ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
……………………………………………………………………….
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๑.๑ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
๑.๑.๑ สาขางานการเกษตร (ระบบปกติ)
จานวน ๔๐ คน
๑.๑.๒ สาขางานการเกษตร (ระบบ อศ.กช.)
จานวน ๖๐ คน
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร (หลักสูตร ปวช.)
๒.๑ สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า จากผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นทั่วไป หรือกาลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนสุดท้าย
๒.๒ มีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
๒.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย และมีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความ
ประพฤติและการเรียน ตลอดระยะเวลาที่เป็นนักเรียน
๒.๔ มีความตั้งใจที่จะศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
๒.๕ คุณสมบัติอื่น ๆ ที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหรือสถานศึกษา
เห็นสมควรกาหนดขึ้นเพื่อความเหมาะสมตามระบบและวิธีการเรียนของหลักสูตร โดยคานึงถึงความเสมอ
ภาคทั้งชายและหญิง รวมทั้งการให้โอกาสแก่ผู้มีความบกพร่องทางร่างกายซึ่งไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๓.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทวิภาคี (เรียนจันทร์ – ศุกร์)
จานวน ๓๐ คน
๓.๑.๑ ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์
- สาขาวิชาพืชศาสตร์
จานวน ๑๐ คน
- สาขาวิชาสัตวศาสตร์
จานวน ๑๐ คน
๓.๑.๒ ประเภทวิชาประมง
- สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
จานวน ๑๐ คน

/๓.๒ หลักสูตร…

-๒๓.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส ) ภาคสมทบ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
จานวน ๒๐ คน
๓.๒.๑ ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
จานวน ๒๐ คน
๔. คุณสมบัติของผู้สมัคร (หลักสูตร ปวส.)
๔.๑ สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ทุกประเภท และสาขาวิชาอื่น ๆ หรือเทียบเท่า โดยมีคุณสมบัติตามที่กาหนด
๔.๒ มีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
๔.๓ มีความประพฤติเรียบร้อยและมีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความ
ประพฤติและการเล่าเรียนตลอดเวลาที่เป็นนักศึกษา
๔.๔ มีความตั้งใจที่จะศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
๔.๕ คุณสมบัติอื่น ๆ ที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหรือสถานศึกษา
เห็นสมควรกาหนดขึ้นเพื่อความเหมาะสมตามระบบและวิธีการเรียนของหลักสูตร โดยคานึงความเสมอภาค
ทั้งชายและหญิงรวมทั้งการให้โอกาสแก่ผู้มีความบกพร่องทางร่างกายซึ่งไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
๕. การรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าเรียน
๕.๑ วันรับสมัคร
ประเภทโควตาพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
รอบที่ ๑ (นักเรียนทั่วไป) - ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
รอบที่ ๒
- ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
(วันที่สมัครเข้าเรียน)
๕.๒ คัดเลือกผู้เข้าเรียนและประกาศผลการสอบ
รอบที่ ๑ (นักเรียนทั่วไป) - ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ
วันพุธ ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒
- ประกาศผลการสอบ วันศุกร์ ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒
รอบที่ ๒
- ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
(วันที่สมัครเข้าเรียน)
- ประกาศผลการสอบ วันศุกร์ ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๕.๓ การมอบตัวเข้าเรียน
ประเภทโควตาพิเศษ
- วันเสาร์ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒
รอบที่ ๑ (นักเรียนทั่วไป) - วันอังคาร ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒
รอบที่ ๒
- ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
(มอบตัวเข้าเรียนในวันที่สมัคร)

/๖. การจัดการ...

