ผนวก ข กำหนดกำรรับสมัคร และ รับรำยงำนตัว นศท. ชั้นปีที่ ๑ - ๕ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ (เคลื่อนที)่
วัน, เดือน, ปี
วันจันทร์ที่ ๒๐ พ.ค.๖๒
(สายเหนือ)

วันอังคารที่ ๒๑ พ.ค.๖๒
(สายเหนือ)

เวลำ
๐๖๐๐
๐๘๐๐

๑๔๐๐
๐๘๐๐

๑๓๐๐

วันพุธที่ ๒๒ พ.ค.๖๒
(สายตะวันตก)

๑๗๐๐
๐๖๐๐
๐๙๐๐

๑๔๐๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พ.ค.๖๒ ๐๘๐๐
(สายตะวันตก)

วันศุกร์ที่ ๒๔ พ.ค.๖๒
(สายตะวันตก)

๑๔๐๐
๐๘๐๐

สถำนศึกษำ / กำรปฏิบัติ

๐๘๐๐ - เดินทางจาก ศฝ.นศท.มทบ.๓๓ ไป รร.เชียงดาววิทยาคม
๑๔๐๐ ๑. รร.เชียงดาววิทยาคม
๒. รร.เวียงแหงวิทยาคม
๓. รร.พร้าววิทยาคม
๔. รร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว
๕. รร.อรุโณทัยวิทยาคม
๑๖๐๐ - ออกเดินทางไป อ.ฝาง / พักแรม
๑๒๐๐ ๑. รร.ฝางชนูปถัมภ์
๒. รร.รังษีวิทยา
๓. รร.รัตนาเอื้อวิทยา
๔. รร.ฉือจี้เชียงใหม่
๑๗๐๐ ๑. รร.ไชยปราการ
๒. รร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๐
๓. วิทยาลัยการอาชีพฝาง
๔. รร.แม่อายวิทยาคม
๕. รร.บ้านสันต้นหมื้อ
๒๐๐๐ เดินทางกลับ ศฝ.นศท.มทบ.๓๓
๐๙๐๐ - เดินทางออกจาก ศฝ.นศท.มทบ.๓๓
๑๔๐๐ ๑. รร.ปายวิทยาคาร
๑. รร.สหมิตรวิทยา
๒. รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๒
๓. รร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๔
๔. รร.ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
๕. รร.มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
๑๗๐๐ - เดินทางไป อ.เมือง จว.ม.ส. / พักแรม
๑๔๐๐ ๑. รร.ห้องสอนศึกษา
๒. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี
๓. รร.ขุมยวมวิทยา
๔. รร.ศึกษาสงเคราะห์ ม.ส.
๕. รร.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
๑๗๐๐ - ออกเดินทางไป อ.แม่สะเรียง จว.ม.ส. / พักแรม
๑๔๐๐ ๑. รร.แม่สะเรียงบริพัตรศึกษา
๒. รร.แม่ลาน้อยดรุณสิกข์
๓. รร.สบเมยวิทยาคม
๔. รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๑
๕. รร.เฉลิมรัชวิทยาคาร

สถำนทีร่ ับสมัคร
รร.เชียงดาววิทยาคม
อ.เชียงดาว จว.ช.ม.

รร.ฝางชนูปถัมภ์
อ.ฝาง จว.ช.ม.

รร.ปายวิทยาคาร
อ.ปาย จว.ม.ส.

รร.ห้องสอนศึกษา
อ.เมือง จว.ม.ส.

รร.แม่สะเรียงบริพัตรศึกษา
อ.แม่สะเรียง จว.ม.ส.

วัน, เดือน, ปี

วันจันทร์ที่ ๒๗ พ.ค.๖๒
(สายใต้)

วันอังคารที่ ๒๘ พ.ค.๖๒
(สายใต้)

วันศุกร์ที่ ๗ มิ.ย.๖๒

เวลำ

๑๔๐๐

๑๘๐๐

๐๖๐๐
๐๘๐๐

๐๘๐๐
๑๕๐๐

๑๕๐๐

๑๗๐๐

๐๘๐๐

๑๒๐๐

๑๓๐๐

๑๗๐๐

๑๗๐๐
๐๘๐๐

๑๙๐๐
๑๒๐๐

สถำนศึกษำ / กำรปฏิบัติ
๖. รร.สังวาลย์วิทยา
๗. วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
๘. รร.บ้านปางอุ๋ง
- เดินทางจาก รร.แม่สะเรียงบริพัตรศึกษา
กลับ ศฝ.นศท.มทบ.๓๓
- เดินทางจาก ศฝ.นศท.มทบ.๓๓ ไป รร.ฮอด ฯ
๑. รร.ฮอดพิทยาคม
๒. รร.แม่แจ่มวิทยาคม
๓. รร.ดอยเต่าวิทยาคม
๔. รร.จอมทอง
๕. รร.สองแคววิทยาคม
๖. รร.อมก๋อย
๗. รร.แม่ตื่นวิทยาคม
๘. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
๙. รร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๑
๑๐. รร.บ้านแม่แฮเหนือ
- เดินทางจาก รร.ฮอด ไป อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ.
- พักแรม อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ.
๑. รร.ธีรกานต์บ้านโฮ่ง
๒. รร.บ้านโฮ่งรัตนวิทยา
๓. รร.วชิรป่าซาง
๔. รร.ป่าซาง
๕. รร.ธรรมสาธิตศึกษา
๖. รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๖
๗. วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
๑. รร.น้้าดิบวิทยาคม
๒. รร.ทุง่ หัวช้างพิทยาคม
๓. วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
๔. รร.เวียงเจดีย์วิทยาคม
๕. รร.แม่ตืนวิทยา
๖. รร.นาทรายวิทยา
๗. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ล้าพูน
- เดินทางกลับ ศฝ.นศท.มทบ.๓๓ จว.ช.ม.
มหาวิทยาลัย และ นร.ทีต่ กค้าง

สถำนทีร่ ับสมัคร

รร.ฮอดพิทยาคม
อ.ฮอด จว.ช.ม.

รร.ธีรกานต์บ้านโฮ่ง
อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ.

ศฝ.นศท.มทบ.๓๓
ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จว.ช.ม.

หมายเหตุ
๑. ขอให้ ผกท.จัดท้าบัญชีรายชื่อนักศึกษาทีส่ มัครเข้าเป็น นศท.ชั้นปีที่ ๑ ส่ง ศฝ.นศท.มทบ.๓๓ จ้านวน ๕ ชุด (ตามตัวอย่าง)
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel แยกชาย - หญิง พร้อมบันทึกลงแผ่น CD จ้านวน ๑ แผ่น มอบให้กรรมการในวันทีร่ ับสมัคร
๒. นศท.ชั้นปีที่ ๑ - ๕ ให้มายื่นใบสมัครด้วยตนเอง และให้ ผกท.ท้าบัญชีรายชื่อ นศท. (รด.๒๕) ทีร่ ายงานตัว พิมพ์ ชื่อ - สกุล ,
หมายเลขประจ้าตัวประชาชน พร้อมปีเกิด แยกชาย - หญิง โดยให้ผู้อ้านวยการสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามในบัญชีการ

