................................................................................
ตาแหน่ง.................................................สถานที่ทางาน..............................................โทรศัพท์.............................
บัตร บัตรประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ เลขที่...................................ออกให้ที่........................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ปกครอง” โดยตกลงยินยอมเป็นผู้ปกครองและค้าประกัน นาย/นางสาว ....................................
........................... ......นักเรียนนักศึกษาระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
โดยเกี่ยวข้องเป็น
ของ นาย/นางสาว......................................................................... ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่า “นักเรียนนักศึกษา” ทุกฝุายได้ตกลงกันทาสัญญาไว้ ดังมีข้อความต่อไปนี้
๑. สถานศึกษาตกลงรับ นาย/นางสาว................................................................................................
เข้ า เป็ น นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี เพื่ อ ท าการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ตั้งแต่วันที่...........................เป็นต้นไป
๒. ผู้ปกครองจะควบคุมนักเรียน นักศึกษา ไม่ให้กระทาความผิดทางอาญา เช่น ก่อการทะเลาะวิวาท
การพกอาวุธ การเสพยาเสพติด หรือมียาเสพติดไว้ในครอบครอง การกระทาหรือละเว้นการกระทาที่เกี่ยวกั บ
ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ หากฝุาฝืน ยินยอมให้สถานศึกษาดาเนินการลงโทษสถานหนัก
๓. ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาได้อ่านกฎ ระเบียบ และข้ อบังคับต่างๆ ซึ่งแนบท้ายสัญญานี้เข้าใจ
โดยตลอดแล้วและสัญญาว่าจะปกครองดูแลให้นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากฝุ าฝืนยินยอม
ให้สถานศึกษาดาเนินการ ลงโทษตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับนั้น ๆ ทุกประการ
๔. นักเรียนนักศึกษาจะพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา เมื่อ
4.1 สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
4.2 ผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์กาหนด ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน
4.3 ลาออก
4.4 ถึงแก่กรรมหรือร่างกายทุพพลภาพๆไม่สามารถทาการศึกษาต่อไปได้
4.5 สถานศึกษาสั่งให้พ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
4.5 ก)ขาดเรียนติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน โดยสถานศึกษาพิจารณาว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร
4.6 ข)ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพนักเรียนนักศึกษา
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4.6 ค)ประพฤติฝุาฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา หรือสถานประกอบการ หรือของทางราชการ
หรือประพฤติผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง จนเป็นที่เสื่อมเสียแก่สถานศึกษา หรือประพฤติตนเป็นภัยต่อความสงบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง
4.6 ง)ต้องโทษคดีอาญา โดยคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
4.6 จ)ขาดความรู้หรือคุณสมบัติของผู้เรียนตามที่กาหนดไว้
4.6 ฉ)สถานศึกษาตรวจสอบภายหลังพบว่าสาเนาเอกสารต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน
๕. ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะอบรม สั่งสอน ตักเตือน นักเรียน นักศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
มีศีลธรรม ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียนอยู่เสมอ
๖. ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา และจะเข้าร่วมกินกรรมที่สถานศึกษา
แจ้งให้ทราบด้วยความเต็มใจทันที
๗. เพื่อเป็น ผลดีต่อการปกครองดูแลร่ว มกัน เมื่อสถานศึกษาแจ้งเป็นหนังสือให้ ผู้ ปกครองมาพบ
ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะมาพบทันที หากผู้ปกครองละเลยโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ผู้ปกครองยินยอมให้
สถานศึกษาเรียกให้นักเรียน นักศึกษา เปลี่ยนตัวผู้ปกครองใหม่ หรือดาเนินการลงโทษนักเรียน นักศึกษาตาม
กรณีความผิดได้ทันที โดยไม่ต้องพบผู้ปกครองก่อนอีกต่อไป
๘. ถ้าผู้ปกครองย้ายที่อยู่หรือมีการเปลี่ยนตัวผู้ปกครอง ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะแจ้งให้สถานศึกษา
ทราบภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันย้ายที่อยู่ หรือเปลี่ยนตัวผู้ปกครองใหม่ แล้วแต่กรณี
๙. ในกรณีที่นักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานตามหลักสูตรในสถานประกอบการ นักเรียนนักศึกษา
ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขของสถานประกอบการนั้น ๆ ทุกประการ
๑๐. ถ้านักเรียน นักศึกษาไปก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ทรัพย์สินไม่ว่าในหรือนอกสถานศึกษา หรือใน
ระหว่างที่นักเรียน นักศึกษาฝึกงานภายในหรือนอกสถานศึกษา ไม่ว่าความเสียหายนั้น จะเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน
ของทางราชการหรื อบุ คคลภายนอกก็ดี หรือความเสี ยหายกรณีอื่นๆ อันเป็นเหตุให้ เกิดความเสี ยหายแก่
สถานศึกษาแล้ว ผู้ปกครองยินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สถานศึกษา โดยสถานศึกษามิต้องเรียกร้อง
ให้นักเรียน นักศึกษาชาระหนี้ก่อน และหากมีการผ่อนเวลาการชาระหนี้ตามสัญญาไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่า
ผู้ปกครอง ได้ตกลงยินยอมในการผ่อนชาระหนี้ด้วยทุกครั้ง และยังคงรับเป็นผู้ค้าประกันตามสัญญาตลอดไป
จนกว่าสถานศึกษาจะได้รับชาระหนี้สิน
๑๑. ผู้ปกครองไม่เพิกถอนการค้าประกันระหว่างเวลาที่นักเรียน นักศึกษาต้องรับผิดชอบตามสัญญาอยู่
หนังสือสัญญานี้ทาขึ้นเป็น ๒ ฉบับ โดยสถานศึกษายึดถือไว้หนึ่งฉบับ และผู้ปกครองยึดถือไว้อีกหนึ่งฉบับ
ทุก ฝุ า ยได้ อ่า นข้อ ความในสั ญ ญานี้ เ ป็ น ที่ เข้ า ใจโดยตลอดแล้ ว จึง ได้ ล งลายมื อชื่ อไว้ เป็ นหลั กฐานต่ อหน้ า
กันและกันเป็นสาคัญ
(ลงชื่อ)...........................................................สถานศึกษา
(นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ)
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
(ลงชื่อ)............................................................นักเรียน/นักศึกษา
(.............................................)
(ลงชื่อ)...........................................................ผู้ปกครอง
(.............................................)
(ลงนามต่อเจ้าหน้าที่)

