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คํากลาวตอนรับ
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว

 

ขอตอนรับนักศึกษาใหมทุกคนเขาสูวิทยาลัยเทคโนโลยีละโวดวยความยินดีย่ิง

         ขอขอบคุณทานผูปกครองท่ีใหความไววางใจสงบุตรหลานเขาศึกษาในวิทยาลัยแหงน้ี 

ต้ังแตกอต้ัง (พ.ศ.2515 – ปจจุบัน) ผลงานนักศึกษาและวิทยาลัยฯ เปนท่ียอมรับถึงคุณภาพศักยภาพ 

ตลอดมาตามท่ีไดทราบกันแลวจากการรับโลรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานและผลงานนักศึกษาเขาสูระดับชาติ

         วิทยาลัยฯ จะต้ังม่ันในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและพรอมดูแลนักศึกษาใหสําเร็จการศึกษาออกสูสังคม 

มีอนาคตท่ีม่ันคง ดูแลตนเองและครอบครัวได มีความสุขอยางย่ังยืนตามปรัชญาของวิทยาลัยฯ 

ทักษะเย่ียม วิชาการเลิศ ประเสริฐคุณธรรม

 

 

                                                                            นางพรทิพย   โพธ์ิบัว

                                                                              ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว 





นางสันตทวี กรีกุล ไดดําเนินการกอตั้งโรงเรียน เปดสอนสายอาชีพในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (สายอาชีพ) แผนกเครื่องยนต ใชชื่อวา “โรงเรียนชางกลละโว” 

เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ.2515 และดํารงตําแหนงผูรับใบอนุญาต

เปดแผนกชางวิทยุ โทรคมนาคม มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

เปดแผนกวิชาชางไฟฟา

แตงต้ัง นายบุญหลง ประสพลาภ ดํารงตําแหนงผูรับใบอนุญาต

เปดหลักสูตรแผนกพาณิชยการ และขอใบอนุญาตเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนชางกลละโว เปน “โรงเรียนชางกลพาณิชยการละโว” 

แตงต้ัง นายจิรพจน สุนาถวนิชยกุล ดํารงตําแหนงครูใหญ ผูจัดการ และผูรับใบอนุญาต เปลี่ยนชื่อ โรงเรียนชางกลพาณิชยการละโว

เปน “โรงเรียนเทคโนโลยีละโว”

ไดรับสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับกอนอุดมศึกษา

ไดรับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานสถานศึกษาอาชีวศึกษาขนาดใหญ

เปดศูนยเพ่ือนใจวัยรุน TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER  ไดรับแตงต้ังเปนศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน

เปล่ียนจากโรงเรียนเปน “วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว”

ผานการประเมินรอบ 3 จาก สมศ.

รางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษาประจําป 2557 จากกระทรวงศึกษาธิการ 

วิทยาลัยไดรับพระราชทานโลทองคําพรอมเกียรติบัตรและเงินรางวัล เนื่องจากไดรับ

รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาประจําป 2562 (2553,2557,2562) ตอเนื่อง 3 คร้ัง 

ในระยะเวลา 10 ป

ผานการประเมินรอบ 4 จาก สมศ.

พ.ศ.2515

พ.ศ.2516

พ.ศ.2517

พ.ศ.2520

พ.ศ.2522

พ.ศ.2526

พ.ศ.2543

พ.ศ.2553

พ.ศ.2553

พ.ศ.2554

พ.ศ.2555

พ.ศ.2558

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564 

การกอต้ังโรงเรียน



ปจจุบัน

         นายสมศักดิ ์    สุนาถวนิชยกุล  ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย

         นายศิริชัย       สุนาถวนิชยกุล  ดํารงตําแหนงผูรับใบอนุญาต

         นายตุลย         สุนาถวนิชยกุล  ดํารงตําแหนงผูจัดการ

         นางพรทิพย     โพธิ์บัว            ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ

หลักสูตรที่เปดสอน

         · ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม วิชาพาณิชยกรรม

         · ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และภาคบาย

         · สาขาที่เปดสอน การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอรธุรกิจ ชางไฟฟากําลัง ชางอิเล็กทรอนิกส ชางยนต ชางกลโรงงาน

สัญลักษณวิทยาลัย

         ปรางคสามยอด   หมายถึง โบราณสถานที่ตั้งอยูในจังหวัดลพบุรี และยังเปนสัญลักษณประจําจังหวัดลพบุรี

         รูปเรือสําเภา    หมายถึง สมัยกอน มนุษยเรามีการติดตอซื้อขายสินคาดวยเรือสําเภา ซึ่งเปนธุรกิจการคา 

                                        วิทยาลัยเปดสอนสายวิชาบริหารธุรกิจจึงใชสัญลักษณ

         รูปเฟอง          หมายถึง เครื่องจักรที่ใชกําลังงานในรูปแบบตางๆ วิทยาลัยเปดสอนวิชาชางอุตสาหกรรม 

                                        จึงใชสัญลักษณ “รูปเฟอง” ภายในวงกลม ซึ่งมีการพัฒนาสงเสริมการเรียน



ดอกไมประจําวิทยาลัย

       ดอกเข็ม มีความหมายคือ วิทยาลัยมุงมั่นผลิตนักเรียน-นักศึกษา ใหมีสติปญญาเฉียบแหลม พรอมที่จะแกไขปญหาและอุปสรรค

ที่เกิดขึ้นได อยางมีประสิทธิภาพ

สีประจําวิทยาลัย

      สีเลือดหมูและสีฟา    หมายถึง พลังความสามัคคี ความเขมแข็งของรางกายและจิตใจ และพลังปญญาในการสรางสรรคสิ่งที่ดี

งามใหแพรกระจายกวางไกล

อักษรยอของชื่อวิทยาลัย

       ชื่อวิทยาลัย ท.น.ว. ยอมาจาก “วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว”

ปรัชญาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว

     ทักษะเยี่ยม หมายถึง  มุงพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะเชิงปฏิบัติการ เนนใหนักศึกษามีทักษะ ในสาขาวิชาชีพอยางมีประสิทธิภาพ

นําไปประกอบอาชีพตอไปในอนาคต

    วิชาการเลิศ   หมายถึง  สงเสริมการสอนใหทันสมัย นําเทคโนโลยีการศึกษามาใช เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูทั้งทฤษฎี และ

