
 
 

  

ใบสมัคร (โควตา) 
เข้ารับการเป็นนักเรียน  วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ปีการศึกษา 2565 

 

1.  ประวัติส่วนตัว 
1.1  เลขที่บัตรประชาชน  ---- 

ชื่อนาย/นางสาว..................................................................นามสกุล...............................................................ชื่อเล่น........................... 
เชื้อชาติ....................................สัญชาติ...................................ศาสนา........................................หมู่เลือด.............เพศ........................... 
เกิดวันที่...........เดือน..........................พ.ศ..............อายุ............ปี เบอร์โทรศัพท์................................................................................... 

    น้ำหนัก....................กก.  ส่วนสูง......................ซม. เป็นบุตรคนที่.................จำนวนพี่................คน  จำนวนน้อง................คนจำนวน
พี่น้องที่เรียนอยู่ในสถานศึกษานี.้......................คน โรคประจำตวั.....................................ความพิการ................................................... 

1.2  ที่อยู่ปัจจุบนั ชื่อหมู่บ้าน.....................................................เลขที่..................หมู่ที่..........................ตำบล............................................. 
อำเภอ................................................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์.................................................... 

2.  ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว 
2.1บิดา  ชื่อ............................................สกุล.............................................อาชีพ........................รายได้/เดือนประมาณ......................  
2.2มารดา  ชื่อ.........................................สกุล............................................อาชีพ.........................รายได้/เดือนประมาณ.....................
สถานภาพของบิดา-มารดา   
 อยู่ด้วยกัน   หย่าร้าง    บิดาเสียชีวติ   มารดาเสยีชีวิต     รหัสบา้น-- 
ชื่อผู้ปกครอง................................................................ที่อยู่ของผู้ปกครอง  เลขที่.................หมู่ที่.............ถนน.................................. 
อำเภอ/เขต......................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์............................โทร..................................................... 

3.  ข้อมูลทางการศึกษา     กำลังศึกษาอยู่ระดบัชัน้.................... ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมภาคเรียนสุดทา้ย คือ.......................................... 
                      จบการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  คือ............................................................ 

โรงเรียน..............................................................................   จบปวช.   จบม.6  รหัสประจำตัวเดิม..........................................
ตำบล...........................................อำเภอ.....................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย…์………….……………… 

4. ประเภทของโควตาพิเศษสำหรับสถานศึกษาที่เปดิรับสมัคร 
 ประเภทเรียนดี   ประเภทผู้มีความสามารถด้านทักษะทางวชิาการ   ประเภทผู้มคีวามสามารถด้านกีฬา 
 ประเภทผู้มีความสามารถด้านกิจกรรม ดนตรี หรือศิลปะ  ประเภทผู้มีความประพฤตดิี 
5. ข้อมูลการสมัครเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี 
ปวส.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ปวส.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ปวส.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 สาขางานการบัญช ี  สาขางานเทคนิคยานยนต์   สาขางานการท่องเที่ยว  

 สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
 สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
 สาขางานระบบภาพและระบบเสียง  ปวส.ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้าง
โลหะ (ช่างเชื่อมโลหะ) 

 สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 

หมายเหตุ : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.)วิทยาลัยฯขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดทำการเรียนการสอนหากผู้สมัคร ในแต่ละสาขาวิชาไม่ถึง 10 คน 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐานและข้อมูลในใบสมัครเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ........................................................................ผู้สมัคร 

                                  ( …………………………………………………………………………….) 
เฉพาะเจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐาน 

  ใบระเบียนแสดงผลการเรียน รบ.1  (สำเร็จการศึกษา)   รูปถ่าย 1 น้ิว จำนวน 1 รูป 
 หนังรับรองความประพฤติ   วุฒิบัตรต่างๆ   ทะเบียนบ้าน  (บิดา,มารดา,นักเรียน)    บัตรประชาชน (บิดา,มารดา,นักเรียน)                                                                                                

ลงชื่อ...........................................................ผู้รับสมัคร 
 

 

 

รูปถ่าย 
1 น้ิว 



แนวการปฏิบัติ  รับรายงานตัวเป็นนักเรียน ระดับ ปวส. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 
ประจำปีการศึกษา  2565 

************************************************************************************* 
เอกสารที่ต้องเตรียมในการรายงานตัว 

1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) หรือใบรับรองว่ากำลังศึกษาระดับชั้น  ม.3 หรือ ปวช.3  จำนวน 1 ฉบับ 
2. บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนนักศึกษา    
3. ทะเบียนบ้าน ของนักเรียนนักศึกษา     
4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง    
5. ทะเบียนบ้าน ของผู้ปกครอง     
6. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
7. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น 

                    หมายเหตุ : เอกสารทุกอย่างเซ็นชื่อและรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน 
 
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2565 (แรกเข้า) 
 - ค่าลงทะเบียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2565 แต่จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม
ดังต่อไปนี้ 

1. ค่าสมัครเข้าศึกษา (แรกเข้า)       50 บาท 
2. ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา (แรกเข้า)      50 บาท 
3. ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา (ครั้งละ)      30 บาท  
4. ค่าบำรุงห้องพยาบาล  (ภาคเรียนละ)      100 บาท 
5. ค่าบำรุงห้องสมุด  (ภาคเรยีนละ)      100 บาท 
6. ค่าใช้จ่ายบริการอินเตอร์เน็ตนอกเหนือเวลาเรียนปกติ (ภาคเรียนละ )  300 บาท 
7. ค่าตรวจสุขภาพ (ปีการศึกษา)       100 บาท 
8. ค่ารักษาสถาพแวดล้อม (ภาคเรียนละ)      200 บาท 
9. ค่าประกันอุบัติเหตุ (ปีการศึกษา)      200 บาท 
10. ค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ (นอกเหนือไปจาก   200 บาท 
     ที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐ) ทัศนศึกษา,ค่ายจริยธรรม (ปีการศึกษา)   
11. ค่าส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (ได้เสื้อกีฬา 1 ตัว และอาหาร) (ปีการศึกษา) 350 บาท   
12. ค่าชมรมผู้ปกครอง (ค่าสมัคร 100 บาท และค่าบำรุงชมรม 100 บาท)  200 บาท 

รวมทั้งสิ้น  1,880 บาท 
หมายเหตุ  ยังไม่รวมค่าลงทะเบียนเรียน จำนวนหน่วยกิตละ 100 บาท 
 

กำหนดการสำหรับนักเรียนนักศึกษา 
  -  รับสมัคร     ตั้งแต่ 25 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2564 
  -  ประกาศผล     วันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2565 

-  รับรายงานตัว นักเรียนนักศึกษา  รอบโควตา วันศุกร์ ที่ 14 และวันเสาร ที่ 15 มกราคม 2565 
 


