


ก ำหนดกำรรับรำยงำนตัว  มอบตัวและลงทะเบียนเรียน  นักเรียน  นักศึกษำ  (ปกติ) 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2565 

ในวันเสำร์ที่  9  เมษำยน  2565   
เวลำ  08.30 – 12.00  น.  ณ  หอประชุมวิทยำลัยกำรอำชีพห้วยยอด 

 

เวลา  08.30 น.          -  นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. เข้าแถวท ากิจกรรมหน้าเสาธงแยกตามแผนกวิชา 
เวลา  08.40  น.                    -  ผู้อ านวยวทิยาลัยฯ  พบ นักเรียน นักศึกษา 
เวลา  08.50 น.          - หัวหน้างานทะเบียน  ชีแ้จงรายละเอียดขั้นตอน การรายงานตวัและมอบตวั     
เวลา  09.00 น.                    - นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส รับเอกสาร การรายงานตัวแยกตามแผนกวิชา 
เวลา  09.00 - 12.00  น.      1.นักเรียน นักศึกษา รายงานตัวพร้อมผู้ปกครองตามแผนกวชิา และรับเอกสารรายงานตัว 
                                           เอกสารลงทะเบียน  เพื่อกรอกข้อมูลในเอกสารการรายงานตัว ให้เรียบร้อย (โดยใช้พื้นที่  
                                           บริเวณโดยรอบของวิทยาลยัส าหรับจัดเตรียมเอกสารได้) 

2.นักเรียน นักศึกษา ที่กรอกข้อมูล และเตรียมเอกสารการรายงานตัวครบถ้วนแล้ว  ให้ยืน
เอกสารต่องานทะเบียน  บริเวณด้านหนา้หอประชุม เพื่อขอรับใบคิวช าระเงิน 

3. ผู้ที่ได้รับบัตรคิวช าระเงินแลว้  เข้าไปภายในอาคารหอประชมุ  เพื่อช าระค่าสวสัดิการการกศุล  
ค่าตรวจสุข และคา่ประกันอบุัตเิหตุ  ค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2565  
ตามล าดับคิวทีไ่ด้รับจากงานทะเบียน 

4. น าเอกสารการรายงานตัว  (สัญญาค้ าประกัน ประวัตสิ่วนตวั ใบมอบตัว)  ละบัตรลงทะเบยีน  
น าสง่คืนตามแผนกวชิาที่เข้ารายงานตวัในครั้งแรก  

เวลา  12.00  น.              -  เสร็จสิ้นการรายตัว มอบตัว ลงทะเบียน  
หมำยเหตุ   1.  ให้ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษำมำพร้อมกันในเวลำ  08.00  น.  ทุกคน 
    2.  นักเรียนนักศึกษำแต่งกำยในชุดโรงเรียนเดิม 

กำรสั่งจองชุดนักเรียน นักศึกษำ และเครื่องหมำยประกอบกำรแต่งกำย 
1. การตัดชุดนักเรียน นักศึกษา ช่างอุตสาหกรรม ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ให้ตัดชุดฝึกงานตามระเบียบที่วิทยาลัยฯ 

ก าหนดซึ่งวิทยาลัยฯ ได้จัดหาร้านตัดเครื่องแบบไว้บริการนักเรียน นักศึกษา ชื่อร้านฟลุคแอนด์เฟิร์ส หมายเลขโทรศัพท์ 091 - 
820 7918  ร้านตั้งอยู่  158/2  ถนนเทศารัษฎา  ต าบลเขาขาว   อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ก่อนถึงวิทยาลัยการอาชีพยอด
ประมาณ 1 กิโลเมตร จากสามแยกโคกแค 

วิธีการ  : สั่งจองที่โรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด วันที่ 9 -29 เมษายน 2565  ส่วนวันอ่ืนให้รับใบสั่งตัดชุดที่ร้าน
สหการแล้วไปตัดที่ร้าน 

ระยะเวลา  : ตั้งแต่วันที่ 9 – 29 เมษายน 2565 และรับชุดวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 (หากมีการเปลี่ยนแปลง
วิทยาลัยฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

2. การตัดชุดนักเรียนหญิง (กระโปรงสีกรมท่า) ระดับชั้น ปวช. วิทยาลัยฯ ได้จัดหาร้านตัดเครื่องแบบไว้บริการนักเรียน 
ชื่อร้านป้าปุก (นางสุดารัตน์  มณีโชติ) หมายเลขโทรศัพท์ 061 - 2187 282 (แม่บ้านของวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด) 

วิธีการ  :  สั่งจองที่โรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด9 – 29 เมษายน 2565 ส่วนวันอ่ืน ๆ ให้มาที่ร้านสหการ
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด แล้วเจ้าหน้าที่สหการจะติดต่อร้านให้มาวัดตัวที่สหการและมารับชุดในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 
(หากมีการเปลี่ยนแปลงวิทยาลัยฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)  

3. การสั่งจองเครื่องแบบประกอบการแต่งกายและชุดพลศึกษา  
วิธีการ  :  ให้สั่งจองที่ร้านสหการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดตั้งแต่วันที่  9 – 29 เมษายน 2565 และให้มารับของใน

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 (หากมีการเปลี่ยนแปลงวิทยาลัยฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 
4. การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
วิทยาลัยฯ  จะก าหนดวันและเวลา การปฐมนิเทศ อยู่ในระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2565 ซึ่งวิทยาลัยฯ จะ

ประกาศวันและเวลาการปฐมนิเทศให้ทราบภายหลัง (รูปแบบการปฐมนิเทศอาจเป็น แบบ on site หรือ on line) ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ในช่วงเวลานั้น 

5. ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
    - นายจินต์นภัทร  เพชรประสิทธิ์    หัวหน้างานทะเบียน โทรศัพท์ 090 – 929 5001 
    - นางกัญยารัตน์  อั้นเต้ง    ผู้จัดการร้านสหการ โทรศัพท์ 080 – 535 9591 
    - นายกษิดิฏฐ์  ค าศรี     ผู้อ านวยการวทิยาลัยการอาชพีห้วยยอด โทรศัพท์  080 362 8949 



ค่าใชจ้า่ย ค่าใชจ้า่ยที่ตอ้ง
ภาคเรียนที่ 1/2565 ช าระวันรายงานตวั

1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1. สาขางานเทคนคิยานยนต์ (DVT) 4,995 2,370
2. สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภณัฑ์ (ปวช.) (DVT) 4,395 2,370
3. สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภณัฑ์ ( ม.6 ) (DVT) 5,220 2,370
4. สาขางานไฟฟา้ก าลัง 4,920 2,370
5. สาขางานคอมพวิเตอร์ฮาร์แวร์ 5,070 2,370

   6. สาขางานโยธา (ปวช.) 4,095 2,370
   7. สาขางานโยธา (ม.6) 4,995 2,370

2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1. สาขางานการบญัชี 4,395 2,370
2. สาขางานการตลาด (ปวช.) (DVT) 4,245 2,370
3. สาขางานการตลาด (ม.6) (DVT) 4,695 2,370
4. สาขางานการจัดการส านกังาน (ปวช.) 4,320 2,370
5. สาขางานการจัดการส านกังาน (ม.6) 4,625 2,370
6. สาขางานธุรกจิดิจิทลั 4,620 2,370

3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว
1. สาขางานบริการส่วนหนา้โรงแรม  (ปวช.) (DVT) 4,095 2,370
2. สาขางานบริการส่วนหนา้โรงแรม  (ม.6) (DVT) 4,995 2,370

4 ประเภทวิชาคหกรรม
1. สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวช.) (DVT) 4,320 2,370
2. สาขางานอาหารและโภชนาการ (ม.6) (DVT) 5,170 2,370

หมายเหต ุ:รายการค่าใชจ้า่ยทั้งหมดเปน็ราคาโดยประมาณอาจเปลี่ยนแปลงได ้

ค่าใชจ้่ายรายงานตวั และมอบตวัลงทะเบียนเรยีน  ของนักเรยีนใหม ่ ภาคเรยีนที่  1 ประจ าปีการศึกษา 2565
ระดบั ปวช. 1  และ ปวส.1

ที่ ประเภทวิชา / สาขางาน

ระดบั ปวช.1
รวมค่าใชจ้่ายทุกสาขาวิชา         1,670

ระดบั ปวส.1

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด


