ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจําปการศึกษา 2561
.............................................................................................................

ดวยวิทยาลัยชุมชนพังงา มีความประสงคจะรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจําปการศึกษา
2561 จํานวน 5 สาขาวิชา ประกอบดวย สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการ
ปกครองทองถิ่น สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีหลักเกณฑการรับสมัคร
ดังนี้
๑. การจัดการศึกษา
จัดการศึกษาวันเสาร - อาทิตย
๒. สาขาวิชาและจํานวนนักศึกษาที่เปดรับ แยกตามสถานที่จัดการศึกษา
(๑) สถานที่จัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา
* สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
จํานวน
* สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
จํานวน
* สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
จํานวน
* สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
จํานวน
* สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
จํานวน

30
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐

คน
คน
คน
คน
คน

(๒) สถานที่จัดการศึกษาตะกั่วปา อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา
* สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
* สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
* สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น

จํานวน 30 คน
จํานวน ๓๐ คน
จํานวน ๓๐ คน

(3) สถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
* สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
* สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

จํานวน ๓๐ คน
จํานวน ๓๐ คน

๓. คุณสมบัติในการรับเขาเปนนักศึกษา
เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือเทียบเทา ตามเกณฑของกระทรวงศึกษาธิการ

- (2) ๔. การสมัครเขาเปนนักศึกษา
๔.1 การรับสมัคร
* ระยะเวลารับสมัคร : ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ - ๓0 เมษายน 2561
* การเปดรับสมัคร : รับสมัครทุกวัน ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
(ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ)
* คาใชจายในการสมัคร : จํานวน 270 บาท (สองรอยเจ็ดสิบบาทถวน) ประกอบดวย
(1) คาระเบียบการ ใบสมัครและคูมือ : 20 บาท (ยี่สิบบาทถวน)
(2) คาเอกสารการเรียนปรับพืน้ ฐานความรู : 250 บาท (สองรอยหาสิบบาทถวน)
* สถานที่รับสมัคร
(๑) สถานที่จัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา
ติดตอไดที่
กลุมงานวิชาการ
วิทยาลัยชุมชนพังงา อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา
โทรศัพท
๐-๗๖๕๙-๙๔๐๕, ๐-๗๖๕๙-๙014
(๒) สถานที่จัดการศึกษาตะกั่วปา อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา
ติดตอไดที่
อาจารยผุสดี สายวงศ, อาจารยจริยา แซถ่ํา
โทรศัพท
08-1587-4991, 08-1684-5825
(3) สถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
ติดตอไดที่
อาจารยสายันต ปานบุตร
โทรศัพท
๐8-9296-7576, ๐-๗๖๔๙-๑๘๕๐ (สํานักงาน)
๔.2 หลักฐานการสมัคร (เอกสารทุกฉบับรับรองสําเนาถูกตอง) ประกอบดวย
(1) รูปถายสีหรือขาวดํา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน 1 รูป
(ถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน หนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา)
(2) สําเนาใบแสดงวุฒิการศึกษา หรือ สําเนาใบแสดงระเบียนผลการเรียน (Transcript)
ฉบับจริงพรอมสําเนา จํานวน 2 ฉบับ
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ผูสมัคร) จํานวน 2 ฉบับ
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (บิดา - มารดา หรือ ผูปกครอง) จํานวน 1 ฉบับ
(5) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 2 ฉบับ
(6) สําเนาใบทะเบียนสมรส หรือ สําเนาการเปลี่ยนชื่อ - สกุล หรือ สําเนาการเปลี่ยน
คํานําหนานาม (ถามี) จํานวน 2 ฉบับ

- (3) ๔.3 เงื่อนไขการสมัคร
ผูสมัครตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศ
รับสมัคร และตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตอง ครบถวน ตรงตามความเปนจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจสอบวาเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผูสมัครนํามายื่นไมตรงหรือไมเปนไปตามประกาศ
รับสมัคร วิทยาลัยชุมชนพังงาจะถือวาผูสมัครเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแตตน และไมคืนคาใชจาย
ในการสมัคร
๕. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
วันที่ 6 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ สามารถดูประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาไดที่
* วิทยาลัยชุมชนพังงา อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา
* สถานที่จัดการศึกษาอําเภอตางๆ
* www.pngcc.ac.th
* https://www.facebook.com/pngcc.ac.th
6. การรายงานตัวเขาเปนนักศึกษา
วันที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ สถานที่จัดการศึกษาทีป่ ระสงคเขาศึกษา
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคาลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561
ในวันมารายงานตัวเขาเปนนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนพังงา
ผูมีสิทธิ์ เขาศึกษาที่ไมมารายงานตัวเขาเปน นักศึกษาตามวัน เวลา ที่กําหนด จะถือวาสละสิทธิ์
ในการเขาเปนนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนพังงา
7. เปดภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561
วันที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561

(นายธวัชชัย จิตวารินทร)
ครูชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา

