ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน (เพิ่มเติม) เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจาปีการศึกษา 2563
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายรับนักเรียน เข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาประจาปีการศึกษา 2563 โดยให้คานึงถึง
ความต้องการและศักยภาพของผู้เรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จึงกาหนดรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประจาปีการศึกษา 2563 ดังนี้
1. สาขางานที่รับสมัคร
1.1 การบัญชี
1.6 วิจิตรศิลป์
1.2 การตลาด
1.7 การออกแบบ
1.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.8 เสื้อผ้าแฟชั่น
1.4 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (ทวิภาคี)
1.9 คหกรรมเพื่อการโรงแรม
1.5 การจัดการสานักงาน
1.10 การท่องเที่ยว
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 อ่านหนังสือออก และเขียนหนังสือได้
2.2 เป็นนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3)
2.3 สถานภาพโสด มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย และมีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบตลอดเวลา ที่ศึกษาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
2.5 มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ เช่น ด้านกิจกรรม ด้านทักษะวิชาชีพ ด้านทักษะวิชาพื้นฐาน ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านกีฬา เป็นต้น
2.6 ระดับผลการเรียนสาหรับผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 จะต้องไม่มี ผลการเรียน 0 (ศูนย์), ข.ร. (ขาดเรียน),
ข.ส. (ขาดสอบ), ม.ส. (ไม่สมบูรณ์) หรือ มีผลการเรียนที่แสดงให้เห็นว่า จะไม่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562
3. กาหนดการรับสมัคร เอกสารที่ใช้สมัคร การสอบคัดเลือก และการประกาศผล
3.1 รายละเอียดการสมัครให้ผู้สมัครปฏิบัติตาม ปฏิทินปฏิบัติงานการคัดเลือกนักเรียน (เพิ่มเติม) เข้าศึกษาต่อประจาปีการศึกษา 2563
เริ่มการรับสมัคร วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เริ่มเวลา 09.00 น. สิ้นสุดเวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สิ้นสุดการรับสมัคร วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อจะต้องมาสมัครด้วยตนเอง และต้องแต่งกายชุดนักเรียน
ของสถานศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ กรณีสาเร็จการศึกษาแล้ว ให้แต่งกายชุดสุภาพ ยืนใบสมัครพร้อมเอกสารได้ที่ อาคารลีลาวดี ชั้น 1
งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
3.2 ผูส้ มัครสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัคร ทีเ่ ว็บไซด์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ http://www.uttvc.ac.th เพื่อกรอกข้อมูลสมัคร
เข้าศึกษาต่อได้ล่วงหน้า และนาใบสมัครที่กรอกไว้ล่วงหน้า มายื่นสมัครที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ตามวันและเวลาที่ได้กาหนดไว้
หรือติดต่อรับใบสมัคร และกรอกข้อมูลการสมัคร ณ จุดรับสมัครวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
3.3 สอบคัดเลือก ระดับ ปวช. ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เริ่มเวลา 08.00 น. - 16.00 น.
โดยทดสอบความรู้ความถนัดทางวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์
3.4 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น.
ผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ http://www.uttvc.ac.th และบอร์ดประชาสัมพันธ์งานทะเบียน
3.5 รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์และรับบัตรชาระเงินค่าใช้จ่ายเข้าศึกษาต่อเต็มจานวนวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2563 เริ่มเวลา 09.00 - 12.00 น.
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกาหนดการของปฏิทินปฏิบัติงาน การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ รอบสอบคัดเลือก
(เพิ่มเติม) ประจาปีการศึกษา 2563
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2563
(นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน (เพิ่มเติม) เข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจาปีการศึกษา 2563
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายรับนักเรียน เข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาประจาปีการศึกษา 2563 โดยให้คานึงถึง
ความต้องการและศักยภาพของผู้เรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จึงกาหนดรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประจาปีการศึกษา 2563 ดังนี้
1. สาขางานที่รับสมัคร

1.1
1.2
1.3
1.4

การบัญชี
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
การจัดการสานักงาน
เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย

1.5 การดูแลผู้สูงอายุ (ระบบทวิภาคี)
1.6 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ระบบทวิภาคี)
1.7 การท่องเทีย่ ว (ระบบทวิภาคี)

2. คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

อ่านหนังสือออกและเขียนหนังสือได้
เป็นนักเรียนที่สาเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือ ปวช.
สถานภาพโสด มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
มีความประพฤติเรียบร้อยและมีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบตลอดเวลาที่ศึกษาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ เช่น ด้านกิจกรรม ด้านทักษะวิชาชีพ ด้านทักษะวิชาพื้นฐาน ด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น
ระดับผลการเรียนสาหรับผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 จะต้องไม่มี ผลการเรียน 0 (ศูนย์), ข.ร. (ขาดเรียน),
ข.ส. (ขาดสอบ), ม.ส. (ไม่สมบูรณ์) หรือ มีผลการเรียนที่แสดงให้เห็นว่า จะไม่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562

3. กาหนดการรับสมัคร เอกสารที่ใช้สมัคร การสอบคัดเลือก และการประกาศผล

3.1 รายละเอียดการสมัครให้ผู้สมัครปฏิบัติตาม ปฏิทินปฏิบัติงานการคัดเลือกนักเรียน (เพิ่มเติม) เข้าศึกษาต่อประจาปีการศึกษา 2563
เริ่มการรับสมัคร วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เริ่มเวลา 09.00 น. สิ้นสุดเวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สิ้นสุดการรับสมัคร วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อจะต้องมาสมัครด้วยตนเอง และต้องแต่งกายชุดนักเรียน
ของสถานศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ กรณีสาเร็จการศึกษาแล้ว ให้แต่งกายชุดสุภาพ ยืนใบสมัครพร้อมเอกสารได้ที่ อาคารลีลาวดี ชั้น 1
งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ และชาระเงินค่าสมัคร จานวน 100 บาท เฉพาะผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. เท่านั้น
3.2 ผูส้ มัครสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัคร ทีเ่ ว็บไซด์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ http://www.uttvc.ac.th เพื่อกรอกข้อมูลสมัคร
เข้าศึกษาต่อได้ล่วงหน้า และนาใบสมัครที่กรอกไว้ล่วงหน้า มายื่นสมัครที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ตามวันและเวลาที่ได้กาหนดไว้
หรือติดต่อรับใบสมัคร และกรอกข้อมูลการสมัคร ณ จุดรับสมัครวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
3.3 สอบคัดเลือก ระดับ ปวช. ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เริ่มเวลา 08.00 น. - 16.00 น.
โดยทดสอบความรู้ความถนัดทางวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์
3.4 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น.
ผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ http://www.uttvc.ac.th และบอร์ดประชาสัมพันธ์งานทะเบียน
3.5 รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์และรับบัตรชาระเงินค่าใช้จ่ายเข้าศึกษาต่อเต็มจานวนวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2563 เริ่มเวลา 09.00 - 12.00 น.
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกาหนดการของปฏิทินปฏิบัติงาน การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ รอบสอบคัดเลือก
(เพิ่มเติม) ประจาปีการศึกษา 2563
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2563
(นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ปฏิทินปฏิบัตงิ าน การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ (เพิ่มเติม)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประจาปีการศึกษา 2563
วัน/เดือน/ปี
รายการ/เรื่องที่ต้องดาเนินการ
3 พฤษภาคม 2563
ช่วงระยะเวลาเปิดรับสมัครนักเรียนรอบสอบคัดเลือก (เพิ่มเติม) โดยนักเรียนต้องมาสมัครด้วยตนเองที่
ถึง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ งานทะเบียน อาคารลีลาวดี ชั้น 1 ช่วงเวลา 09.00 น. - 16.30 น.
12 พฤษภาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ เอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สาหรับผู้สมัครทีส่ าเร็จการศึกษาแล้ว
1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป (เพื่อใช้ติดในใบสมัคร จานวน 1 รูป และ
ติดบัตรประจาตัวสอบ จานวน 2 รูป)
1. 2. สาเนา รบ. 1 ปพ.1:บ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ
2. สาเนา รบ. 1 ปพ.1:พ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ
3. สาเนาแบบ รบ.1 ปวช.38, ปวช.45, ปวช.56 ที่ผู้สมัครได้สาเร็จการศึกษามา โดยถ่ายเอกสาร
4. ย่อขนาดกระดาษ เอ4 (A4) ที่ชัดเจน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ของนักเรียนผู้สมัครเท่านั้น) โดยถ่ายเอกสาร
ขนาดกระดาษ เอ4 (A4) ที่ชัดเจน จานวน 1 ฉบับ
ผู้สมัครทีป่ ระสงค์สมัคร ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)
จะต้องชาระเงินค่าสมัคร จานวน 100 บาท
12 พฤษภาคม 2563 วันสุดท้ายของการรับสมัคร สิ้นสุดเวลา 16.30 น.
1 มิถุนายน 2563
ทดสอบความรู้ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เริ่มเวลา 08.00 น. - 16.00 น. ทดสอบความรู้ความถนัดทางวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์
2 มิถุนายน 2563
ทดสอบความรู้ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เริ่มเวลา 08.00 น. - 16.00 น. ทดสอบความรู้ความถนัดทางวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์
4 มิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ เวลา 17.00 น. ผ่านทางเว็บไซต์
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ http://www.uttvc.ac.th และบอร์ดหน้าห้องทะเบียน
9-11 มิถุนายน 2563 1. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รายงานตัวและชาระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เต็มจานวน รายละเอียดยอดเงินสามารถตรวจสอบตามเอกสาร
ที่ได้แนบมาพร้อมนี้
2. วันที่รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ของแต่ละสาขางาน จะแจ้งให้ผู้สมัครได้รับทราบในวันประกาศผลการสอบ

หมายเหตุ

เนื่องจาก ปีการศึกษา 2563 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีการใช้หลักสูตรใหม่ จึงมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อสาขาวิชา
นักเรียนที่สาเร็จการศึกษา ในระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ในสาขาวิชาอื่น ที่ไม่ใช่ สาขาวิชาที่ตนเองสาเร็จการศึกษามา
ให้ถอื ว่า จบ ปวช.ต่างสาขา / ม.6 รายละเอียดแต่ละสาขาวิชา มีดงั ต่อไปนี้
ชื่อสาขาวิชา ในหลักสูตร ปวส. 2563 ที่ไม่มกี ารเปลี่ยนแปลง
ช่องยอดเงินที่ตอ้ งชาระ
ที่
ชื่อสาขาวิชาหลักสูตร ปวส. 2563
สาขาวิชา ที่นกั เรียนสาเร็จการศึกษา
จบ ปวช. ตรงสาขา
1 การบัญชี
จบ ปวช. การบัญชี
จบ ปวช. ตรงสาขา
2 การตลาด
จบ ปวช. การตลาด
จบ ปวช. ตรงสาขา
3 การจัดการธุรกิจค้าปลีก
จบ ปวช. ธุรกิจค้าปลีก
จบ ปวช. ตรงสาขา
4 อาหารและโภชนาการ
จบ ปวช. อาหารและโภชนาการ
จบ ปวช. ตรงสาขา
5 การโรงแรม/การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
จบ ปวช. การโรงแรม
จบ ปวช. ตรงสาขา
6 การท่องเที่ยว
จบ ปวช. การท่องเที่ยว
ชื่อสาขาวิชา ในหลักสูตร ปวส. 2563 ที่มกี ารเปลี่ยนแปลง
จบ ม.6/ปวช.ต่างสาขา
7 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทลั
จบ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ปวช.ต่างสาขา/ม.6
จบ ม.6/ปวช.ต่างสาขา
8 การจัดการ
จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6
จบ ม.6/ปวช.ต่างสาขา
9 การจัดการสานักงาน
จบ ปวช. การเลขานุการ/ปวช. ต่างสาขา/ม.6
จบ ม.6/ปวช.ต่างสาขา
10 ดิจิทลั กราฟิก
จบ ปวช. คอมพิวเตอร์กราฟิก/ปวช.ต่างสาขา/ม.6
จบ ม.6/ปวช.ต่างสาขา
จบ ปวช. ผ้าและเครื่องแต่งกาย /ธุรกิจแฟชั่น
11 เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
จบ ม.6/ปวช.ต่างสาขา
จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6
จบ ม.6/ปวช.ต่างสาขา
12 การจัดการดูแลผู้สูงอายุ
จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6
ยอดเงินที่ตอ้ งชาระเต็มจานวน ของผู้ที่ผ่านการคัดเลือก รอบสอบคัดเลือก ระดับ ปวช. และ ปวส.
ยอดเงิน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เต็มจานวน
สาขาวิชา
ที่
1 ระดับ ปวช. ทุกสาขางาน (รอบโควตา แล รอบความสามารถพิเศษ)
ยอดเงิน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เต็มจานวน
ที่
สาขาวิชา
1 สาขาวิชา การบัญชี
2 สาขาวิชา การตลาด
3
4
5
6
7

สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทลั
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
การจัดการ
การจัดการสานักงาน
ดิจิทลั กราฟิก

8 สาขาวิชา เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
9 สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
10 สาขาวิชา การจัดการดูแลผู้สูงอายุ
11 สาขาวิชา โรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม
12 สาขาวิชา การท่องเที่ยว

ระบบ
ระบบปกติ
ระบบปกติ
ระบบทวิภาคี
ระบบปกติ
ระบบทวิภาคี
ระบบปกติ
ระบบปกติ
ระบบทวิภาคี
ระบบปกติ
ระบบทวิภาคี
ระบบปกติ
ระบบทวิภาคี
ระบบทวิภาคี
ระบบทวิภาคี
ระบบทวิภาคี

ยอดเงิน
3,590,00

ยอดเงิน
จบปวช. ตรงสาขา ม.6/ปวช.ต่างสาขา
7,115,00
7,615,00
7,215,00
7,915,00
7,215,00
7,915,00
6,715,00
7,515,00
7,515,00
8,215,00
7,315,00
8,015,00
6,915,00
7,815,00
7,315,00
8,115,00
8,015,00
8,715,00
7,815,00
7,515,00
8,515,00
8,615,00
8,015,00
7,115,00
7,715,00
7,515,00
7,815,00

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน

หบสมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ (เพิ่มเติม)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.)
ประจ้าปีการศึกษา 2563

ข้อมูลนักเรียน **
ชื่อ - นามสกุล (นาย/นางสาว) ........................................................................................ หมายเลขโทรศัพท์ ................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด .......................... อายุ ....... ปี เชื้อชาติ .................. สัญชาติ ................... ศาสนา .................. น้้าหนัก .......... สูง ......... หมู่เลือด ........
มีความพิการ** ( ) ทางการมองเห็น
( ) ร่างกาย,สุขภาพ
( ) สติปัญญา ( ) การได้ยิน
( ) การเรียนรู้
( ) การพูด-อ่าน-เขียน
( ) พฤติกรรม/อารมณ์
( ) ออทิสติก
( ) พิการซ้าซ้อน ( ) ไม่มีความพิการ
เลขหมายบัตรประจ้าตัวประชาชนของนักเรียน**
(หากนักเรียน ยังไม่ได้ท้าบัตรประจ้าตัวประชาชน หห้นักเรียน ตรวจสอบได้ที่ทะเบียนบ้านหนหน้า ชื่อ-สกุล ของนักเรียน)
ชื่อ – นามสกุล บิดา ผู้หห้ก้าเนิด......……………………………………….…………………………….อาชีพ ........................................รายได้ต่อเดือน.............................บาท
ชื่อ – นามสกุล มารดา ผู้หห้ก้าเนิด......…………………………..…….…….………………………….อาชีพ ........................................รายได้ต่อเดือน............................บาท
สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ของนักเรียนที่สะดวกที่สุด บ้านเลขที่...........……... หมู่ที่ …….…. ซอย ..................................... ถนน ......................................…....
ต้าบล ......................................... อ้าเภอ ............................................. จังหวัด ...........................………........................ รหัสไปรษณีย์ .......................................
โทรศัพท์บ้าน หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ปกครอง .............................................................................................. (กรุณากรอกเพื่อความสะดวกหนการติดต่อ)
โปรดเลือกสาขางานที่ประสงค์จะเรียน โดยท้าเครื่องหมาย  เลือกได้ 1 สาขางานเท่านั้น และเมื่อเลือกสาขางานแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสาขางานหนทุกกรณี
ระดับ ปวช

สาขางาน
[ ] การบัญชี
[ ] การตลาด
[ ] คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
[ ] ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (ทวิภาคี)
[ ] การจัดการส้านักงาน
สาขางาน
[ ] วิจิตรศิลป์
[ ] การออกแบบ
สาขางาน
[ ] เสื้อผ้าแฟชั่น

สาขางาน [
[

ระดับ ปวส.
] การบัญชี ระบบ ปกติ (จบ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม)
] การบัญชี ระบบ ปกติ (จบ ม.6/ปวช.ต่างสาขา)

สาขางาน [ ] เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ระบบ ปกติ (จบ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม)
[ ] เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ระบบ ปกติ (จบ ม.6/ปวช.ต่างสาขา)
สาขางาน [ ] การจัดการส้านักงาน ระบบ ปกติ (จบ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม)
[ ] การจัดการส้านักงาน ระบบ ปกติ (จบ ม.6/ปวช.ต่างสาขา)
สาขางาน [ ] เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ระบบปกติ (ปวช. ทุกสาขาวิชา/ม. 6)
[ ] เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ระบบทวิภาคี (ปวช. สาขาธุรกิจแฟชั่น)
สาขางาน [ ] การดูแลผู้สูงอายุ ระบบทวิภาคี (ปวช. ทุกสาขาวิชา/ม. 6 )
สาขางาน [ ] การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระบบทวิภาคี (ปวช. ทุกสาขาวิชา/ม. 6 )

สาขางาน
[ ] คหกรรมเพื่อการโรงแรม

สาขางาน [ ] การท่องเที่ยว ระบบทวิภาคี (ปวช. ทุกสาขาวิชา/ม. 6 )

สาขางาน
[ ] การท่องเที่ยว
ข้อมูลของสถานศึกษา ชื่อโรงเรียน/สถานศึกษา ที่ส้าเร็จการศึกษามาแล้ว .................................................................................................................................
เลขที่ ........... หมู่ที่ …...…. ซอย ........................................ ถนน .................................….......... ต้าบล .......................................... อ้าเภอ .....................................
จังหวัด .......................………........................ รหัสไปรษณีย์ ...........................................
นักเรียน มีส่วนร่วมหนกิจกรรมต่าง ๆ (เช่น ชมรม/สมาคม/นักกีฬา ฯลฯ)
1. ................................................................
3. ................................................................

2. ................................................................
4. ................................................................

ข้อมูลทางการสถานศึกษา …………….

หน้าที่ 2
ข้อมูลการศึกษาของผู้สมัคร
ค้าชีแจง กรุณาท้าเครื่องหมาย  หน้าสถานะของนักเรียนที่เป็นอยู่ และกรอกหห้ครบทุกรายการ
ส้าเร็จการศึกษาแล้ว
 ปัจจุบนั ส้าเร็จการศึกษาแล้ว ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม คือ …………..………
 ปัจจุบนั ส้าเร็จการศึกษาแล้ว ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม คือ …………..………
 ปัจจุบนั ส้าเร็จการศึกษาแล้ว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชันปีที่ 3 นักเรียนผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม คือ …………..………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้สมัคร และข้อมูลที่กรอกในใบสมัครนี้ถูกต้อง

ลงชื่อ .............................................................................. (ชื่อ-สกุล หรือลายเซ็น)
(.........................................................................) (มีค้าน้าหน้า/ตัวบรรจง)
ผู้สมัคร/นักเรียน
รายละเอียดเอกสารที่หช้หนการสมัครเข้าศึกษาต่อ มีรายละเอียดดังต่อไปนี
ต้องมีเอกสารและรูปถ่ายครบถ้วน หนวันที่ผู้สมัครมายืนหบสมัคร ถ้ามีไม่ครบวิทยาลัยขอปฏิเสธการรับสมัครทุกกรณี
1.
2.
3.
4.

กรณีทสี่ ้าเร็จการศึกษาแล้ว
1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิว จ้านวน 3 รูป (เพื่อใช้ติดในใบสมัคร จ้านวน 1 รูป และติดบัตรประจ้าตัวสอบ จ้านวน 2 รูป) (ต้องมีครบ)
2. ส้าเนา รบ. 1 ปพ.1:บ ส้าหรับ ม. 3 ส้าหรับผู้ที่ส้าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ
ส้าเนา รบ. 1 ปพ.1:พ ส้าหรับ ม. 6 ส้าหรับผู้ที่ส้าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ
ส้าเนาแบบ รบ.1 ปวช.38, ปวช.45, ปวช.56 ที่ผู้สมัครได้ส้าเร็จการศึกษามา โดยถ่ายเอกสารย่อขนาดกระดาษ เอ4 (A4)
ที่ชัดเจน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จ้านวน 1 ฉบับ
3. ส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ของผู้สมัครเท่านัน) โดยถ่ายเอกสาร ขนาดกระดาษ เอ4 (A4) ที่ชัดเจน จ้านวน 1 ฉบับ
4. เฉพาะผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) ช้าระเงินค่าสมัคร 100 บาท