สามารถปรับปรุงตนเองใหมีความกาวหนาทันเหตุการณ

     ประเสริฐคุณธรรม  หมายถึง ปลูกฝงใหนักศึกษายึดมั่น เลื่อมใส ศรัทธาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย รวมทั้งปลูกฝง

ความมีระเบียบวินัย ความประณีต สํานึกในจรรยาบรรณ มีคุณธรรม ความรับผิดชอบตอหนาที่ และสังคม



วิสัยทัศนของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว (Vision)

         “จัดต้ังศูนยบริการวิชาการและวิชาชีพ สนับสนุนใหมีผูเรียนในดานอาชีวศึกษามากข้ึน สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม พรอม

ท้ังมีจิตอาสา พัฒนาทักษะวิชาชีพใหมีคุณภาพ มุงเนน ใหสามารถประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความตองการของ

ตลาดแรงงานและสถานประกอบการ”

อัตลักษณ (Identity)

         “มีทักษะวิชาชีพ” สงเสริมใหผูเรียนมีการฝกทักษะดานวิชาชีพ ดวยเคร่ืองมือส่ือการสอนท่ีทันสมัย ฝกปฏิบัติจริงในหองปฏิบัติการ

และสถานประกอบการ พัฒนาทักษะผูเรียนใหไดมาตรฐานสากลสนองความตองการของตลาดแรงงานและอาเซียน

เอกลักษณ (Uniqueness)   

         “บริการวิชาชีพสูชุมชน” สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสาท่ีจะใชทักษะความรูออกบริการสังคมในการซอมแซม

เคร่ืองใชตางๆ ของชุมชน อีกท้ังสนับสนุนใหวิทยาลัย เปนศูนยกลางของการเรียนรูทางวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือใหบริการกับสังคม

พันธกิจ (Mission)

     1. สงเสริมใหผูเรียนไดรับความรูทางดานวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

     2. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ เพ่ือมุงเนนใหผูเรียนสามารถนําไป

        ประกอบอาชีพได

     3. สนับสนุนการบริหารจัดการใหสอดคลองกับนโยบายของตนสังกัด และพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

     4. สนับสนุนและสงเสริมสังคมแหงการเรียนรู และจัดทําส่ิงประดิษฐนวัตกรรมเพ่ือไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

     5. มุงเนนและใหโอกาสแกผูท่ีตองการเรียนในสายอาชีพเพ่ิมมากข้ึน



 เปาหมาย (Goal)

      1. มีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถนําไปประกอบอาชีพได

      2. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค

      3. มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และจัดกิจกรรมจิตอาสาบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชน

      4. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหไดมาตรฐานทางวิชาชีพ

      5. มีการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับนโยบายของตนสังกัดและติดตอสื่อสารทางสื่ออิเล็กทรอนิกส

      6. บุคลากรผูสอนมีการพัฒนาทางดานวิชาชีพและดานที่เกี่ยวของ

      7. มีการทําความรวมมือกับหนวยงานตางๆ และสรางสังคมแหงการเรียนรู

      8. มีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออกทางความคิดริเริ่มสรางสรรค

      9. มีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนรูทางดานสายอาชีพ



พ้ืนความรูและคุณสมบัติของผูเรียน

      1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผูเรียนตองสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา

      2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ผูเรียนตองสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามสาขางาน   

          และผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา

คุณสมบัติผูเขารับการศึกษา

      1. มีความประพฤติเรียบรอย

      2. มีรางกายแข็งแรงและเหมาะสมในการเรียนวิชาน้ันๆ

      3. ไมเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดชนิดรายแรงตามท่ีกฎหมายกําหนด

      4. ถาถูกลงโทษใหพนสภาพจากสถานศึกษาเพราะความผิดรายแรง จะตองพนสภาพแลวไมนอยกวาหน่ึงปนับจากวันสมัครเขาเรียน

      5. มีสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานหรือหลักฐานของทางราชการ

      6. มีความเคารพเล่ือมใสตอสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริยดวยความบริสุทธ์ิใจ

      7. มีเจตคติท่ีดีตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

      8. เคารพเช่ือฟงครู-อาจารยอบรมส่ังสอน

      9. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอปฏิบัติของทางวิทยาลัย

ฝายวิชาการฝายวิชาการฝายวิชาการ



ประเภทวิชาพาณิชยกรรมระยะศึกษา 3 ป

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมระยะศึกษา 3 ป

หลักสูตรที่เปดทําการสอน

          ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2562

(รับผูจบมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทามัธยมศึกษาตอนตน)

        สาขาวิชาการบัญชี

        สาขาวิชาการตลาด

        สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

        สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง

             - สาขางานไฟฟากําลัง

        สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

             - สาขางานอิเล็กทรอนิกส

        สาขาวิชาชางยนต

             - สาขางานยานยนต

        สาขาวิชาชางกลโรงงาน

             - สาขางานเคร่ืองมือกล



ประเภทวิชาบริหารธุรกิจระยะศึกษา 2 ป

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรมระยะศึกษา 2 ป

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.)ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  พุทธศักราช 2563

(รับผูจบ ปวช. หรือ ม.6)

               สาขาวิชาการบัญชี

                    - สาขางานการบัญชี

               สาขาวิชาการตลาด

                    - สาขางานการตลาด

               สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

                    - สาขางานธุรกิจดิจิทัล

               สาขาวิชาไฟฟา

                    -  สาขางานไฟฟากําลัง

               สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล

                    -  สาขางานเทคนิคยานยนต

               สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

                    -  สาขางานเคร่ืองมือกล



ผลการเรียน คะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากวาเกณฑกําหนด

 - 2 ภาคเรียน ต่ํากวา 1.50 (ปวช.) และ 1.75 (ปวส.)

 - 4 ภาคเรียน ต่ํากวา 1.75 (ปวช.) และ 2.00 (ปวส.)

 - 6 ภาคเรียน ต่ํากวา 2.00 (ปวช.)