-๓๖. การจัดการเรียนการสอน
๖.๑ ระบบปกติ และระบบทวิภาคี
๖.๒ ระบบ อศ.กช. และภาคสมทบ

เรียนในวันจันทร์ – ศุกร์
เรียนวันเสาร์ และวันอาทิตย์

๗. หลักฐานการสมัครเข้าเรียน
๗.๑ สาเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน,พ่อ,แม่)
อย่างละ ๑ ฉบับ
๗.๒ สาเนาบัตรประชาชน (นักเรียน,พ่อ,แม่)
อย่างละ ๑ ฉบับ
๗.๓ ใบแสดงผลการเรียน ( รบ. ) หรือหนังสือรับรองฉบับจริงพร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
๗.๔ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป
พร้อมเขียนชื่อ – สกุล ด้านหลัง
๘. สถานที่รับสมัครและทดสอบความรูแ้ ละความถนัดทางวิชาชีพ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง เลขที่ ๑๙ หมู่ที่ ๕ ตาบลราชกรูด อาเภอเมือง
จังหวัดระนอง โทรศัพท์ ๐๗๗ – ๘๙๗๗๕๖ หรือ E–mail : kasetranong๐๒@gmail.com
๙. วันประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน นักเรียนนักศึกษาใหม่
วันพุธ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๑๐. การปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่
วันพุธ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๑๑ . เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันพุธ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๑๒ . สวัสดิการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
สาหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีสิทธิทจี่ ะได้รับดังนี้
๑. ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน และมีเงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี
๒. มีที่พักในวิทยาลัยฯ ให้ฟรี (เฉพาะสาขาวิชาเกษตรศาสตร์) มีค่าประกันหอพัก ๕๐๐
บาท
๓. วิทยาลัยฯ จัดอาหารให้วันละ ๓ มื้อ (เฉพาะสาขาวิชาเกษตรศาสตร์)
๔. มีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตามความสมัครใจ
๕. มีทุนการศึกษา ตามเงื่อนไขที่วิทยาลัยกาหนด
๖. นักเรียนชาย-หญิงมีโครงการหารายได้ระหว่างเรียน ตามความสมัครใจ
๗. นักเรียนชาย-หญิงมีเรียนวิชานักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ตามความสมัครใจ
๑๓. สวัสดิการสาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทีจ่ ะได้รับดังนี้
๑. มีทพี่ ักอาศัยในวิทยาลัยฯ (เทอมละ ๑,๐๐๐ บาท) มีค่าประกันหอพัก ๕๐๐ บาท
๒. วิทยาลัยฯ จัดอาหารให้วันละ ๓ มื้อ ราคาถูก จาหน่ายในราคาประหยัด
/๓. มีกองทุน...

-๔๓. มีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตามความสมัครใจ
๔. มีทุนการศึกษา ตามเงื่อนไขที่วิทยาลัยกาหนด
๕. นักศึกษาชาย-หญิงมีโครงการหารายได้ระหว่างเรียน ตามความสมัครใจ
๖. นักศึกษาชาย-หญิงมีเรียนวิชานักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ตามความสมัครใจ
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

รู ปถ่าย
๑ นิ ้ว

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง อ.เมือง จ.ระนอง
วันที่.........เดือน....................พ.ศ…………

ชื่อผู้สมัคร………...……............…....………………… เกิดวันที่…..….….เดือน……….........……..พ.ศ.…………..
อายุ…....…...……ปี หมายเลขประจาตัวประชาชน
มีชื่อปรากฏในทะเบียนบ้านเลขที่ …………….หมู่ท…ี่ …..…ตาบล……….….....……...….อาเภอ…………..….....….....
จังหวัด…………......……….. และที่อยู่สามารถติดต่อได้สะดวกบ้านเลขที่ …..………….หมู่ท…ี่ …....…..…….........
ตาบล………...………. อาเภอ…………..….....……....….จังหวัด………….....……...………..รหัสไปรษณีย์.....................
โทรศัพท์…………...………………………
จบการศึกษาจาก หรือ
กาลังศึกษาอยู่ในชั้น...................สถานศึกษาชื่อ..………...............……...
ตาบล.......................................อาเภอ…………….………..…..……..จังหวัด…………….......………...………….
มีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ในระดับและสาขาวิชาดังนี้

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์
สาขางาน
การเกษตร (ในระบบ) เรียนจันทร์-ศุกร์
การเกษตร (อศ.กช.) เรียนเสาร์-อาทิตย์

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ทวิภาคี) เรียนจันทร์-ศุกร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ประเภทวิชาประมง

สาขาวิชาพืชศาสตร์

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ทวิภาคี) เรียนจันทร์-ศุกร์
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ภาคสมทบ) เรียนเสาร์-อาทิตย์
(
(
(
(

ได้แนบเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
) สาเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ ( ) สาเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ
) สาเนาใบแสดงผลการเรียน (รบ.) ๑ ฉบับ
) ใบรับรองการเป็นนักเรียนนักศึกษา (กรณีที่กาลังศึกษาอยู่) ๑ ฉบับ
) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว (ปิดที่ใบสมัคร)
ลงชื่อ…………………...……........……..ผู้สมัคร
(………....……….........………….)