อศท.24

หนังสือยินยอมของบิดามารดา
เขียนที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
วันที่........... เดือน........................................พ.ศ...................
ข้าพเจ้า........................................................................................................อายุ.....................ปี
(ชื่อบิดา,มารดา)
อยู่บ้านเลขที่................หมู่ท.ี่ ...............ถนน..............................ตาบล..........................อาเภอ...............................
จังหวัด........................................โทรศัพท์ที่บ้าน......................................โทรศัพท์ที่ทางาน..................................
มีฐานะเป็น บิดา มารดา เป็นผู้ใช้อานาจปกครองของ นาย/นางสาว.......................................................
(ชื่อนักเรียน/นักศึกษา)
ตามกฎหมาย ขอมอบอานาจให้...................................................................................................อายุ
................ปี
(ชื่อผู้ปกครอง)
อยู่บ้านเลขที่................หมู่ท.ี่ ...............ถนน..............................ตาบล..........................อาเภอ...............................
จังหวัด.........................................................................เป็นผูม้ ีอานาจในการทาสัญญาเป็นนักเรียน นักศึกษาของ
นาย/นางสาว................................................................................โดยข้
าพเจ้ายอมรับผิดชอบตามสัญญาดังกล่าว
(ชื่อนักเรียน/นักศึกษา)
เสมือนหนึ่งข้าพเจ้ากระทาด้วยตนเองทุกประการ
(ลงชื่อ)..........................................................บิดา/มารดา/ผู้ใช้อานาจปกครอง
(.........................................................)
(ลงชื่อ)..........................................................นักเรียนนักศึกษา
(.........................................................)
(ลงชื่อ)..........................................................พยาน
(.........................................................)
(ลงชื่อ)..........................................................พยาน
(.........................................................)