ผลการเรียนผานรายวิชาใชการประเมิน ดังน้ี

1. ใหใชตัวเลขแสดงแทนระดับผลการเรียนในแตละรายวิชาดังน้ี

                 4.0 หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑดีเย่ียม 

                 3.5 หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 

                 3.0 หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑดี 

                 2.5 หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑดีพอใช 

                 2.0 หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช 

                 1.5 หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑโอน 

                 1.0 หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก

                   0  หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑข้ันต่ํา



2. รายวิชาใดท่ีแสดงระดับผลการเรียนตามขอหน่ึงไมไดใหใชตัวอักษรตอไปน้ี

    ขร. หมายถึง  ขาดเรียนไมมีสิทธ์ิเขารับการประเมินสรุปผลการศึกษาเน่ืองจากมีเวลาเรียนต่ํากวารอยละ 80 โดยสถานศึกษา

                      พิจารณาแลวเห็นวาไมใชเหตุสุดวิสัย

    ขป. หมายถึง  คาการปฎิบัติงานหรือปฏิบัติงานไมครบโดยสถานศึกษาพิจารณาเห็นแลววาไมมีเหตุผลสมควร

    ขส. หมายถึง  คาการประเมินสรุปผลการเรียนโดยสถานศึกษาพิจารณาเห็นแลววาไมมีเหตุผลสมควร

    ถ.ล. หมายถึง  ถอนรายวิชาหลังกําหนดโดยสถานศึกษาพิจารณาเห็นแลววาไมมีเหตุผลสมควร

    ถ.น. หมายถึง  ถอนรายวิชาในกําหนด

    ถ.พ. หมายถึง  ถูกส่ังพักการเรียนในระหวางท่ีมีการประเมินสรุปผลการเรียน

    ท.    หมายถึง  ทุจริตในการสอบหรืองานท่ีมอบหมายใหทํา

    ม.ส. หมายถึง  ไมสมบูรณเน่ืองจากไมสามารถเขารับการประเมินครบทุกคร้ังหรือไมสงงานอันเปนสวนประกอบของการเรียน  

                       รายวิชาตามกําหนดดวยเหตุจําเปนอันสุดวิสัย

    ม.ท. หมายถึง  ไมสามารถเขารับการประเมินทดแทนการประเมินสวนท่ีขาดของรายวิชาท่ีไมสมบูรณภายในภาคเรียนตอไป

    ผ.    หมายถึง  ไดเขารวมกิจกรรมตามกําหนดและผลการประเมินผาน

    ม.ผ.  หมายถึง ไมเขารวมกิจกรรมหรือผลการประเมินไมผาน

    ม.ก.  หมายถึง  การเรียนโดยไมนับจํานวนหนวยกิตมารวมเพ่ือการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและผลการประเมินผาน



การลงทะเบียน

  1. การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนตอเน่ือง

      ข้ันตอนท่ี     1. ติดตองานทะเบียนเขียนคํารอง

                       2. พบครูท่ีปรึกษา

                       3. พบฝายวิชาการ กรณีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑ

                       4. พบฝายกิจการนักเรียน-นักศึกษา

                       5. พบการเงินชําระคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมการเรียน

  2. การลงทะเบียนเรียนซอมเสริม(รีเกรด)เฉพาะรายวิชาระหวางภาคเรียน

      ข้ันตอนท่ี     1. ติดตองานทะเบียนเขียนคํารองและขอผลการเรียน

                       2. พบฝายวิชาการพิจารณา รายวิชาท่ีจะลงทะเบียนเรียนซอมเสริม

                       3. พบหัวหนาสาขาวิชาเพ่ือทราบตารางเรียน

                       4. พบครูผูสอนในรายวิชาน้ัน

                       5. พบการเงินชําระเงินคาหนวยกิตรายวิชา

                       6. พบงานทะเบียนสงคืนหลักฐานใบคํารองและหลักฐานการลงทะเบียน

                          (หามนําหลักฐานกลับตองสงท่ีงานทะเบียน หากสูญหายถือวาการลงทะเบียนซอมเสริมไมสมบูรณ)



ระเบียบการใชหองสมุด

   1.  ทุกคร้ังท่ียืมหนังสือตองนําบัตรประจําตัวนักศึกษามาทําการยืมดวยตนเอง

   2.  เขียนช่ือนามสกุลระดับช้ันอยางชัดเจนในใบยืม เขียนช่ือหนังสือ เลขระเบียนหนังสือ ลงในบัตรหองสมุด

   3.  การยืมหนังสือ ยืมไดคร้ังละ 3 เลม ในกําหนด 7 วัน และหามยืมหนังสือเลมเดียวกันติดตอกัน 2 คร้ัง และถาสง  

       หนังสือชากวากําหนดจะถูกปรับวันละ 1 บาทตอ 1 เลม

         หมายเหตุ ในกรณีท่ีนักศึกษายืมหนังสือในหองสมุดไปแลวทําสูญหาย นักศึกษาจะตองแจงใหหองสมุดทราบและหาซ้ือ

หนังสือเลมน้ันมาชดใชหองสมุดภายใน 15 วันและตองเสียคาปรับเทากับวันท่ียังไมนําหนังสือมาใหหองสมุด  กรณีท่ีหนังสือหา

ซ้ือไมไดแลวตองชดใชใหแกหองสมุดเปนเงิน 2 เทาของราคาหนังสือ (บวกคาทําปกอีก 40 บาท)

         เวลาท่ีหองสมุดเปด

         เวลาทําการ วันจันทร-ศุกรเวลา 07.30 -16.00 น.



ฝายธุรการฝายธุรการฝายธุรการ

การขอผอนผันการเกณฑทหาร
    1.การขอผอนผันการเกณฑทหาร (ผูท่ีไมไดเรียน รด.) สําหรับผูท่ีมีอายุครบ 17 ปข้ึนไป

        ข้ันตอน     1.  เขียนคํารองพรอมหลักฐาน

                      2.  สําเนาทะเบียนบาน    จํานวน 4 ฉบับ

                      3.  สําเนา ส.ด.9            จํานวน 4 ฉบับ

                      4.  สําเนา ส.ด.35          จํานวน 4 ฉบับ

                      5.  สําเนาบัตรนักศึกษา    จํานวน 4 ฉบับ

                      6.  สําเนาทะเบียนบาน    จํานวน 4 ฉบับ

    2. การขอยกเวนการเกณฑทหาร  (ผูเรียน รด.)

        ข้ันตอน     1.  เขียนคํารองพรอมหลักฐาน

                      2.  สําเนาทะเบียนบาน    จํานวน 4 ฉบับ

                      3.  สําเนา สด.9            จํานวน 4 ฉบับ

        หมายเหตุ  1.  ผูท่ีเคยย่ืนขอผอนผันแลวไมตองย่ืนขอผอนผัน

                      2.  ใหนักเรียนติดตอขอผอนผันภายใน 31 มกราคม (ท่ีหองธุรการ) หากเกินกําหนด จะตองคัดเลือกเกณฑ 

                          ทหารตามปกติ



นักศึกษาวิชาทหาร

    หลักฐานการรับสมัคร

            1.  สําเนาใบ รบ.1           จํานวน 1 ฉบับ

            2.  สําเนาทะเบียนบาน     จํานวน 1 ฉบับ

            3.  รูปถายนักเรียน 1 นิ้ว   จํานวน 1 รูป

            4.  ผานการตรวจรางกายจากแพทยโรงพยาบาลตามขั้นตอนที่หนวยบัญชาการรักษาดินแดนกําหนด 

                ( วิทยาลัยเปนผูกําหนดการกอนการทดสอบรางกาย )

     การทดสอบรางกาย

         นักเรียนที่สมัครเขาเรียนจะตองผานการทดสอบรางกายตามเกณฑที่หนวยบัญชาการรักษาดินแดนกําหนด

                            1.ดันพื้น           ชายจะตองไมตํ่ากวา 22 ครั้ง (ไมกําหนดเวลา)

                                                 หญิงตองไมตํ่ากวา 10 ครั้ง (ไมกําหนดเวลา)

                            2.ลุกนั่ง            ชายจะตองไมตํ่ากวา 34 ครั้ง ในเวลา 2 นาที

                                                 หญิงจะตองไมตํ่ากวา 20 ครั้ง ในเวลา 2 นาที

                            3.วิ่ง 800 เมตร   ชายภายใน 3 นาที 15 วินาที หญิงภายใน 5 นาที



การรับจดหมายลงทะเบียน ธนาณัติ พัสดุ

         ขั้นตอน  1.  ติดตองานธุรการแจงรับ

                    2.  แสดงบัตรนักศึกษา

เงินกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา

         วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว ไดรับการจัดสรรเงินทุนจากรัฐบาลใหกับนักเรียน-นักศึกษากูยืม เพื่อการศึกษาตอ

นักเรียน – นักศึกษาที่จะขอกูเงินกองทุน ตองมีคุณสมบัติตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไวดังนี้

                     1.  เปนผูมีสัญชาติไทย

                     2.  เปนผูขาดแคลนทุนทรัพยโดยมีรายไดครอบครัวของผูกูยืมเงินไมเกิน 360,000 บาทตอป

                     3.  เปนผูมีผลการเรียนดี

                     4.  ไมเปนผูที่ทํางานประจําระหวางการศึกษา







ฝายกิจการนักเรียนนักศึกษาฝายกิจการนักเรียนนักศึกษาฝายกิจการนักเรียนนักศึกษา

ขอปฏิบัติของนักเรียน – นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว

         1. แตงกายใหถูกระเบียบของวิทยาลัยฯทุกประการ มีขอบกพรองตองแกไข

         2. มาใหทันเขาแถวเคารพธงชาติเวลา 08.00 น. หามมาสายโดยไมมีเหตุอันสมควร

         3. กรณีนํารถจักรยานยนตมา ตองลงจูงเม่ือผานอาจารยเวร และนําเขาเก็บท่ีจัดใหเรียบรอย หามนํารถออก

            จากโรงเก็บโดยเด็ดขาด ตองไดรับอนุญาตจากฝายกิจการนักเรียน – นักศึกษา กอน

         4. ใหมาเขาแถวประกอบกิจกรรมประจําวันหนาเสาธง เม่ือไดยินสัญญาณ

         5. หลังจากรับฟงขาวสารท่ีแจงใหทราบหนาเสาธง และสํารวจรายช่ือการมาเรียนแลวใหเดินแถวเขาช้ันเรียน

         6. ผูมาไมทันเคารพธงชาติ มาไมทันสํารวจช่ือเชา ตองแจงมาสายกับฝายกิจการนักเรียน-นักศึกษาเพ่ือ

            ขอรับบัตรอนุญาตเขาช้ันเรียน มิฉะน้ันจะไมอนุญาตใหเขาช้ันเรียน

         7. ชวงมีการเรียนการสอน ตองการท่ีจะออกนอกหองเรียน ตองขอบัตรอนุญาตจากครูผูสอน

         8. เม่ือหมดคาบของรายวิชา หามมิใหนักเรียนออกนอกหองเรียน นอกจากจะเปนเวลาพัก

         9. ไมนําอาหารหรือขนมมารับประทานในหองเรียน

         10. เม่ือไดยินสัญญาณเขาเรียนในคาบบาย ใหเขาแถวเพ่ือสํารวจความเรียบรอยหนาหองเรียนจนกวาครูผูสอนจะมาถึง



11.  หลังเลิกเรียนตองใหครูที่ปรึกษาสํารวจรายชื่อ หรือจํานวนนักเรียนใหเรียบรอย และรอจนกวาจะมี

      สัญญาณใหกลับได หากกลับกอนถือวาหนีเรียน

12.  กอนกลับตองสํารวจความเรียบรอยของเครื่องแตงกาย ความเรียบรอยของนักเรียนนักศึกษา 

      และกลับออกไปเมื่อไดยินเสียงสัญญาณ

13.  จะติดปายประกาศหรือเอกสารใดๆ ภายในบริเวณวิทยาลัยฯตองไดรับอนุญาตจากฝายกิจการนักเรียน 

      นักศึกษาและตองมีลายมือชื่อของครูฝายกิจกรรมกํากับดวยทุกครั้ง

14.  เมื่อเขากิจกรรมภายในบริเวณวิทยาลัยฯ จะออกไปภายนอกวิทยาลัยฯ ไมไดนอกจากจะไดรับอนุญาต

       อยางถูกตอง

15.  หามมิใหนักเรียนนักศึกษานําสินคาทุกชนิดมาจําหนายในวิทยาลัยฯโดยเด็ดขาด

16.  หามมิใหนักเรียนแตงชุดนักเรียนนักศึกษาเขาโรงภาพยนตรหรือสถานเริงรมยที่ไมเหมาะสมกับนักเรียนนักศึกษา 

       หรือการประพฤติปฏิบัติใดๆ ที่ไมเหมาะสมกับสภาพนักเรียนนักศึกษาที่ควรปฏิบัติ

17.  ปฏิบัติตามกฎของวิทยาลัยฯโดยเครงครัด

18.  เปนผูมีวินัยในตนเอง ใหเคารพเชื่อฟงคุณครู

19.  ตองใฝหาประสบการณ และเขารวมกิจกรรมที่ทางวิทยาลัยฯจัดขึ้นทุกครั้ง

20.  ชวยรักษาชื่อเสียงของสถาบัน และสวนรวม







ฝายบริหารทรัพยากรฝายบริหารทรัพยากรฝายบริหารทรัพยากร

ระเบียบการใชหองพยาบาลระเบียบการใชหองพยาบาลระเบียบการใชหองพยาบาล

                           บริหารใหนักเรียน-ครูอาจารย และเจาหนาท่ีคนงานทุกคนต้ังแตเวลา 07.30 น. โดยนักเรียนตองปฏิบัติดังน้ีบริหารใหนักเรียน-ครูอาจารย และเจาหนาท่ีคนงานทุกคนต้ังแตเวลา 07.30 น. โดยนักเรียนตองปฏิบัติดังน้ีบริหารใหนักเรียน-ครูอาจารย และเจาหนาท่ีคนงานทุกคนต้ังแตเวลา 07.30 น. โดยนักเรียนตองปฏิบัติดังน้ี

                                                1. อนุญาตใหเฉพาะนักเรียนท่ีปวยเขาหองพยาบาลไดเทาน้ัน ยกเวนในกรณีปวยมาสามารถชวยเหลือตัวเองได1. อนุญาตใหเฉพาะนักเรียนท่ีปวยเขาหองพยาบาลไดเทาน้ัน ยกเวนในกรณีปวยมาสามารถชวยเหลือตัวเองได1. อนุญาตใหเฉพาะนักเรียนท่ีปวยเขาหองพยาบาลไดเทาน้ัน ยกเวนในกรณีปวยมาสามารถชวยเหลือตัวเองได          

                                                            อนุญาตใหเพ่ือนมาสงไดไมเกิน 2 คนอนุญาตใหเพ่ือนมาสงไดไมเกิน 2 คนอนุญาตใหเพ่ือนมาสงไดไมเกิน 2 คน

                                                2.2.2.       การขอรับยา แสดงบัตรประจําตัวนักเรียน เพ่ือใชบรรทุกขอมูลสุขภาพ เม่ือเขารับบริการในหองพยาบาลการขอรับยา แสดงบัตรประจําตัวนักเรียน เพ่ือใชบรรทุกขอมูลสุขภาพ เม่ือเขารับบริการในหองพยาบาลการขอรับยา แสดงบัตรประจําตัวนักเรียน เพ่ือใชบรรทุกขอมูลสุขภาพ เม่ือเขารับบริการในหองพยาบาล

                                                3.3.3.       การขอนอนพักในหองพยาบาล ใหนักเรียนปฏิบัติดังน้ีการขอนอนพักในหองพยาบาล ใหนักเรียนปฏิบัติดังน้ีการขอนอนพักในหองพยาบาล ใหนักเรียนปฏิบัติดังน้ี

                                                               - นักเรียนนอนไดเกิน 1 คาบเรียน หรือเวนตางบางกรณีจะพิจารณาเปนรายๆไป- นักเรียนนอนไดเกิน 1 คาบเรียน หรือเวนตางบางกรณีจะพิจารณาเปนรายๆไป- นักเรียนนอนไดเกิน 1 คาบเรียน หรือเวนตางบางกรณีจะพิจารณาเปนรายๆไป

                                                               - นักเรียนตองไดรับอนุญาตจากพยาบาลประจําหองพยาบาลทุกคร้ัง- นักเรียนตองไดรับอนุญาตจากพยาบาลประจําหองพยาบาลทุกคร้ัง- นักเรียนตองไดรับอนุญาตจากพยาบาลประจําหองพยาบาลทุกคร้ัง

                                                               - เม่ือนักเรียนลุกจากเตียงตองคลุมเตียงใหเรียบรอยกอนกลับเขาหองเรียน- เม่ือนักเรียนลุกจากเตียงตองคลุมเตียงใหเรียบรอยกอนกลับเขาหองเรียน- เม่ือนักเรียนลุกจากเตียงตองคลุมเตียงใหเรียบรอยกอนกลับเขาหองเรียน

                                                   4.4.4.       นักเรียนท่ีไดรับอุบัติเหตุ ครูพยาบาล จะเปนผูนําสงแพทยเองนักเรียนท่ีไดรับอุบัติเหตุ ครูพยาบาล จะเปนผูนําสงแพทยเองนักเรียนท่ีไดรับอุบัติเหตุ ครูพยาบาล จะเปนผูนําสงแพทยเอง

                                                   5.5.5.       หามนักเรียนโทรศัพท ตามผูปกครองใหมารับโดยไมแจงครูประจําหองพยาบาลใหทราบหามนักเรียนโทรศัพท ตามผูปกครองใหมารับโดยไมแจงครูประจําหองพยาบาลใหทราบหามนักเรียนโทรศัพท ตามผูปกครองใหมารับโดยไมแจงครูประจําหองพยาบาลใหทราบ



การบริการตรวจสุขภาพประจําปการบริการตรวจสุขภาพประจําปการบริการตรวจสุขภาพประจําป

                        1.1.1.       จัดเชิญแพทยมาตรวจสุขภาพประจําปใหนักเรียน และผูประกอบการคาครู-อาจารย นักการ-ภารโรงจัดเชิญแพทยมาตรวจสุขภาพประจําปใหนักเรียน และผูประกอบการคาครู-อาจารย นักการ-ภารโรงจัดเชิญแพทยมาตรวจสุขภาพประจําปใหนักเรียน และผูประกอบการคาครู-อาจารย นักการ-ภารโรง

                        2.2.2.       จัดเชิญพยาบาลมาประจําหองพยาบาลเพ่ือตรวจรักษาเบ้ืองตน และใหคําปรึกษาใหกับนักเรียน ครู-อาจารยจัดเชิญพยาบาลมาประจําหองพยาบาลเพ่ือตรวจรักษาเบ้ืองตน และใหคําปรึกษาใหกับนักเรียน ครู-อาจารยจัดเชิญพยาบาลมาประจําหองพยาบาลเพ่ือตรวจรักษาเบ้ืองตน และใหคําปรึกษาใหกับนักเรียน ครู-อาจารย

                        3.3.3.       บริการจัดประกันอุบัติเหตุท้ังในและนอกวิทยาลัยฯ ตลอด 24 ช่ัวโมงกับนักเรียนทุกคนบริการจัดประกันอุบัติเหตุท้ังในและนอกวิทยาลัยฯ ตลอด 24 ช่ัวโมงกับนักเรียนทุกคนบริการจัดประกันอุบัติเหตุท้ังในและนอกวิทยาลัยฯ ตลอด 24 ช่ัวโมงกับนักเรียนทุกคน

                        4.4.4.       การบริการอ่ืนๆ ท่ีเกิดประโยชนแกนักเรียน ครู-อาจารยการบริการอ่ืนๆ ท่ีเกิดประโยชนแกนักเรียน ครู-อาจารยการบริการอ่ืนๆ ท่ีเกิดประโยชนแกนักเรียน ครู-อาจารย

ระเบียบการใชโรงอาหารระเบียบการใชโรงอาหารระเบียบการใชโรงอาหาร

                           1.1.1.       ซ้ือและรับประทานอาหารตามเวลาท่ีวิทยาลัยฯ กําหนดซ้ือและรับประทานอาหารตามเวลาท่ีวิทยาลัยฯ กําหนดซ้ือและรับประทานอาหารตามเวลาท่ีวิทยาลัยฯ กําหนด

                           2.2.2.       เชา 06.30-08.10 น.เชา 06.30-08.10 น.เชา 06.30-08.10 น.

                                                      บริหารธุรกิจ 10.25-11.20 น.บริหารธุรกิจ 10.25-11.20 น.บริหารธุรกิจ 10.25-11.20 น.

                                                      ชางอุตสาหกรรม 11.20-12.15 น.ชางอุตสาหกรรม 11.20-12.15 น.ชางอุตสาหกรรม 11.20-12.15 น.

                           3.3.3.       นักเรียนจะตองรับประทานอาหาร เคร่ืองด่ืม ขนม ภายในโรงอาหารนักเรียนจะตองรับประทานอาหาร เคร่ืองด่ืม ขนม ภายในโรงอาหารนักเรียนจะตองรับประทานอาหาร เคร่ืองด่ืม ขนม ภายในโรงอาหาร

                           4.4.4.       ไมนําภาชนะใสอาหาร-เคร่ืองด่ืม ขนม ออกนอกบริเวณโรงอาหารไมนําภาชนะใสอาหาร-เคร่ืองด่ืม ขนม ออกนอกบริเวณโรงอาหารไมนําภาชนะใสอาหาร-เคร่ืองด่ืม ขนม ออกนอกบริเวณโรงอาหาร

                           5.5.5.       หลังรับประทานเสร็จแลว ตองเก็บภาชนะใสอาหารลงในภาชนะรองรับท่ีจัดเตรียมไวใหอยางถูกตองหลังรับประทานเสร็จแลว ตองเก็บภาชนะใสอาหารลงในภาชนะรองรับท่ีจัดเตรียมไวใหอยางถูกตองหลังรับประทานเสร็จแลว ตองเก็บภาชนะใสอาหารลงในภาชนะรองรับท่ีจัดเตรียมไวใหอยางถูกตอง

                           6.6.6.       เศษขยะประเภทกระดาษ พลาสติก ขวดนม และอ่ืนๆ ท้ิงลงในถังขยะท่ีวิทยาลัยฯ จัดเตรียมไวใหเศษขยะประเภทกระดาษ พลาสติก ขวดนม และอ่ืนๆ ท้ิงลงในถังขยะท่ีวิทยาลัยฯ จัดเตรียมไวใหเศษขยะประเภทกระดาษ พลาสติก ขวดนม และอ่ืนๆ ท้ิงลงในถังขยะท่ีวิทยาลัยฯ จัดเตรียมไวให

                           7.7.7.       นักเรียนตองชวยกันรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยในการใชโรงอาหาร และชวยกันดูแลรักษานักเรียนตองชวยกันรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยในการใชโรงอาหาร และชวยกันดูแลรักษานักเรียนตองชวยกันรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยในการใชโรงอาหาร และชวยกันดูแลรักษา    

                                       ภาชนะใสอาหาร-เคร่ืองด่ืม มิใหชํารุดเสียหายภาชนะใสอาหาร-เคร่ืองด่ืม มิใหชํารุดเสียหายภาชนะใสอาหาร-เคร่ืองด่ืม มิใหชํารุดเสียหาย



ฝายแผนงานและความรวมมือฝายแผนงานและความรวมมือฝายแผนงานและความรวมมือ

งานประชาสัมพันธงานประชาสัมพันธงานประชาสัมพันธ

                                       งานประชาสัมพันธของวิทยาลัยฯ เปนศูนยกลางทําใหเกิดการประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ ท้ังงานประชาสัมพันธของวิทยาลัยฯ เปนศูนยกลางทําใหเกิดการประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ ท้ังงานประชาสัมพันธของวิทยาลัยฯ เปนศูนยกลางทําใหเกิดการประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ ท้ัง

ภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ โดยการเผยแพรกิจกรรมขาวสารเพ่ือกอใหเกิดความเขาใจอันดี และเกิดภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ โดยการเผยแพรกิจกรรมขาวสารเพ่ือกอใหเกิดความเขาใจอันดี และเกิดภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ โดยการเผยแพรกิจกรรมขาวสารเพ่ือกอใหเกิดความเขาใจอันดี และเกิด

สัมพันธภาพท้ังของบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ และหนวยงานภายนอก อันเปนผลไปสูพัฒนาคุณภาพวิทยาลัยฯสัมพันธภาพท้ังของบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ และหนวยงานภายนอก อันเปนผลไปสูพัฒนาคุณภาพวิทยาลัยฯสัมพันธภาพท้ังของบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ และหนวยงานภายนอก อันเปนผลไปสูพัฒนาคุณภาพวิทยาลัยฯ

ชวงเวลาใหบริการเสียงตามสายภายในวิทยาลัยฯชวงเวลาใหบริการเสียงตามสายภายในวิทยาลัยฯชวงเวลาใหบริการเสียงตามสายภายในวิทยาลัยฯ

                                                      เวลา 07.30 น.เวลา 07.30 น.เวลา 07.30 น.       ประชาสัมพันธเสียงตามสายประชาสัมพันธเสียงตามสายประชาสัมพันธเสียงตามสาย    

                                                   เวลา 07.50 น.เวลา 07.50 น.เวลา 07.50 น.       เปดเพลงมารชวิทยาลัยฯเปดเพลงมารชวิทยาลัยฯเปดเพลงมารชวิทยาลัยฯ    

                                                   เวลา 08.10 น.เวลา 08.10 น.เวลา 08.10 น.       เปดเรียกแถวเปดเรียกแถวเปดเรียกแถว                                                          

                                                   เวลา 08.15 น.เวลา 08.15 น.เวลา 08.15 น.       เขาแถวเคารพธงชาติเขาแถวเคารพธงชาติเขาแถวเคารพธงชาติ                   

                                                   เวลา 10.25 น.เวลา 10.25 น.เวลา 10.25 น.       ใหบริการเสียงตามสายใหบริการเสียงตามสายใหบริการเสียงตามสาย                   

                                                   เวลา 11.20 น.เวลา 11.20 น.เวลา 11.20 น.       ใหบริการเสียงตามสายใหบริการเสียงตามสายใหบริการเสียงตามสาย



งานแนะแนวงานแนะแนวงานแนะแนว

 จัดแนวการศึกษาใหกับนักเรียน-นักศึกษา แตละระดับช้ัน หรือกลุมท้ังภายในและ 1.

         ภายนอกสถานศึกษา

     2.  ใหคําปรึกษาและแนะวิธีแกปญหาใหแกนักเรียน-นักศึกษา จัดหาทุนชวยเหลือแกนักเรียน 

         ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย

     3. เผยแพรขาวสารท่ีเก่ียวกับการศึกษา การศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ

     4. จัดโครงการเย่ียมบาน เพ่ือใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางบานกับวิทยาลัยฯชวยเหลือให

         เกิดความสัมพันธอยางใกลชิดในอันท่ีจะใหการศึกษาท่ีดีแกนักเรียน



เพลงมารช ท.น.ว.เพลงมารช ท.น.ว.เพลงมารช ท.น.ว.

   

                           ท.น.ว.รวมใจสามัคคี ท.น.ว.ศักดิ์ศรีระบือไกล ท.น.ว.ไมทอทุกขอันใดท.น.ว.รวมใจสามัคคี ท.น.ว.ศักดิ์ศรีระบือไกล ท.น.ว.ไมทอทุกขอันใดท.น.ว.รวมใจสามัคคี ท.น.ว.ศักดิ์ศรีระบือไกล ท.น.ว.ไมทอทุกขอันใด    

เรารวมใจรักกันมั่นนิรันดร ศิษยชางยนตฝกฝนทนลําบาก แมจะยากสักเพียงใด ใจหมายมั่นเรารวมใจรักกันมั่นนิรันดร ศิษยชางยนตฝกฝนทนลําบาก แมจะยากสักเพียงใด ใจหมายมั่นเรารวมใจรักกันมั่นนิรันดร ศิษยชางยนตฝกฝนทนลําบาก แมจะยากสักเพียงใด ใจหมายมั่น    

สูทนไป เหนื่อยแคไหนไมสําคัญ พาณิชยนั้นลวนสดชื่นรื่นฤดีสูทนไป เหนื่อยแคไหนไมสําคัญ พาณิชยนั้นลวนสดชื่นรื่นฤดีสูทนไป เหนื่อยแคไหนไมสําคัญ พาณิชยนั้นลวนสดชื่นรื่นฤดี

                           ท.น.ว.รวมใจสามัคคี ท.น.ว.ศักดิ์ศรีระบือไกล ท.น.ว.ไมทอทุกขอันใดท.น.ว.รวมใจสามัคคี ท.น.ว.ศักดิ์ศรีระบือไกล ท.น.ว.ไมทอทุกขอันใดท.น.ว.รวมใจสามัคคี ท.น.ว.ศักดิ์ศรีระบือไกล ท.น.ว.ไมทอทุกขอันใด    

เรารวมใจรักกันมั่นนิรันดร ชางไฟฟาแกรงกลาลวนฉกรรจ มุงฝาฟนเรียนไปใหกาวหนาเรารวมใจรักกันมั่นนิรันดร ชางไฟฟาแกรงกลาลวนฉกรรจ มุงฝาฟนเรียนไปใหกาวหนาเรารวมใจรักกันมั่นนิรันดร ชางไฟฟาแกรงกลาลวนฉกรรจ มุงฝาฟนเรียนไปใหกาวหนา    

ฝกฝมือนี่คือศูนยวิชา อนาคตขางหนารุงเรืองกระเดื่องไกลฝกฝมือนี่คือศูนยวิชา อนาคตขางหนารุงเรืองกระเดื่องไกลฝกฝมือนี่คือศูนยวิชา อนาคตขางหนารุงเรืองกระเดื่องไกล

                           ท.น.ว.รวมใจสามัคคี ท.น.ว.ศักดิ์ศรีระบือไกล ท.น.ว.ไมทอทุกขอันใดท.น.ว.รวมใจสามัคคี ท.น.ว.ศักดิ์ศรีระบือไกล ท.น.ว.ไมทอทุกขอันใดท.น.ว.รวมใจสามัคคี ท.น.ว.ศักดิ์ศรีระบือไกล ท.น.ว.ไมทอทุกขอันใด    

เรารวมใจรักกันมั่นนิรันดร วางจากเรียนเพียรกีฬาพาสนุก ปลดเปลื้องทุกข จากสิ่งใดในใตหลาเรารวมใจรักกันมั่นนิรันดร วางจากเรียนเพียรกีฬาพาสนุก ปลดเปลื้องทุกข จากสิ่งใดในใตหลาเรารวมใจรักกันมั่นนิรันดร วางจากเรียนเพียรกีฬาพาสนุก ปลดเปลื้องทุกข จากสิ่งใดในใตหลา    

กองไปไกลไมคุยเฟองเร่ืองกีฬา เชิดชูคาภาคภูมิใจ ท.น.ว.กองไปไกลไมคุยเฟองเร่ืองกีฬา เชิดชูคาภาคภูมิใจ ท.น.ว.กองไปไกลไมคุยเฟองเร่ืองกีฬา เชิดชูคาภาคภูมิใจ ท.น.ว.

                           ท.น.ว.รวมใจสามัคคี ท.น.ว.ศักดิ์ศรีระบือไกล ท.น.ว.ไมทอทุกขอันใด เรารวมใจรักกันมั่นนิรันดรท.น.ว.รวมใจสามัคคี ท.น.ว.ศักดิ์ศรีระบือไกล ท.น.ว.ไมทอทุกขอันใด เรารวมใจรักกันมั่นนิรันดรท.น.ว.รวมใจสามัคคี ท.น.ว.ศักดิ์ศรีระบือไกล ท.น.ว.ไมทอทุกขอันใด เรารวมใจรักกันมั่นนิรันดร



         เบอรโทรศัพทติดตอหัวหนาสาขาเบอรโทรศัพทติดตอหัวหนาสาขาเบอรโทรศัพทติดตอหัวหนาสาขา

นางสุวัฒนา คณโฑเงินนางสุวัฒนา คณโฑเงินนางสุวัฒนา คณโฑเงิน                                                            การบัญชีการบัญชีการบัญชี                                                    โทร.081-299-4114โทร.081-299-4114โทร.081-299-4114

นางสาวสุปราณี คําภีรนางสาวสุปราณี คําภีรนางสาวสุปราณี คําภีร                                                             การตลาดการตลาดการตลาด                                                โทร.081-780-1055โทร.081-780-1055โทร.081-780-1055

นางสาวกุลภัสสรสรณ แยมครวญนางสาวกุลภัสสรสรณ แยมครวญนางสาวกุลภัสสรสรณ แยมครวญ                     คอมพิวเตอรคอมพิวเตอรคอมพิวเตอร                                        โทร.080-662-4659โทร.080-662-4659โทร.080-662-4659

นายบัญชา พุมพฤกษนายบัญชา พุมพฤกษนายบัญชา พุมพฤกษ                                                                ไฟฟาและอิเล็กฯไฟฟาและอิเล็กฯไฟฟาและอิเล็กฯ                        โทร.089-689-2102โทร.089-689-2102โทร.089-689-2102

นายวิโรจน สงศรีนายวิโรจน สงศรีนายวิโรจน สงศรี                                                                               ชางยนตชางยนตชางยนต                                                       โทร.089-615-2470โทร.089-615-2470โทร.089-615-2470

นายวัชรา บุญเล็กนายวัชรา บุญเล็กนายวัชรา บุญเล็ก                                                                            ชางกลโรงงานชางกลโรงงานชางกลโรงงาน                                 โทร.087-933-4923โทร.087-933-4923โทร.087-933-4923

นางสาวนพรัตน สุวรรณพิมพนางสาวนพรัตน สุวรรณพิมพนางสาวนพรัตน สุวรรณพิมพ                                     หมวดวิชาพ้ืนฐานหมวดวิชาพ้ืนฐานหมวดวิชาพ้ืนฐาน                     โทร.085-956-3724โทร.085-956-3724โทร.085-956-3724



ฝายวิชาการฝายวิชาการฝายวิชาการ                                                                                                   โทร.099-082-2112โทร.099-082-2112โทร.099-082-2112

ฝายธุรการฝายธุรการฝายธุรการ                                                                                                         โทร.094-483-6554โทร.094-483-6554โทร.094-483-6554

ฝายกิจการนักศึกษาฝายกิจการนักศึกษาฝายกิจการนักศึกษา                                                                        โทร.099-106-0008โทร.099-106-0008โทร.099-106-0008

งานงานงานการเงินการเงินการเงิน                                                                                                      โทร.099-079-4445โทร.099-079-4445โทร.099-079-4445

งานงานงานทะเบียนทะเบียนทะเบียน                                                                                                   โทร.099-106-1881โทร.099-106-1881โทร.099-106-1881

งานแนะแนวงานแนะแนวงานแนะแนว                                                                                                   โทร.099-084-0660โทร.099-084-0660โทร.099-084-0660

ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน                     โทร.099-078-8111โทร.099-078-8111โทร.099-078-8111

สาขาบัญชี-สาขาการตลาดสาขาบัญชี-สาขาการตลาดสาขาบัญชี-สาขาการตลาด                     โทร.094-406-6554โทร.094-406-6554โทร.094-406-6554

สาขาคอมพิวเตอรสาขาคอมพิวเตอรสาขาคอมพิวเตอร                                                    โทร.094-487-6060โทร.094-487-6060โทร.094-487-6060

สาขาชางไฟฟาสาขาชางไฟฟาสาขาชางไฟฟา                                                               โทร.099-106-6006โทร.099-106-6006โทร.099-106-6006

สาขาชางยนตสาขาชางยนตสาขาชางยนต                                                                     โทร.099-106-6611โทร.099-106-6611โทร.099-106-6611

สาขาชางกลโรงงานสาขาชางกลโรงงานสาขาชางกลโรงงาน                                                โทร.099-079-0022โทร.099-079-0022โทร.099-079-0022

เบอรโทรศัพทติดตอภายในหนวยงานตางๆเบอรโทรศัพทติดตอภายในหนวยงานตางๆเบอรโทรศัพทติดตอภายในหนวยงานตางๆ



แผนการเรียนแผนการเรียนแผนการเรียน

หลักการสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หลักการสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หลักการสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

สาขาวิชาชางไฟฟากําลังสาขาวิชาชางไฟฟากําลังสาขาวิชาชางไฟฟากําลัง

         ---       สาขางานไฟฟากําลังสาขางานไฟฟากําลังสาขางานไฟฟากําลัง

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกสสาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกสสาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

         ---       สาขางานอิเล็กทรอนิกสสาขางานอิเล็กทรอนิกสสาขางานอิเล็กทรอนิกส

สาขาวิชาชางยนตสาขาวิชาชางยนตสาขาวิชาชางยนต

         ---       สาขางานยานยนตสาขางานยานยนตสาขางานยานยนต

สาขาวิชาชางกลโรงงานสาขาวิชาชางกลโรงงานสาขาวิชาชางกลโรงงาน

         ---       สาขางานเคร่ืองมือกลสาขางานเคร่ืองมือกลสาขางานเคร่ืองมือกล































แผนการเรียนแผนการเรียนแผนการเรียน

หลักการสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)หลักการสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)หลักการสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

สาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการบัญชี

         - สาขางานการบัญชี- สาขางานการบัญชี- สาขางานการบัญชี

สาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาการตลาด

         - สาขางานการตลาด- สาขางานการตลาด- สาขางานการตลาด

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

         - สาขางานธุรกิจดิจิทัล- สาขางานธุรกิจดิจิทัล- สาขางานธุรกิจดิจิทัล

สาขาวิชาชางไฟฟาสาขาวิชาชางไฟฟาสาขาวิชาชางไฟฟา

         - สาขางานไฟฟากําลัง- สาขางานไฟฟากําลัง- สาขางานไฟฟากําลัง

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

         - สาขางานเทคนิคยานยนต- สาขางานเทคนิคยานยนต- สาขางานเทคนิคยานยนต

สาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาเทคนิคการผลิต

      - สาขางานเครื่องมือกล- สาขางานเครื่องมือกล- สาขางานเครื่องมือกล




















































