
                    สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ภาคใต     

                       The Association of Private Technological and Vocational Education Collegesof South , Thailand 
 

 

ท่ี  พิเศษ/๒๕๖๐. 

     ๒๑  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 

เร่ือง  เชิญประชมุผูบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนภาคใต 

เรียน  ผูรับใบอนุญาต/ผูจัดการ/ผูอํานวยการ 

 ดวยอุปนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคใต   มีวาระเรงดวนเพื่อขอความคิดเห็นจากผูบริหาร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนภาคใต ในเร่ืองการแกปญหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในอนาคต ซึ่งขอมูลที่ได

จากประชุมกลุมภาคใต จะนําเขาพบทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเสนอแนวทางตามขอตกลง

ตอไป และเร่ืองการเตรียมการเปนเจาภาพจัดประชุมสามัญประจําป ๒๕๖๐  โดยภาคใตเปนเจาภาพ  

 ในการน้ี  จึงขอเรียนเชิญทานผูบริหารทุกทานประชุมพรอมกัน ในวันที่ ๒๗  กุมภาพันธ ๒๕๖๐  

เวลา  ๑๓.๐๐  น.  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุง อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  (ลงทะเบียนเขารวมประชุมทานละ  

๑๐๐  บาท สามารถตอบรับเขารวมประชุมทาง Line  VR-South ) 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

 

       (นายกิตตน  หนูสง) 

             อุปนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

                                          ในราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคใต 

 

 

 

 



 

 
 

ตอบรับการเขารวมประชุมผูบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนกลุมภาคใต 

วันจันทร ท่ี 27  กุมภาพันธ  2560  ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุง  อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

ลําดับ ชื่อวิทยาลัย จังหวัด ตอบรับ 

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ชุมพร 1 ทาน 

2 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครกระบี่ กระบี่ 2 ทาน 

3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง ตรัง 2 ทาน 

4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง ตรัง 1 ทาน 

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร สุราษฎรธานี 2 ทาน 

6 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ สุราษฎรธานี 2  ทาน 

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎรพณิชยการ สุราษฎรธานี 1  ทาน 

8 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการสิชล นครศรีธรรมราช 2 ทาน 

9 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร นครศรีธรรมราช 2 ทาน 

10 วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ นครศรีธรรมราช 1  ทาน 

11 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต (เอส เทค) นครศรีธรรมราช 2  ทาน 

12 พณิชยการศักด์ิศิลปน นครศรีธรรมราช -  ทาน 

13 อาชีวศึกษาวีรศิลปน นครศรีธรรมราช 2  ทาน 

14 วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปตยนคร นครศรีธรรมราช 2  ทาน 

15 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครพณิชยการ นครศรีธรรมราช 1  ทาน 

16 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา นครศรีธรรมราช 2 ทาน 



ลําดับ ชื่อวิทยาลัย จังหวัด ตอบรับ 

17 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง นครศรีธรรมราช 2 ทาน 

18 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา ยะลา 2 ทาน 

19 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชา ยะลา 2 คน 

20 วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ สตูล 2 ทาน 

21 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญอํานวยวิทย สงขลา 1 ทาน 

22 วิทยาลัยเทคโนโลยีสองแสงพณิชยการ สงขลา 1 ทาน 

23 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา สงขลา 1 ทาน 

24 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา สงขลา - ทาน 

25 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ สงขลา 1 ทาน 

26 วิทยาลัยเทคโนโลยีชางกลภาคใต สงขลา 2 ทาน 

27 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ สงขลา 1 ทาน 

28 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการหาดใหญ สงขลา 1 ทาน 

29 วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา สงขลา 1  ทาน 

30 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ สงขลา 1 ทาน 

31 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุง พัทลุง 1  ทาน 

รวม  44 ทาน 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ใบสําคัญรับเงิน 

วันจันทร ที่ ๒๗  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 

ประชุมผูบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนภาคใต   ณ.วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุง  อําเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
 

 

ชื่อวิทยาลัย 

 

จํานวนคน 

 

รวมคาลงทะเบียน 

   

 

                                                                         ผูรับเงิน  

                                                                                               (นางสาวดวงแข  สุนทรัตน) 

                                                                                                 กรรมการและเลขานุการ 
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