หมายเหตุ - นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาทุ ก คนจะต้ อ งน าหนั ง สื อ ยิน ยอมนี้ จ านวน 2 ฉบั บ มาแบบติ ด สั ญ ญา
การเป็นนักเรียน นักศึกษา สัญญาละฉบับเสมอ
- ทุกคนต้องเขียนในวันมอบตัว

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกประวัตินักศึกษา
ระดับ ปวช.ปวส. ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม
สาขาวิชา
การบัญชี
สาขางาน
การบัญชี
ชั้นปี ปวช.1 ห้อง 1
รหัสประจาตัว
ชื่อ-สกุล นางสาวกนกวรรณ มีชัย
วัน/เดือน/ปี เกิด 23 เมษายน 2544
เพศ ชาย  หญิง เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ หมู่เลือด โอ น้าหนัก 45 กก.
ส่วนสูง 160 ซม. เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน 1 3 2 2 0 0 0 5 5 8 8 8 6
สถานที่เกิด จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
อาเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี
ตาบล มะขามเตี้ย
เป็นบุตรคนที่ 3 มีพี่ 2 คน มีน้อง - คน มีพี่น้องเรียนสถานศึกษานี้ 0 คน โรคประจาตัว ภูมิแพ้
ตาหนิ
ความสามารถพิเศษ
ด้านการแสดง
ความพิการมี
 ไม่พิการ ชื่อเล่น สมายด์ โทรศัพท์
096-2475533
ประเภทรถ
ทะเบียนรถ
เพื่อนสนิท
นางสาวสุนิสา สมหวัง
โทรศัพท์
087-5153445
ที่อยู่ 412 ตาบลมะขามเตี้ย อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถานศึกษาเดิม
ชื่อสถานศึกษาเดิม โรงเรียนเทศบาล 4
สถานศึกษาภาครัฐบาล สถานศึกษาภาคเอกชนจังหวัด สุราษฎร์ธานี
อาเภอ
เมือง
รหัสประจาตัวเดิม
12455 ชุดที่ ใบ รบ. 00004 เลขที่ ใบ รบ. 25520
วันที่จบ
28 มีนาคม 2560
ผลการเรียน
82.0
หน่วยกิต คะแนนเฉลี่ยที่ได้
3.74
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
วุฒิการศึกษา ม.3
ข้อมูลสถานศึกษาปัจจุบัน
*วันที่เข้ารับการศึกษา 17 พฤษภาคม 2564
หน่วยกิตที่โอน - เข้าศึกษาภาคเรียนที่ ภาคที่ 1 ภาคที่ 2
*ประเภทนักเรียนนักศึกษา ปกติ ทวิภาคี เทียบโอนประสบการณ์
*ผ่านการคัดเลือกโดย โควตา สอบคัดเลือก อื่น ๆ ระดับชั้น
ข้อมูลผู้ปกครอง
*บิดาชื่อ-สกุล
นายรักชาติ มีชัย
สถานภาพ
มีชีวิต
ความพิการ มี
 ไม่พิการ อาชีพ
ข้าราชการ
รายได้ 25,000
*มารดาชื่อ-สกุล
นางสุภาวรรณ มีชัย
สถานภาพ
มีชีวิต
ความพิการ มี
 ไม่พิการ อาชีพ
ข้าราชการ
รายได้ 22,000
บ้านเลขที่ 93 หมู่ที่ 2
หมู่บ้าน
ซอย ถนน จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อาเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี ตาบล มะขามเตี้ย
รหัสไปรษณีย์ 8 4 0 0 0 โทรศัพท์ 095-4748822
สถานะภาพบิดา-มารดา อยู่ด้วยกัน แยกกันอยู่ หย่าร้าง บิดาถึงแก่กรรม มารดาถึงแก่กรรม
บิดาแต่งงานใหม่ มารดาแต่งงานใหม่ บิดามารดาถึงแก่กรรม บิดามารดาแต่งงานใหม่

รหัสบ้าน

1

8

8

3

2

2

4

8

0

0

1

ข้อมูลผู้ปกครอง ชื่อ-สกุล ผู้ปกครอง นางสุภาวรรณ มีชัย บ้านเลขที่
93
หมู่ที่ 2 ซอย ถนน
- จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อาเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี
ตาบล มะขามเตี้ย
รหัสไปรษณีย์ 8 4 0 0 0 โทรศัพท์ 095-4748822 ความสัมพันธ์ มารดา อาชีพ ข้าราชการ รายได้ 25,000
ข้อมูลเพิ่มเติม (กรอกเป็นภาษาอังกฤษ)
ชื่อ-สกุล นักเรียน นักศึกษา
Miss Kanokwan Meechai
ชื่อ-สกุลบิดา Mr. Rakchat Meechai
ชื่อ-สกุลมารดา Mrs. Supawan Meechai
สถานที่เกิด จังหวัด
Suratthani
ชื่อสถานศึกษาเดิม
Tessaban 4 School
หมายเหตุ ให้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบหลักฐาน

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบข้อมูล

