ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
เรื่อง กาหนดวันเปิด – ปิดภาคเรียน และการลงทะเบียนเรียน ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การจั ด การเรี ย นการสอนของวิ ท ยาลั ย เทคนิ คทุ่ ง สง เป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเปิด–ปิดสถานศึกษาและเป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด จึง
กาหนดวันเปิด–ปิดสถานศึกษาและกาหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยให้ถือปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
1. วันเปิดและปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1.1 วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562
1.2 วันปิดภาคเรียน วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562
2. ชาระค่าลงทะเบียนระหว่างวันที่ 22-30 เมษายน 2562 ผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
โดยนักเรียนนักศึกษา ดาวน์โหลดใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
บนเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง www.ts.tech.ac.th
3. วันลงทะเบียนรายวิชา ระดับชั้น ปวช.2, ปวช.3, และปวส.2 วันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2562
- เวลา 08.30-10.00 น. (นักเรียนที่ออกฝึกงานภาคเรียนที่ 1/2562) ดังนี้
สาขาวิชาช่างยนต์
- ปวช.2 ช่างยนต์(ทวิภาคี) ก. 1,2
- ปวช.2 ตัวถังและสีรถยนต์ ก. 1
- ปวช.3 ช่างยนต์ ก. 5,6
- ปวช.3 ช่างยนต์ ก. 7
- ปวช.3 ช่างยนต์(ทวิภาคี) ก. 1,2
- ปวช.3 ตัวถังและสีรถยนต์ (ทวิภาคี) ก. 1
- ปวส.2 เทคนิคยานยนต์ ก. 1,2
- ปวส.2 เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) ก. 1,2
- ปวส.2 เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) ก. 3
- ปวส.2 เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (ทวิภาคี) ก. 1,2
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
- ปวช.3 ช่างไฟฟ้ากาลัง ก. 3,4
- ปวส.2 ไฟฟ้าควบคุม (ทวิภาคี) ห้อง 1
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- ปวช.3 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ก. 1,2
- ปวส.2 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ห้อง 1
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
- ปวช.3 ช่างก่อสร้าง ก. 1,2
- ปวส.2 ก่อสร้าง ห้อง 1
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สาขาวิชาการบัญชี
- ปวส.2 การบัญชี ห้อง 1
- ปวส.2 การบัญชี (ทวิภาคี) ห้อง 1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ปวช.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 2
- ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 1
สาขาวิชาการโรงแรม
- ปวช.3 การโรงแรม ห้อง 1
- ปวช.3 การโรงแรม ห้อง 2
- ปวส.2 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี) ห้อง 1
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
- ปวส.2 การท่องเที่ยว (ทวิภาคี) ห้อง 1
- เวลา 13.00-15.00 น. (นักเรียนที่เรียนปกติไม่ออกฝึกงาน) ดังนี้
- สาขาวิชาช่างยนต์
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาการโรงแรม
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว
4. นักเรียนนักศึกษาที่ย้ายมาจากสถานศึกษาอื่น ให้มาติดต่องานทะเบียน เพื่อขอตรวจสอบรายวิชาที่จะ
ลงทะเบียนเรียน จากนั้นให้ลงทะเบียนให้แล้วเสร็จตามกาหนด
5. สาหรับนักเรียนนักศึกษา ที่ ลาพักการเรียน, รักษาสภาพนักเรียนนักศึกษา ให้ติดต่อที่งานทะเบียน
เพื่อยื่นคาร้องขอกลับเข้าเรียนก่อนลงทะเบียนเรียน ให้แล้วเสร็จตามกาหนด
6. ลงทะเบียนล่าช้า
ชาระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ระหว่างวันที่ 13-19 พฤษภาคม 2562 และลงทะเบียนเรียนภายใน
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 (ระดับ ปวส.จะต้องชาระเงินค่าปรับตามระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินบารุงการศึกษา
จานวน 100 บาท)
7. การเปลี่ยน การเพิ่มรายวิชา
นั กเรี ย นนั กศึ กษา จะขอเปลี่ ย นรายวิช า ที่ไ ด้ล งทะเบียนไว้แล้ ว หรือ ขอเพิ่ มรายวิช าต้อ งดาเนินการ
ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง (สาหรับนักเรียน นักศึกษาที่ ลาพัก
การเรียนและรักษาสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา ให้ติดต่อที่งานทะเบียนก่อนลงทะเบียนเรียน)
8. การถอนรายวิชา
การขอถอนรายวิชา ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
9. การรักษาสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา
นักเรียน นักศึกษา ที่ไม่ได้ลงทะเบียน ภายในเวลาที่กาหนดถ้าประสงค์จะรักษาสภาพการเป็นนักเรียน
นักศึกษาต้องติดต่อรักษาสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษาภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องงานทะเบียน
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10. จานวนเงินค่าลงทะเบียนเรียน
นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2,ปวช.3และปวส.2 สามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายการลงทะเบียน
เรียนภาคเรียนที่ 1/2562 ได้ทางเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ( www.ts.tech.ac.th )
11. ขั้นตอนการลงทะเบียน
11.1 นักเรียนนักศึกษา นาใบเสร็จที่ชาระเงินจากธนาคารกรุงไทย มาแสดงกับครูที่ปรึกษาเพื่อขอรับ
บัตรลงทะเบียนจากครูที่ปรึกษา ในวันเวลาที่กาหนด ตามข้อ 3 โดยให้ครูที่ปรึกษาและงานปกครองลงนามในบัตร
ลงทะเบียน ทั้ง 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ให้ครูที่ปรึกษาแนบกับใบเสร็จรับเงินของธนาคารคู่กับบัตรลงทะเบียนเรียน คืนให้กับงาน
ทะเบียนในวันลงทะเบียน
ส่วนที่ 2 ให้นักเรียนนักศึกษาเก็บไว้ เป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่านักเรียนนักศึกษาได้ดาเนินการ
ลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว
11.2 นักเรียนนักศึกษา ที่ไม่ได้ลงทะเบียนตามกาหนด ให้ปฏิบัติ ตามขั้นตอนให้เสร็จสิ้นภายใน
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 (ระดับ ปวส. จะต้องชาระค่าปรับ จานวน 100 บาท)
12. การผ่อนผันการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
ในกรณีที่นักเรียนนักศึกษาไม่สามารถชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนได้ให้นาบิดาหรือมารดาหรือ ผู้ปกครอง
โดยชอบธรรมมาติดต่อ เพื่อขอผ่อนผันการชาระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
โดยจะพิจารณาอนุญาตเป็นรายๆ ตามความจาเป็น
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

(นายสมนึก สุชาติพงษ์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

